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Bevezetés
A közlekedési rendszer hivatott – mindenkor és mindenütt – a személy és áruszállítási igények teljesítőképes, biztonságos, környezetkímélő, erőforrástakarékos és gazdaságos lebonyolítására. A közlekedés kiemelt jelentőséggel bír
az ország társadalmi és gazdasági fejlődésében, a szomszédos országokkal
fenntartott kapcsolatokban, az ország EU csatlakozásában, illetve a globalizációs folyamatok kezelésében. A közlekedéspolitika a közlekedést szerves egységnek, azaz rendszernek tekinti, szem előtt tartva a közlekedési hálózatok hierarchiáját és működését.
A jól működő közlekedésnek fontos alapfeltétele a megfelelő szinten képzett
szakember. A közlekedés színvonalának meghatározója, hogy a képzésben
résztvevők a tényleges szakterületi igényeknek és a várható tendenciáknak megfelelően kapjanak szakmai ismereteket. Az Európai Felsőoktatási Térséghez
való kapcsolódásunkat követően kétfokozatú – BSc, MSc – lineáris képzéssé
alakult a korábbi duális – főiskolai és egyetemi – képzési rendszerünk, ahol az
első fokozat inkább általános ismereteket tartalmaz úgy, hogy egyben a gyakorlat orientáltságot is biztosítja. Az új képzési struktúra az akkreditált felsőfokú
szakképzést, a BSc alapdiplomát, az MSc diplomát, a szakirányú továbbképzést, a doktori képzést és a tanfolyami képzéseket egy rendszerben kezeli.
Ehhez igazodik a Közlekedés és társadalom jegyzet tananyaga, amely megalapozza az általános közlekedési rendszerszemléletet úgy, hogy az egyes közlekedési alrendszerek alkalmazhatóságát, működését, hatásait is bemutatja, felvázolja a fejlődési tendenciákat az EU országokban, különös figyelmet fordítva az
egyéni és a közforgalmú (közösségi) közlekedés lebonyolításának minőségére
és társadalmi hatásainak bemutatására.
Az alapozó jegyzet egyes fejezeteinek további kibontása, elméleti összefüggések bemutatása a szakirányokban, illetve az MSc és a doktori szinten történik.
Így a közlekedés és társadalom alaptananyag ajánlható a közlekedési tárgyú
szakképzések, BSc képzések és tanfolyami képzések ismeretanyagául.
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1.

A közlekedés rövid története
1.1. Városi közlekedés története

A városokban a közlekedés mindig nagy szerepet játszott. A település-struktúra
számos változáson esett át a városok mérete jellemzően növekedett. Később a
város közelében lévő települések beleolvadtak a városba, majd pedig a város
környéki kertes házas övezetekből létrejött a városok agglomerációja. Ezek a
méretbeli növekedések a közlekedési szükségletek megnövekedését hozták magukkal. Emiatt, illetve az áruszállítási szükségletek megjelenésével (hiszen a
városban lakók jellemzően nem termelik meg saját maguknak az élelmiszereket, és nem tartanak állatokat) felmerült a közlekedési eszközök szükségessége.
Erre eleinte az élő állatok által vontatott járművek jelentettek megoldást. Mivel
azonban a városlakók nem tartottak állatokat, illetve a fogatokat és a hintókat
sem tudták tárolni szükség volt – mai szakterminológiával élve – közforgalmú,
mindenki által igénybe vehető közlekedési eszközökre.
1.1.1. Kezdetek
Az első ilyen eszközök a ló vontatta bérkocsik voltak. Jellemzően néhány fő
elszállítását voltak képesek megoldani. (Az egylovas kocsikat konflisnak, a
kétlovas kocsikat fiákernek hívták.) Ezek tulajdonképpen a taxik elődei voltak,
hiszen nem kötött útvonalon és előre meghirdetett menetrend szerint közlekedtek, hanem a megrendelő igényei szerint.
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1. ábra Konflis és omnibusz
Az omnibuszokon már egyszerre többen is utazhattak (8-14 fő). Ez már kötött
útvonalon közlekedett. Budapesten 1832-től szállított utasokat a Vörösmarty tér
és a Városliget között. A járat érdekessége, hogy a Király utcában közlekedett,
mert az Andrássy út akkor még nem épült meg. Ezek a járművek még fedett
szekerekre hasonlítottak, amelyeken hosszában helyezkedtek el az ülések. A fel
és leszállás a jármű hátoldalánál történt. A legnagyobb gondot a gördülési ellenállás okozta: ez korlátozta a szállítható személyek számát is. Két lóval vontatott kocsinál legfeljebb 14 fő utazhatott, míg egy négyes fogat esetében ez akár
a duplája is lehetett. A XIX. században az ipari forradalom hatására jelentősen
nőtt a városok mérete is, amely fokozott igényeket támasztott a városi közlekedéssel kapcsolatban. Ezeknek az igényeknek az omnibusz már nem felelt meg,
ezért jelent meg a lóvasút.
Pesten 1866-ban indult meg a lóvasút. Magyarország volt Európában a hatodik
állam, Pest pedig a nyolcadik város ahol bevezették ezt a közlekedési eszközt.
Ez a hagyományos lóvontatásnál jobb megoldásnak bizonyult. A lovak erőlködés nélkül voltak képesek a kocsik elhúzására. A járművek befogadóképessége
is megnőtt. Egyes járműveken külön kocsi osztályok is voltak (első-, másod-,
harmadosztály). A személyzet, a kocsis és a kalauz egyenruhát hordott.
A következő lépcső a városi közlekedésben a gépi vontatás megjelenése. Az
első gőzgéppel hajtott jármű Magyarországon a budavári sikló volt 1870-ben. A
sikló egy ferde pályán, két vágányon, egy fel és lefelé haladó kocsiból áll, amelyeket vontatókötél köt össze. Ezt a vontatókötelet mozgatta gőzgép. A második
világháborúban a felső épület és az ottani kocsi súlyosan megrongálódott. Az
alsó épület és a gőzgép épen maradt, de azokat 1948-49-ben elbontották.

www.tankonyvtar.hu
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2. ábra Álló és mozgó gőzgéppel hajtott hegyi járművek: a sikló és a fogaskerekű
1986-os újranyitása óta villanymotor működteti (ez a gőzgéppel ellentétben a
felső állomáson található) a korhű kocsikat, amelyek három, lépcsőzetesen
egymás fölé emelkedő fülkéből alakítottak ki.
Mivel a budai hegyek, akárcsak most, a múltban is mindig friss levegőt és gyönyörű kilátást nyújtottak, ezért az emberek szívesen látogattak ki ezekre a területekre. Az akkori Svábhegyen számos nyaraló is épült. A turistáknak és a nyaraló tulajdonosoknak egyre több problémát jelentett az ide való feljutás. Ezért
épült meg a svábhegyi fogaskerekű vasút 1874-ben. Európában ez volt a harmadik ilyen jellegű vasút, ami gőzmozdonyos vontatással üzemelt; a Pest Buda
és Óbuda 1873-as egyesülését követően immár Budapesten. A döntött kazánú
gőzmozdony a szerelvény völgy felőli végén volt. Felfelé tolta, lefelé pedig
fékezte a szerelvényt.
A városmajorból induló vasutat 1890-ben a Széchenyi hegyig hosszabbítják
meg. Ma a szintkülönbség 325m a két végállomás között, a pályahossz pedig
3700m.
1.1.2. A villamos áram megjelenése
A villamos áram felfedezése és használata fordulatot hozott a városi közlekedés
fejlődésében. 1887-ben épült meg a mai Nagykörúton az első villamos. Tulajdonképpen próbajáratként funkcionált: A Nyugati pályaudvar és a Király utca
között és a sebessége maximum 10 km/h volt. Nyomtávolsága 1000 mm, vontatási feszültsége 145 V volt. Másfél évvel később a mai Baross utcában létesült
© Mándoki et al., BME

www.tankonyvtar.hu

12

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

az első állandó jellegű villamos vonal. Az itt közlekedő járművek alsó vezetékről kapták az áramot. A földben lévő vájatban futott a villamos áramszedője a
„hajó”, amely gyakran meghibásodott, hiszen ez a csatorna gyakran eltömődött.
Így késhettek el az iskolába induló városi gyermekek „hajótörés” miatt. Négy
évvel később megjelent az első felső vezetékes szakasz. Ez a megoldás jóval
üzembiztosabbnak bizonyult, azonban esztétikai szempontból ez a megoldás
kevésbé kedvező. A villamos igen jó tömegközlekedési eszköznek bizonyult,
ennek következtében gyorsan elterjedt Magyarországon és Európa városaiban
is. Más hatékony eszköz nem lévén, ezzel kívántak minden közösségi közlekedési problémát megoldani. Így sokszor keskeny utcákban, szűk fordulókban
közlekedtek a járatok. Ezt ma már fővárosunkban csak nagyon kevés megmaradt szakasz bizonyítja. Ma elsősorban ott rentábilis a villamosvonal fenntartása, ahol az utasforgalom jelentős, és autóbuszos kiszolgálás már nem elegendő.
A honfoglalás ezredik évfordulójára készült el a földalatti vasút, más néven
kisföldalatti. A Városligetbe tervezett ünnepi kiállításhoz ugyanis villamoson
csak nagy kerülővel lehetett eljutni a belvárosból. Budapest vezetése azonban
nem járult hozzá, hogy a mai Andrássy úton síneket építsenek, ezért merült fel a
földalatti vasút terve. Ez 21 hónap alatt készült el. Az építkezés kézi erővel zajlott. Az elkészült földalatti vasút a kontinensen az első volt. (Az első európai
földalatti vasutat Angliában építették.) A vonatok összeütközését biztosító berendezéssel akadályozták meg. A kisföldalatti igen elegáns közlekedési eszköz
is lett, ezt a legutóbbi felújítás ismét láthatóvá tette. A vonal mai formája egy
1973-as felújításban alakult ki, a metróépítéssel kapcsolatban. Ekkor meghoszszabbították (és a Deák térnél módosították) a vonalát, megszüntették a városligeti felszíni szakaszát, korszerűsítették a biztosító berendezését. Ezen kívül a
megnyitástól használt szerelvények helyett újat terveztek és készítettek, amelyek a mai napig is közlekednek. Érdekesség, hogy mivel a vonalat baloldali
közlekedésre tervezték, ezért a földalatti állomásokhoz vezető lépcsők ma is a
menetirányhoz képest ellentétes irányban vannak.

www.tankonyvtar.hu
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4. ábra Az óbudai trolibusz

Természetesen nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban is zajlott a tömegközlekedés fejlődése. Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is megjelentek az omnibuszok, majd lóvasutak. Később itt is, akár csak Budapesten a
villamos közlekedésé lett a főszerep. Ez az eszköz mindenhol kiszorította a lóvasutat. A villamos vontatás az elővárosi közlekedésben is legyőzi a gőzvontatást, és a fogaskerekű vonalát is villamosították 1929-ben.
Mivel elektromos árammal már igen stabilan lehetett utasokat szállítani, felmerült az igénye annak, hogy ezt közúti gumikerekes járműben is lehessen használni. Ekkor ugyan a felsővezeték megépítését nem lehet elkerülni, de a jóval
költségesebb és időigényesebb pályaépítés elhagyható. Erre jelent megoldást a
trolibusz. Ezen jármű ötlete a villamoséval egyidős, azonban kezdetben igen
sok műszaki problémát kellett megoldani. Az első kísérleti vonalakat Berlinben
1892-ben, Budapesten (Óbudán) 1933-ban építették.
1.1.3. A belső égésű motorok megjelenése – az autóbusz
A benzinmotorok elterjedésével 19. század végén megjelentek az első autóbuszok is. Ezek eleinte nagyobb személyautók voltak; 5-6 személyt tudtak elszállítani. Később a szállítható létszám bővült és a 20. század elején már 30-40
ülőhelyes és emeletes járművek is megjelentek. Az emeletes autóbuszokat a
városon belüli közlekedésre használták; városok között csak egy szintes járművek közlekedtek. Ezeknek a tetejére az úti csomagok kerültek. Az első autóbuszok kocsiszekrénye fából készült. Ugyancsak fából volt az ülések váza,
amelyeket bőrrel borítottak. Az első járművek tömör kerekeken gurultak. 1920-

© Mándoki et al., BME

www.tankonyvtar.hu

14

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

tól kezdve már levegővel töltött abroncsokat használtak. A járművek kapacitásának növelésére számos megoldást dolgoztak ki. Az előbb említett emeletes
autóbuszok mellett (amelyek lehettek nyitott és zárt tetejűek) megjelentek a
pótkocsis autóbuszok. Ezek a járművek számos műszaki és forgalmi nehézséget
okoztak, ezért hamarosan a csuklós autóbuszok váltották fel őket. Előfordulnak
még dupla-csuklós autóbuszok is, azonban ezek jellemzően csak zárt autóbusz
pályán (autóbusz korridor) használják.
Létezik még emeletes-csuklós autóbusz is, azonban közforgalomban nem lehet
ilyen eszközzel találkozni.

5. ábra Karl Benz első
autóbusza (1896)

6. ábra Tr 3, Ikarus 30: az első
önhordó karosszériájú jármű

Hazánkban az Ikarus autóbuszgyár igen jelentős mennyiségű autóbuszt készített, járművei a világ számos pontjára eljutottak. A gyár jogelődjeiből 1949-ben
alakult meg. Előtte a MÁVAG gyárban készültek magyar autóbuszok. Az első
Ikarus gyártmányok közé tartozott az Ikarus 30-as sorozat, amely az első önhordós karosszériájú jármű volt. A gyár számára a világhírt az Ikarus 66 sorozat
farmotoros autóbuszai hozták meg. Ebből a típusból belföldre 2720 db készült,
összesen pedig 9260 darab. Exportból jutott például Kubába, Kuvaitba, Kínába,
Szíriába; legnagyobb számban pedig az NDK-ba.
1.1.4. A metró
A kisföldalattival Európa élvonalába kerültünk, azonban a metróépítéssel hátrányban volt fővárosunk, az akkor társadalmi-politikai berendezkedésnek köszönhetően. Ez a hátrány a mai napig tart, a négyes metró esetleges elkészülte
segítene ezen némileg. A metró előnye a minden más közlekedési eszköztől
való függetlensége: igen gyorsan, és nagyon megbízhatóan szállítja az utasokat.
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Hátránya a nagyon jelentős építési és üzemeltetési költség. Rövid távú utazásoknál az időelőnyét rontja, hogy a mélyállomásokra le-, illetve az onnan történő feljutás is időt vesz igénybe. A két jelenleg üzemelő metróvonal közül a Déli
pályaudvart az Örs vezér térrel összekötő a régebbi. Tervezését, sőt építését is
elkezdték 1950-ben, de 1954-ben leállították, és csak 1963-ban folytatódott. Az
első szakaszt végül 1970-ben helyezték üzembe a Fehér út – Deák Ferenc tér
között (a teljes vonalat 1972-ben). Miközben a nagyobb városokban már 1920tól építettek metrókat. A 3-as metró első szakaszát a Deák Ferenc tér és a
Nagyvárad tér között 1976-ban helyezték üzembe, Kőbánya-Kispestig 1980ban építették meg. Északi irányban a Lehel térig 1981-ben, Árpád hídig 1984ben, Újpest központig pedig 1990-ben nyitották meg a vonalat. Összesen tehát
14 év alatt készült el.
1.2. A vasút története
A vasút történetéhez mindenképpen ismernünk kell a kötött pálya fogalmát. Az
1700-as évektől az ipari termelés jelentős mértékben nőtt. A nyersanyagok oda,
illetve az elkészített termékek elszállítása viszont egyre nehezebben volt megoldható. Mivel vízi út nem vezetett mindenhova, a szállítást közúton kellett
megoldani, amely földutakon alig volt megoldható feladat. Felmerült a gondolat, hogy hogyan lenne kivitelezhető az, hogy csak a gördülő kerek alá kelljen
szilárd burkolatot készíteni. Ezzel meg is született a két sínszál, azaz a kötött
pálya. Így sokkal kisebb ellenállással lehetett szállítani, és tetszőleges helyeken
(pl. bányákban is) alkalmazható volt. Az első gőzmozdonyt egy bizonyos R.
Trevithick építette; 1804-ben egy megrakott csillesort tudott elvontatni vele. Az
utókor azonban George Stephenson nevét jobban megőrizte: az általa készített
„Rocket” nevű gőzmozdony vontatta Stockton és Darlington között 1825. szeptember 27-én az első vonatot. A kikötőváros és a szénbányák közötti vasútvonalon a lóvontatás és az álló gőzgéppel való vontatás is felmerült, de Stephenson
javaslatára végül a gőzmozdonyos vontatás mellett döntöttek. Ettől az időponttól kezdve jelentős vasútépítések kezdődtek az egész világon. A vasút segítségével lényegesen egyszerűbbé vált az áruk és a személyek szállítása is.
A postakocsik helyett menetrendszerűen közlekedő vonatokkal lehetett utazni.
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7. ábra A Stockton-Darlington vonal megnyitása
Magyarországon 1846-ban nyílt meg az első vasútvonal Pest és Vác között, a
Pest-Bécs vasútvonal részeként. (Akkoriban jelentős vita volt arról, hogy a Duna jobb partján Győr érintésével, vagy bal partján Pozsony érintésével épüljön-e
a vonal. Végül a bal parton épült meg elsőként.)
A gőzgépek működési elve ugyan nem bonyolult, azonban egy mozdony megépítése már igen nagy szaktudást igényelt. Ráadásul a járművek üzemben tartása meglehetősen sok gondozást is igényel. Elég ha arra gondolunk, hogy egy
gőzmozdony felfűtése, elindulása kb. hat órát vesz igénybe. A gőzösök között
igen sok érdekes mozdonyt találunk. Noha ezek a járművek nem a gyorsaságukról híresek, léteztek olyan mozdonyok, amelyek a 200km/h sebességet is elérték. A mellékvonalak számára szertartályos mozdonyokat építettek, amelyek
mind a két irányban tudtak közlekedni. (A szerkocsis mozdonyokat a végállomáson visszafordították mozdonyfordító, vagy ún. delta-vágány segítségével.)
A gőzmozdonyok igen sokáig üzemeltek.
A dízel és elektromos mozdonyok jóval kevesebb karbantartást igényelnek, és
jóval környezetbarátabb az üzemeltetésük. Az első világháború után a hazai
vasutat nem csak gazdasági nehézségek sújtották, hanem a közúti közlekedés
térhódítása is. Ezért haladéktalanul be kellett vezetni a motoros vontatást. Mivel
a MÁV hálózatának mintegy fele mellékvonal volt, ezeken a vonalakon jelentős
hatékonyságnövekedést hozott a motoros vontatás bevezetése. Ezért hazánkban
elsősorban dízel motorvonatokat gyártottak. A dízel mozdonyok beszerzése a
későbbiekben döntő részben külföldről történt.
A villamosítás kapcsán feltétlenül meg kell említenünk Kandó Kálmán nevét.
Az ő tervei alapján készült a Budapest-Hegyeshalom vonal villamosítása, amely
15kV 50Hz feszültséggel üzemelt. Ezt később felemelték 25kV-ra, mely ma is a
www.tankonyvtar.hu
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legkorszerűbb vontatási feszültségnek tekinthető, hiszen az országos áramhálózathoz nagyon egyszerűen csatlakoztatható a vasúti villamoshálózat. Kandó volt
az első, aki ehhez a feszültség nemhez mozdonyt is tudott építeni.

8. ábra Kandó villamos mozdonya
A városi villamosokhoz hasonlóan a vasút szerepe is átalakult napjainkra. A
kisforgalmú mellékvonalak szerepe csökken (sajnos ezek közül jó pár meg is
szűnt az elmúlt években), nagy tömegű áruk nagy távolságra való szállítására
azonban ma is a vasút jelenti a legkedvezőbb alternatívát. Különösen az áruszállítás terén szükséges felülvizsgálni a közúti áruszállítás szerepét, hiszen a
közúti fuvarozás kényelmesebb, gyorsabb is mint a vasúti áruszállítás, azonban
a kamionok által okozott károk (amelyeket az externális költségekkel írhatunk
le) nagyon jelentősek. Ebbe beletartozik a közúthálózatban, a környező épületekben okozott károk, és a balesetek költségei is.
Ma a korszerű vasútvonalakon nagy teljesítményű, többáramnemű mozdonyokkal találkozhatunk. Ezeknek a járműveknek nem jelent gondot, ha a különböző
országok vasútai különböző áramnemmel vannak villamosítva.
1.3. Hajózás története
1.3.1. A hajózás kialakulása
Valamennyi közlekedési alágazat közül a hajózás története nyúlik vissza legrégebbre. Kézenfekvő volt ugyanis, hogy a vízre tett fa úszik, és ha ezeket valamilyen formában egymáshoz illesztik (pl. tutaj, vagy később hajó) ezek áru és
személyszállításra alkalmasak.
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A Tigris és Eufrátesz folyók vidékén – mivel sivatagi országokban kevés a fa –
állati bőrből készült, levegővel teli tömlőkből összeállított hajókat használtak.
Egyiptomban pedig a papiruszhajók terjedtek el.
A hajók hajtására a vitorlát is meglehetősen régóta használják. Az ókori Egyiptomban már léteztek vitorlás hajók. A vitorlás hajók igazi aranykorukat a
XVII.- XVIII. században érték el. A XVIII. század végétől a hajótestek víz alatti részét gyakran védték fémmel az algák, fúrócsigák ellen. Ekkor még szokatlan volt a fém alkalmazása hajótesten, azonban a XIX. sz. második felében már
a teljes hajótest gyakran fémből készült.
A XVIII. században a kapitalizmus, már pontosabb, megbízhatóbb hajókat igényel. A gőzgépek megjelenésével felmerült annak az igénye, hogy ezeket hajókba is beépítsék. Eleinte a gőzgépek csak kisegítői voltak a vitorlának: szélcsendben vagy viharokban továbbították a hajót. A hajósok öröme nem volt
osztatlan, hiszen a gőzgép jelentős helyet igényelt a hajón. Az eleinte alkalmazott lapátkerekek ráadásul sérülékenyek voltak és a rakodást is nehezítették.
Ezen kívül a tüzelőanyagot is magukkal kellett vinni, gyakran tűz és a robbanás
is előfordult a géptérben.
A gőzgép széles elterjedését a hajócsavar feltalálása segítette. Ezt egy cseh
származású úr Joseph Ressel munkája volt 1827-ben. Az általa készített csavar
az un. archimedesi csavarra emlékeztetett. Egy baleset, melyben a hajócsavar
darabokra tört, világított rá arra, hogy a megmaradt csonk jobban hajtja a hajót,
mint a hosszú, hengeres csavar.
1.3.2. Belvízi hajózás
Noha a gőzhajó is a folyókról indult hódító útjára a hajók története mégis inkább a tengerekhez kapcsolódik. A folyami hajók általában kisebbek, a vízterületek szűkössége inkább korlátozza, semmint javítja a hajózhatóságot. Mielőtt a
gépi meghajtás megjelent a vízzel együtt, folyásirányban történő ereszkedés
volt a legkézenfekvőbb megoldás. Erre különösen alkalmasak voltak a tutajok.
Folyásiránnyal szemben a hajókat kézi, vagy állati erővel vontatták (bizonyos
helyeken pl. a Vaskapunál, gőzmozdony vontatta a hajókat). A gőzgépek előtti
időben használták még a lánchajózást is. Ez azt jelentette, hogy a folyó erős
sodrású szakaszán a folyómederben kötelet, vagy láncot helyeztek el, és a hajó
ezt felcsévélve haladt előre. Ilyen megoldást alkalmazták hazánkban pl. Esztergom és Visegrád között.

www.tankonyvtar.hu

© Mándoki et al., BME

1. A KÖZLEKEDÉS RÖVID TÖRTÉNETE

19

9. ábra Kézi és lovas hajóvontatás
A gőzvontatás elsősorban lapátkerekes megoldást jelentett a folyami hajókon. A
folyók szabályozása után, már a mélyebb merülési hajócsavar sem okozott
problémát. Eddigre azonban megjelentek a dízelmotorral hajtott járművek.

1.3.3. A hajózás ma
Rengeteg hajótípussal találkozhatunk ma. Sajnos a vízi személyszállítás gyakorlatilag teljesen megszűnt a kompközlekedést leszámítva. Az óceánokon hatalmas hajók közlekednek, elsősorban konténerek, vagy olajszármazékok szállítására. Léteznek azonban olyan hajók is, amelyeken bizonyos gyártási munkafolyamatokat útközben végeznek el. Léteznek igen gyors szárnyashajók, kétéltű
légpárnás hajók, katamarán hajók, atommeghajtású hajók. Az atommeghajtású
hajók a kikötők ellenállása miatt nem terjedtek el. Jelentős környezeti kockázatot jelentenek a szupertankerek is, egy ilyen hajó baleset esetén akár környezeti
katasztrófát is okozhat.
1.4. A repülés története
1.4.1. Technikai fejlődés
Hosszú kísérletezések és próbálkozások után 1783-ban jelent meg Franciaországban az első hőlégballon. Mivel tüzelés meglehetősen nehézkes volt, felfedezték, hogy vannak a levegőnél könnyebb gázok is amelyekkel a fáradságos
tüzelést nélkülözni tudják. Ezen gázok segítségével fel tudták tölteni a könnyű
vázra szerelt alumíniummal burkolt léghajókat is. Ebben is, akárcsak a hőlégballonban egy kosárban foglaltak helyet az utasok. A léghajókat már motorokkal is ellátták, ezek légcsavarok segítségével mozgatták a szerkezetet.
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Amerikában élő Wright testvérek 1903-ban olyan légcsavaros merev szárnyú
repülőgépet építettek, amely biztonságosan felszállt, repült, majd leszállt. Ez
egy egyszemélyes közlekedési eszköz volt, amelyet a pilóta fekve irányított.
1909-ben a francia Bleriotnak sikerült átrepülnie a La Manche csatornát.

10. ábra Wright testvérek első repülőgépe

11. ábra Blériot repülőgépe

A technikai fejlődés később lehetővé tette, hogy repülőgép motorok erősebbek
legyenek, ezzel együtt viszont egyre nagyobb és gyorsabb repülőgépek készülhettek. Így megjelentek az első utasszállító gépek is. Az óceán átrepülése nehezebb feladatnak bizonyult. Először 1919-ben két ember tette meg az Atlanti
óceánon átvezető utat.
A légcsavaros gépek 7-800 km/h sebességre alkalmasak. Ennél gyorsabban a
fizikai törvényszerűségek miatt nem repülhetnek. A sugárhajtóművek megjelenésével azonban ez a sebességhatár is átléphető, sőt a hangsebességnél is gyorsabban lehet repülni. Az első hangsebességet átlépő repülés 1947-ben történt.
A sugárhajtóművek megjelenésével vált hétköznapi gyakorlattá az óceán átrepülése. Az interkontinentális járművek általában több hajtóművel rendelkeznek,
hogy egy ilyen berendezés meghibásodása ne vezethessen katasztrófához.
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1.4.2. A légi irányítás fejlődése
A kezdeti repülőgépeknek nem volt szükségük légiforgalmi irányításra. Egy
évszázaddal ezelőtt az egymástól sok száz kilométer távolságra csupán pár méteres ugrásokat végrehajtó repülőgépeknek esélyük sem volt összeütközni. A
kezdeti útvonalrepüléseknél a pilóták csak szép időben szálltak fel, a tájékozódásukhoz földlátás volt szükséges, hiszen a vasútvonalakat, az országutakat, a
folyókat követték.
Az I. világháború kitörése véget vetett a repülőgépek korai polgári alkalmazási
lehetőségének, de egyben nagy technikai fellendülést is hozott. Nemzetközi
szabályokat hoztak, ilyen volt például, hogy a tájékozódást megkönnyítendő a
hangárok és nagyobb vasútállomások tetejére fel kellett írni azok nevét.
A rendszeres repülés postajáratokkal indult, majd hamarosan az emberek is
érdeklődni kezdtek a közlekedés e gyors és kényelmes módja iránt. A menetrendszerinti repülések megindulásával egyre több információra volt szükségük
a pilótáknak. Létrejöttek a földi szolgálatok, rádió kirendeltségeket létesítettek,
melyek feladata a repülőterek közötti kapcsolattartás, a repülésmeteorológiai és
repülőüzemi táviratok közvetítése volt. Magyarországon, Mátyásföldön 1922től működtette a magyar királyi Posta a Franco-Roumaine légitársaság felkérésére a rádióállomást.
Az igazi áttörést az jelentette, amikor a rádiótechnikai berendezések fejlődése
elérte azt a szintet, hogy már a repülőgép fedélzetére is fel lehetett szerelni adóvevőt. A repülőgépek személyzete egy rádiótávírásszal bővült, aki a – hajózásból átvett és a légi közlekedés speciális vonatkozásaival kibővített – morzejelekkel kommunikált a földi szolgálattal. Miután a repülőgépek helyzetét először
a földről iránymérő állomásokkal, majd a fedélzeten is meg tudták határozni,
lehetőség nyílt a forgalom ellenőrzésére, ami a légiforgalmi irányítás alapjául
szolgálhatott.
Mivel az egyre gyorsabb repülőgépek pár óra alatt több országon is át tudtak
repülni, akár leszállás nélkül is, szükség volt egységes nemzetközi szabályokat
megalkotni. Létrehozták az útvonalhálózatot és a határokon légikapukat jelöltek
ki. 1927-ben a Washingtonban szervezett nemzetközi légiforgalmi rádiókonferencián felosztották a frekvencia sávokat, hogy a különböző szolgálatok egymás
zavarása nélkül működhessenek. Így a repülőtéri irányítás után már a körzeti
központok is megjelentek, melyek a repülőgépeket az eljárásirányítás módszerével irányították az útvonalon.
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Az eljárásirányítás lényege, hogy a pilóta jelenti a repülőgép helyzetét és azt,
hogy mi a következő útvonalpont, illetve mi a pontnak a várható átrepülési ideje. A légiforgalmi irányító szolgálatnál a repülőgépek jelentéseit járatnyilvántartó szalagokon vezetik, nagyobb központokban terepasztalon kis repülőgépeket
is tologattak a kezdeti időkben.
A második világháború nagy vívmánya a rádiólokátor feltalálása és a nagy hatótávolságú rádiónavigációs berendezések kifejlesztése volt. Az eredetileg a
bombázók célravezetését szolgáló rendszerek segítségével lehetőség nyílt a
rendszeres interkontinentális repülésekre, hiszen a pilóták már az óceánok felett
is meg tudták határozni helyzetüket. A rövid- és ultrarövidhullámú frekvenciák
elterjedése nem csak a navigáció fejlődését segítette, hanem a hajózó személyzet és az irányítás közötti kapcsolattartást is. A morze jeleket felváltotta az élőbeszéd.
A légiforgalmi irányítók munkája a kommunikáció formájának változásán felül
is egyszerűsödött. A rádiólokátor jeleit egy képernyőn megjelenítve már látták
is az irányított repülőgépeket. Azonban a kezdetleges technika sok problémát
hozott magával, a radar által kibocsátott sugarak visszaverődtek a domborzatról,
felhőkről és a madárrajokról is, így nem volt túlzottan áttekinthető a kép. A
radarirányítást csupán az eljárásirányítás kiegészítő, ellenőrző technikájaként
alkalmazhatták.
A radarkép áttekinthetetlenségén szűrők beépítésével tudtak segíteni a fejlesztőmérnökök, de a repülőgépek azonosítása még nem volt megoldott. Ismét egy
katonai technikát vettek át a civil életbe. Az ellenség-barát felismerő rendszer
mintájára fejlesztették ki a szekunder radar és a fedélzeti válaszjeladó párosát.
A földi telepítésű radar kérdésére a fedélzeti berendezés visszaküldi a beállított
kódját és a repülőgép néhány repülési paraméterét. E jel segítségével a légiforgalmi irányító számára a monitoron már azonosított, címkével ellátott jeleket
mutathat a rendszer.
1.5. Az autó története
Miután az oly sokat emlegetett gőzgép megváltoztatta a közlekedési szokásokat, a közúti járművekre is megpróbálták felszerelni azokat. Ez 1769-ben sikerült először Cugnot nevű francia hadmérnöknek, ez volt tehát az első gépkocsi.
Érdekessége, hogy előbb született meg mint az első gőzmozdony, de széleskörűen először a mozdonyok terjedtek el, ugyanis a gőzzel hajtott nehéz járművek
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földutakon nehezen tudtak közlekedni. Erősek voltak, de nagy tömegük és nehéz kezelhetőségük miatt nem váltak be.

12. ábra Cugnot-féle első gőzkocsi
Az igazi megoldást a XIX. században feltalált robbanómotor jelentette. Eleinte
gázzal, majd benzinnel (illetve annak párájával) működtették. A gázzal működő
berendezések ugyanis csak helyhez kötötten tudtak üzemelni, mert akkor a gázpalackot még nem ismerték. A folyadékot azonban könnyen magával tudta vinni a jármű. Ebből a porlasztó segítségével állították elő a megfelelő gázt. A porlasztó Csonka János és Bánki Donát nevéhez fűződik. Fél évvel megelőzték
ezzel az amerikai W. Maybach találmányát. Bár manapság a karburátor elvesztette jelentőségét, mert már inkább befecskendező rendszereket alkalmaznak,
technika történeti szempontból fontos, hogy 100 esztendő alatt több mint 100
millió ilyen tüzelőanyag-ellátó rendszerrel készült. A karburátor az 1900-as
párizsi világkiállításon aranyérmet nyert.

13. ábra Karl Benz autója 1886
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Eddigi ismereteink szerint az első petróleummotoros járművet 1884-ben építették Franciaországban. Ezekben még benzin, illetve petróleum párologtató edények voltak, amelyek elég megbízhatatlanul üzemeltek. A benzinmotoros közúti járművek kezdetben a lovas kocsikra hasonlítottak.

14. ábra Csonka János féle Posta autó egyetlen eredeti példánya
(a BME J épületében)
Később az erősebb motorokhoz erősebb kocsikra volt szükség. Ezért létrához
hasonló acélszerkezetet állítottak össze, amelyet alváznak neveztek el. Ez alá
kerekeket helyeztek a váz elejére pedig a motort és a tengelykapcsolót tették.
Ezt követte a sebességváltó, majd a hajtólánc (később kardántengely) a differenciálmű és a hátsó tengelyek. A keretre szerelték fel a kocsiszekrényt.
A XIX. században még csak nyitott autókat készítettek. Ezért használtak a járművezetők jellegzetes öltözéket: sisakot, sálat, szemüveget stb. Később már
zárt kocsiszekrények is készültek, azonban fűtés még nem volt az autókban.
Ezért jól felöltözve, takarókkal felszerelkezve indultak el az utasok. 1890-től
kezdve az autók elejére lámpákat erősítettek. Ezekben gyertyák, petróleumlámpák, vagy olajmécsesek világítottak. Ezek elsősorban a „látszani” elvet követték, a „látni” elvre még nem volt megoldás. A XX. század elején acetilén gázzal
világítottak, amelyet úgy állítottak elő, hogy zárt dobozban lévő karbidra vizet
csepegtettek. Az acetilén vakító fénnyel égett, így bevilágítva az utat. Az 1910es évektől kezdve megjelent a villanyvilágítás az autókon.
Csonka János 1905-ben autót is készített a posta megrendelésére. Ez volt az
első sorozatgyártásra alkalmas magyar autó, melynek első példánya 1905. május 31-én gördült ki a Múzeum körútra. Az első jármű a Műegyetemen készült
(annak Múzeum körúti épületében, ma ELTE), a többit a Győri Magyar
Waggon és Gépgyárban, a Budapesti Röck Gépgyárban, és a Magyar Általános
Gépgyárban készítették. Az autókat megbízhatóságuk miatt Doxának nevezték.
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Két köbméteres rakterük volt, és 2545 köbcentiméteres, 14 lóerős motorjuk
volt.
Az autók kocsiszekrénye eleinte fából készült. Azonban a dinamikus igénybevétel hatására a faburkolatok rendszeresen tönkrementek. Egy esetleges ütközésnél ráadásul szálkásan törtek, így további sérüléseket okozhattak. Ezért eleinte fémmel borították a faszerkezetet, később pedig fémből készült az egész
szerkezet. Az 1930-as években a kisebb személyautóknál nem készítettek alvázkeretet, mert elegendő volt a fémdoboz szilárdsága a futómű és a hajtáslánc
tartására. Az ilyen felépítményt önhordó karosszériának nevezzük.
A Ford T modellel kezdődött az autók sorozatgyártása. Az A-S jelölésű modellek számos hibával rendelkeztek, de a T modell olyan sikeresnek bizonyult,
hogy Henry Fordnak meg kellett reformálnia a gyártást, hogy minden megrendelési igényt ki tudjanak elégíteni. A Ford gyár főkonstruktőre, majd később
főmérnöke és igazgatója a magyar származású Galamb József volt. Az ő vezetésével tértek át a mozgó összeszerelő szalagon történő gyártásra. Galamb József találmánya az elsőként a Fordnál alkalmazott bolygóműves váltómű, és a
levehető hengerfejű motor.
Az 50-es évektől kezdve a közúti közlekedés egyre meghatározóbbá vált. Jelentős mértékben fejlődött a közúthálózat, és ezzel párhuzamosan az autógyártás
is. Egyre kényelmesebb és könnyebben kezelhető autók készültek. Az önhordó
karosszéria ma már természetes a személyautógyártásban. Miután a benzin és a
dízel motorok elértek a továbbfejleszthetőség határára, a gépjárművek biztonsága vált elsődleges szemponttá. Az autók baleseti szituációkban történő viselkedését vizsgálva fejlesztik tovább a járművek biztonságát; nem csak az autóban
ülőkét, hanem a gyalogosokét is. A kényelem és a biztonság fokozása érdekében egyre több terhet igyekeznek levenni a járművezetők válláról, és számos
látszólag kényelmi, de a biztonságot is fokozó technikai eszközt építenek az
autókba. Ilyenek például a kormány és fékerő rásegítés, a kerekek csúszását
megakadályozó ABS, a menetstabilitást, és a kicsúszást csökkentő berendezések. Ma már a járművek képesek automatikusan megfelelő távolságot tartani az
előtte haladó járműtől, a megadott forgalmi sávban tartani a járművet, kanyarodáskor elfordul a fényszórójuk, hogy a kívánt haladási területet megvilágítsák,
megjelenítik és tárolják az út menti táblák képét, stb. Ezek kívül a navigációban
is segítséget nyújtanak a műholdas helymeghatározó eszközök, amelyek kommunikációs modullal kiegészítve akár egy központba is képesek elküldeni a
jármű pozícióját, ami gépjármű flottakezelésnél hatékony eszköze.
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2.

A közlekedési technológia

A technológia a gyártási folyamat elmélete és gyakorlata (Magyar Értelmező
Kéziszótár). Más megfogalmazásban a technológia mindazon termelési módszerek és eljárások összessége, melynek során nyers- és alapanyagokból készterméket állítanak elő.
Osztályozás szerint megkülönböztetünk, pl. mechanikai-, kémiai-, gépipari és
számos más technológiát.
A technológia fogalomkörébe csak a rendszeresen megismétlődő folyamatok
tartoznak, az egyedi kísérletek, mint pl. az űrkutatás nem felel meg ennek a
kritériumnak.
A technológia ipari értelmezés szerint a gyártási folyamat leírása, amely magába foglalja:
- a termék előállítására irányuló műveletek célszerű sorrendjét,
- a műveletek elvégzéséhez szükséges gépek és szerszámok típusát, jellegét,
- a műveleteket végző munkások számát és szakképzettségét.
A közlekedéstechnológia mindazon módszerek és eljárások összessége, amelyekkel a közlekedés termékét – személyek és áruk helyváltoztatását – rendszeresen elvégzik.
A technológiai eljárások adott technikához kötődnek, azt az eszközt jelentik,
amelyet a műveletek elvégzése során alkalmaznak. A technológia és a technika
ilyen irányú értelmezése egyes nyelvterületeken átfedést mutat.
A technika fejlődése meghatározza a közlekedési technológiákat. Pl. a gőzmozdony megjelenése alapozta meg a vasúti technológiák kifejlődését.
Más esetben technológiai oldalról jelenik meg az igény új technikák kifejlesztésére. Például technológiai vonatkozásban fogalmazódott meg az a gondolat,
hogy a kamion forgalom egy részét az utak kapacitásának korlátai és környezetvédelmi okok miatt a vasútra kell terelni. Ehhez a RO-LA (gördülő országút)
technológiához került új eszközként kifejlesztésre a 360 mm kerékátmérővel
rendelkező speciális vasúti pőrekocsi.
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A közlekedési technológiát befolyásoló fejlesztések esetenként nem a közlekedés, hanem a termékelőállítás során valósulnak meg.
Példa erre a bútorszállítás, ahol speciális párnázott közúti és vasúti járművekkel
sem sikerült megoldani a töréskárok jelentős csökkentését. A helyszínen összeszerelendő, lapok formájában történő gyári csomagolás oldotta meg ezt a kérdést.
A közlekedéstechnológiához kapcsolódó legfontosabb fogalmak a szállítás, a
fuvarozás és a szállítmányozás.
A szállítás, mint általános megfogalmazás személyek, vagy áruk helyváltoztatását jelenti technikai eszközök felhasználásával.
A fuvarozás személyek és áruk díjazás ellenében történő helyváltoztatása.
A szállítmányozás a fuvaroztató és a fuvarozó között kapcsolatot teremtő harmadik fél megbízásán alapuló tevékenység. Kiegészítő szolgáltatásként magában foglalhatja az áruk csomagolását, rakodását, tárolását, vámkezelését és
egyéb más szolgáltatásokat.
2.1. Közlekedési alágazatok
A közlekedés módjai szerint a következő alágazatok különböztethetők meg:
-

közúti közlekedés,
vasúti közlekedés,
vízi közlekedés,
légi közlekedés,
városi közlekedés,
csővezetékes szállítás,
hírközlés és informatika.

A négy fő alágazat felsorolásán túlmenően a városi közlekedés, a csővezetékes
szállítás, a hírközlés és informatika külön ágazatként való megjelenítése igényel
további magyarázatot.
A városi közlekedés területén elsősorban a közúti és a vasúti közlekedés pályái
és járművei jelennek meg, de sok esetben speciális formában (közúti villamos,
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elővárosi gyorsvasút, trolibusz, METRO, mozgólépcsők, stb.). Ezeknek a rendszereknek az irányítása, forgalomszervezése és üzemeltetése jelentősen eltér a
hagyományos értelemben vett közúti és vasúti közlekedéstől.
A csővezetékes szállítás árumozgatást végez alapanyag (kőolaj, földgáz) és
késztermék (kerozin, benzin, dízelolaj stb.) továbbító vezetékein. Pont-pont
közötti kapcsolatot alakít ki, bizonyos termékkörre korlátozódik, speciális berendezéseket és irányítási rendszert igényel.
A hírközlési és informatikai szolgáltatások azon elv alapján sorolhatók a közlekedés szférájába, hogy közlekedési igényeket mérsékelnek, nincs szükség a
személyek, esetenként az áruk helyváltoztatására.
2.2. A közlekedés technikai rendszerei
A közlekedés fő technikai rendszerei:
-

a pályák,
a járművek,
az energiaellátási és hajtási rendszerek,
a kiszolgáló létesítmények.
2.2.1. Közlekedési pályák

A közlekedési pálya a térnek részben, vagy egészben lehatárolt része, ahol a
helyváltoztatás végbemegy. A közlekedési pályák természetes eredetűek, vagy
mesterségesen kialakítottak lehetnek.
Természetes pályát jelentenek a folyók, a tavak, a tengerek és a légtér, de ezek
is rendelkeznek technikai elemekkel, amelyek az útvonal kitűzését, a járművek
irányítását szolgálják.
Természetes pályák:
- belvízi
 a hajózható folyamok és csatornák,
 a tavi útvonalak,

- tengeri
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a tengeri hajóútvonalak,
a tengeri csatornák.

Mesterséges pályák
-

a vasutak,
a közutak,
a drótkötélpályák,
és a csővezetékek.

Járművek mozgatásának szabadságfoka alapján
- kényszerpályás,
- részben kötöttpályás,
- kötetlen pályás
közlekedést különböztetünk meg.
Kényszerpályás a vasúti közlekedés, mivel a járművek csak a pálya hossztengelyének irányában mozoghatnak.
Részben kötöttpályás a közúti és a vízi közlekedés, mivel a felszínen kisebb,
vagy nagyobb mértékben lehetőség van a pálya hossztengelyétől eltérő mozgásra.
Kötetlen pályás a légi közlekedés, mivel a járművek három dimenzióban szabadon mozoghatnak, de a szervezett légi közlekedésben a kitűzött repülési útvonalakat be kell tartani és ezek a követelmények sok esetben szigorúbbak, mint a
kötöttpályás vasúti közlekedésé.
2.2.2. A járművek
A járművek a közlekedés helyváltoztatásra szolgáló eszközei, melyek funkciójuk alapján:
-

személyszállító,
áruszállító,
vontató,
és különleges rendeltetésű járművek lehetnek.
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A személyszállító járművek az utasok befogadására szolgálnak a helyváltoztatás
időtartamára.
Az áruszállító járművek a szállítás során az áruk tárolására, esetenként további
szolgáltatások elvégzésére alkalmasak (pl. állatok etetése, hűtés, stb.).
A vontató járművek az önálló hajtóberendezés nélküli személy- és áruszállító
járművek továbbítását végzik. A szárazföldi- és a vízi közlekedésben egyaránt
léteznek olyan járművek, melyek az utasok és áruk szállítására és vontatásra is
alkalmasak (pl. vasúti motorkocsi, személyhajó, önjáró uszály).
A különleges rendeltetésű járművek speciális feladatokat látnak el, melyek
nagyrészt a közlekedési főtevékenység kiszolgálásához kapcsolódnak (közúti és
vasúti darus kocsik, pályaépítő gépláncok, közúti- és vasúti segélykocsik, felsővezeték szerelő járművek stb.).
A járművek kialakításuk szerint lehetnek:
-

vasúti,
közúti,
vízi,
és légi járművek.

A vasúti járművek osztályozhatók, mint:
-

személykocsik,
teherkocsik,
motorkocsik,
motorvonatok,
mozdonyok,
városi közlekedés területén
metrók,
közúti vasutak,
és elővárosi gyorsvasutak.
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A gépjárművek főbb csoportjai:
-

a személykocsik,
a motorkerékpárok,
az autóbuszok,
trolibuszok,
és a tehergépkocsik.

A gépjárműveken túlmenően a közúti járművek csoportjába tartoznak még a
fogatolt járművek és a kerékpárok.
A vízi járművek osztályozhatók, mint:
- belvízi hajók
 személyhajók,
 áruszállító hajók,
 vontató- és tolóhajók,
- tengeri hajók
 személyhajók,
 áruszállító hajók,
A légi járművek:
-

repülőgépek,
helikopterek,
léghajók,
léggömbök

lehetnek.
2.2.3. Az energiaellátás, hajtási rendszerek
A járművek mozgatásához le kell győzni a mozgással szemben fellépő, az adott
ágazatra és járműtípusra jellemző ellenállásokat, továbbá biztosítani kell a kívánt sebesség eléréséhez szükséges gyorsító erőt és a célul kitűzött utazási árutovábbítási sebesség biztosításához szükséges járműtovábbítási energiát.
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Az energiaforrások megújuló és fogyó természetes energiaforrások lehetnek.
Megújuló források a vízi- és szélenergia, fogyó források a szilárd, folyékony és
gáznemű üzemanyagok és a hasadó anyagok.
A járművek hajtási rendszere erőgépből és erőátviteli berendezésből épül fel. A
leggyakrabban alkalmazott erőforrások a belsőégésű motorok, villamos motorok és gázturbinák. Az erőátviteli rendszer feladata, hogy a motor teljesítményét
a jármű típusától függően vonó- vagy tolóerővé alakítsa át.
Egyes járművek nem rendelkeznek saját erőgéppel, hanem villamos felsővezetékből veszik át a szükséges teljesítményt (vasút, közúti vasút, METRO stb.).
2.2.4. A kiszolgáló létesítmények
A közlekedési ágazatok kiszolgáló létesítményei:
- az utas- és áruáramlatok megjelenési pontjai az állomások, pályaudvarok, megállóhelyek, kikötők, repülőterek,
- az utasszállító járművek karbantartását, takarítását, vízzel, élelemmel
való feltöltését végző üzemi,
- a közúti járművek üzemanyagellátását, gyorsszervizét ellátó létesítmények,
- a járművek karbantartására és tárolására szolgáló épületek,
- a járműjavító műhelyek,
- az üzemeltetéshez szükséges anyagok tárolására szolgáló raktárak,
- az igazgatási épületek,
- és a szociális célú épületek.
2.3. A közlekedési ágazatok összehasonlító értékelése
A továbbiakban az egyes ágazatok előnyei és hátrányai kerülnek bemutatásra,
hosszútávon, az EU közlekedéspolitikájának figyelembevételével.

www.tankonyvtar.hu

© Mándoki et al., BME

2. A KÖZLEKEDÉSI TECHNOLÓGIA

33

Vasúti közlekedés
Előnyök

Hátrányok

- nagylétszámú, kis és nagytávolságú személyszállítás a hivatás-, a
távolsági és a nemzetközi forgalomban
- nagytömegű közép- és nagytávolságú áruszállítás
- teljesítőképes, gazdaságos és
környezetbarátabb üzem
- átrakás nélküli iparvágány forgalom
- magas üzemi biztonság
- a vasút kombinált áruszállítás fő
hordozója

- alacsony szolgáltatási színvonal
úgy a személy-, mint az áruszállításban, melynek növelése csak
hosszabb távon jelentős beruházásokkal lehetséges
- hatóságilag szabályozott díjszabás,
korlátozott versenyképesség
- iparvágányok nélküli gyűjtő és terítőfuvarozás szükséges
- nagy az infrastruktúra igény, ami
nem mindig használható ki
- az alacsony informatikai szint a
személy- és áruszállításban nem
teszi lehetővé a szolgáltatások minőségének emelését
- a technikai és a technológiai színvonal elmaradott, és ez csak jelentős élőmunka ráfordítással pótolható

Iparvágány új meghatározás szerint saját célú vasúti pálya egy üzem, vagy raktár stb. vasúti kapcsolatát biztosítja a közforgalmú vasúttal. Lehet egyetlen vágány, de több kilométeres telephelyi vasúthálózatok is üzemelnek. Amennyiben
a vasúti szállítás iparvágány-iparvágány kapcsolatban valósul meg, elmaradnak a vasútállomásra történő fel- és elfuvarozási feladatok és az ehhez kapcsolódó rakodások.
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Közúti közlekedés
Előnyök

Hátrányok

- kis létszámú kis és közepes távolságú személyszállítás
- kis tömegű kis és közepes távolságú áruszállítás
- rugalmas tarifapolitika, versenyképesség
- magas szolgáltatási minőség
- terítő- és gyűjtőforgalom a kereskedelmi-, szolgáltatási szférában
- ráhordó és elszállító szerepkör
más ágazatokhoz kapcsolódva
(vasút, légi közlekedés)
- jelentős részesedés az üzemi szállításokban, a szállítási célpontok
jó megközelítése
- az igényekhez igazodva sokféle
típusú és teherbírású jármű
- bárki részt vehet benne.

- magas környezetszennyezés
- nagy a fajlagos energiafelhasználás
- kedvezőtlen a rakott- és az
üresfutás aránya
- alacsony biztonsági szint
- a kimerülő útpálya kapacitások
csak jelentős beruházások révén
növelhetők

Vízi közlekedés
- a vízi utakon jelentős szabad kapacitások állnak rendelkezésre
- alacsony tarifaszint
- kis fajlagos energiafelhasználás
- magas biztonság
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- a vízi utak és a kikötők meghatározzák a hajózás mozgásterét
- alacsony a rendelkezésre állás
(vízszint, fagy)
- átrakási kényszerek a fuvarozás
közbeni vízszintváltozásnál
- ráhordó és elszállító szállítás szükséges
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Légi közlekedés
Előnyök

Hátrányok

- nagytávolságú nemzetközi és interkontinentális személyszállítás
- hosszabb útvonalakon gyors utazási sebesség
- rövid eljutási idő
- magas szolgáltatási színvonal

- környezetszennyezés a repülőterek
esetében (zajhatások)
- jelentős fajlagos üzemanyag felhasználás
- fokozott érzékenység a szélsőséges időjárásra

1. táblázat A közlekedési ágazatok előnyei, hátrányai
2.4. Vasúti közlekedés
2.4.1. A vasúti pályák, állomások
1830 a Manchester-Liverpool gőzüzemű vasút átadásának éve, amelytől a vasúti közlekedés kialakulása számítható. Az évszámot követően sorra épülnek
vasútvonalak egyelőre figyelmen kívül hagyva a későbbi kapcsolatok lehetőségét, műszaki és forgalmi tekintetben. Az egymásnak való megfelelőség tekintetében talán az 1435 mm-es nyomtáv a meghatározó, bár ettől a domborzati valamint a stratégiai tényezők miatt részben eltértek.
Az 1435 mm 4 láb 8,5 hüvelyknek felel meg, ami az angliai társzekerek már
korábban szabványosított keréktávolsága volt.
Más nyomtávolságú vasutak pl.: 1524 mm FAK országai, Finnország, Irán, stb.;
1448 mm USA, Kanada; 1600 mm Ausztrália, Brazília. A hozzánk legszorosabban kapcsolódó a FÁK vasutak 1524 mm-es nyomtávolsága stratégiai célokat szolgált. A kb. 90 mm-es eltérés a nyomtávolságban csak úgy tette lehetővé
a pálya átépítését, ha az egyik sínszálat felbontották.
Az 1435 mm-nél kisebb nyomtávolságúak a keskenynyomtávú vasutak, melyek
hegyi pályákon épültek kisebb költségráfordítással, mint például 600 mm, 750
mm, 760 mm nyomtávval. Hazánkban a 760 mm-es un. Bosnyák nyomtáv terjedt el. A műszakilag élenjáró japán vasút 1067 mm-es nyomtávval üzemel.
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A vasutak nemzetközi együttműködése a XIX. század 40-es éveiben megkezdődött, amikor felmerült annak szükségessége, hogy az egyes vasúttársaságok
járművei egyik hálózatról a másikra átmehessenek.
Az egységes szabályozások elsősorban a vontatott járművek paramétereinek
meghatározására terjedtek ki, mert az összekapcsolódó hálózatokon ennek volt
elsődleges fontossága. A pálya, az ehhez kapcsolódó rakszelvény és űrszelvény
paraméterek, a vontató járművek kialakítása az egyes vasutak belső elhatározásai voltak, melyek nem lépték túl az adott vasutak, vagy nemzeti vasút érdekeit.
A meglévő pályákon a sebességemelésnek korlátai vannak. 160…200 km/h-s
sebesség feletti kiépítésük vonalvezetési adottságaik és a területi beépítettségük
miatt nem lehetséges.
Az EU területén új nagysebességű vasútvonalak kiépítése sem egyszerű szintén
a sűrűn lakott területek miatt.
Két sebességi célkitűzés van, a nehezebb hegyi pályákon a kb. 250 km/h, kedvezőbb domborzati viszonyok mellett a 350 km/h.
A vasútállomások típusai
A vasútállomások funkciójuk alapján
-

középállomások,
személypályaudvarok,
üzemi pályaudvarok,
teherpályaudvarok,
rendezőpályaudvarok,
rendelkező állomások.

Középállomások a vasútvonalat állomásközökre bontják, ezáltal lehetővé teszik
a forgalom lebonyolítását, a kereszteződéseket és az előzéseket.
A személypályaudvarok tisztán személyszállítási funkciót látnak el, és hozzájuk
kapcsolódnak az üzemi pályaudvarok, melyek a személyszállító kocsik karbantartását, takarítását, kiszolgálását végzik.
A rendezőpályaudvarok több vasútvonal csatlakozásánál épültek ki, feladatuk
vonatok felosztása és új vonatok képzése a hálózaton.
A rendelkező állomások egy hosszabb, több középállomásból álló szakasz forgalmát irányítják. Legegyszerűbb kialakítás esetén telefonos kapcsolatban áll-
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nak a vonal középállomásaival. A középállomások csak a szomszédos állomásokkal érintkeznek, ezért megfelelő információk hiánya miatt nem tudják az
esetleges zavarokat feloldani.
Korszerű rendelkező állomások Központi Forgalom Ellenőrző rendszerrel épülnek ki (KÖFE) amikor a biztosító berendezés által feladott jelekből ellenőrizhető a vonatok mozgása az adott irányítási szakaszon.
Legfejlettebb megoldás a Központi Forgalom Irányítás (KÖFI), amikor a középállomások váltói és jelzői a rendelkező állomásról kezelhetők
2.4.2. Vasúti járművek
A vontatott járművek a teher és személykocsik többségükben alkalmasak arra,
hogy bármely vasút pályáján megjelenhessenek. A vontató járművek esetében,
elsősorban a villamos vontatásnál kedvezőtlenebb a helyzet, mert az EU vasútjai más- más vontatási áramnemet használnak.
A vontatást az 1950-es évekig valamennyi vasút saját vonalán látta el, és a határátmeneteken mozdonyváltásra került sor.
Európában a következő villamosítási rendszerek alakultak ki:
-

egyenáramú (850, 1500, 3000 V),
háromfázisú, váltakozó áramú,
egyfázisú, váltakozó áramú 15000 V, 16 2/3 Hz-es,
egyfázisú, váltakozó áramú, 25000 V, ipari frekvenciájú
50 Hz-es.

Az egyes villamosítási rendszerek eloszlását az EU európai kialakulását a 15.
ábra szemlélteti.
A különböző áramnemek esetén a hagyományos megoldás a határátmeneteken
történő mozdonyváltás, amely különleges állomási technológiát követel, és nem
felel meg azon elképzeléseknek, hogy zárt irányvonatok hosszabb távot fussanak be mozdonyváltás nélkül.
A szabad pályahasználat bevezetésével felmerül az igény, hogy egy kereskedő
vasút több ország, több vasúttársaság vonalán közlekedjen.
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15. ábra Villamosítási rendszerek az európai országokban
Az elektronika fejlődése lehetővé tette a többáramrendszerű mozdonyok kialakítását. Az EU országok vasútjai sorra szerzik be ezeket a vontató járműveket.
Megjegyzendő, hogy nem csak a különböző áramnem jelent problémát, de a
felsővezetékek eltérő kialakítása, kígyózása is, amely miatt egy mozdonyon
esetenként többfajta áramszedőt kell alkalmazni.
A MÁV Zrt. és a GySEV is érdekelt a többáramrendszerű mozdony beszerzésében legalább a magyar 25 KV, 50 Hz-nek és az osztrák 15 KV, 16 2/3 Hz-nek
megfelelően.

16. ábra Kétáramrendszerű 6400 KW teljesítményű TAURUS mozdony
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2.4.3. Vasúti személyszállítás
A XX. század második felében tapasztalt társadalmi és gazdasági átalakulás új
követelményeket támasztott nemzeti keretek között működő vasutak felé. A
globalizáció és az interoperabilitás együtthatása, amely megszabta a transzeurópai vasútrendszerrel szemben támasztott követelményeket.
A második világháborút követően első jelentős változást a vasutak együttműködésében a Trans Europ Express hálózat létrehozása jelentette, mint kezdeti
globalizációs törekvés a résztvevő vasutak együttműködésére.
Ennek példájára alapozva alakult ki az Inter-City és az Euro-City hálózat Európában.
A vasút személyszállítással kapcsolatos legfontosabb követelmények:
-

kedvező eljutási idő biztosítása,
magas utazási komfort,
nagysebességű összeköttetések,
a többi közlekedési alágazattal összehangolt menetrendek kialakítása.

A felsorolt követelményeket két módón lehet megközelíteni a Francia és a
Svájci modellek szerint.
A Francia modell ismérvei:
-

csak kihasznált vonatok közlekednek,
nagyarányú jármű és infrastruktúra fejlesztések,
nagysebességű vonatok (TGV),
korszerű elővárosi hálózat és vonatok (RER).

A modell nem veszi figyelembe a nem kihasznált vonatok utasait, ezért a jelentős beruházások ellenére sem tudja az utasvesztést megállítani.
A Svájci modell ismérvei:
- kínálati menetrend, a csúcsforgalmi időszakokra méretezett alapmenetrend,
- kismértékű járműpark fejlesztés,
- alacsony pályasebesség (80-140 km/h),
- Integrált Ütemes Menetrend, ITF (Integrierte Taktfahrplan) alkalmazása.
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Az Integrált Ütemes Menetrendet jellemző „menetrendi pókot” szemlélteti a
17. ábra. A tp ütemidő előtt néhány perccel érkeznek a vonatok P állomásra A,
B és C irányból, majd az ütemidő után néhány perccel valamennyi vonat elhagyja az állomást. Ezen rövid időszak alatt kell valamennyi átszállást megvalósítani.

17. ábra Menetrendi pók az A, B és C felől érkező (e) és az oda induló
(i) személy (R) és InterCity (IC) vonatokkal
A rövid átszállási idők és a különböző közlekedési eszközök összehangolt menetrendje biztosítja, hogy kisebb sebességeknél is kedvező az eljutási idő.
A menetrendi ütemidők meghatározzák a vonatkeresztezések helyét és azt is,
hogy két ilyen állomás között milyen sebességgel kell közlekedni. Ezzel lehetővé válik a menetrendhez igazodó pályafejlesztés, mert nem mindenütt kell
emelni a pályasebességet és ahol nem történik vonatkeresztezés, nem kell feleslegesen fejleszteni az állomásokat.
2.4.4. Menetrend
A menetrend a vasúti közlekedés rendje, amely a vonatok közlekedésén túlmenően meghatározza a vonatforgalommal kapcsolatban lévő valamennyi szolgálati ág munkáját.
Főbb fázisai:
- a tervezés, és a
- szerkesztés.
A tervezés az adatgyűjtés folyamatát jelenti, amely különböző fórumokon valósul
meg. Ezek közül legfontosabbak az Európai Személyvonati és Kocsikiállítási
Menetrendi Értekezlet, illetve az Európai Tehervonati Menetrendi Konferencia.
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A nemzetközi egyeztetést a hazai fórumok követik
- vasútigazgatósági szinten,
- megyei szinten,
- nagyobb városokkal, intézményekkel.
Ezt követi a vasutak lehetőségek felmérése
- a vonal állapotok,
- a rendelkezésre álló gördülőállomány,
- a személyzet alapján.
A szerkesztési fázis során az első lépésben a menetrend grafikus formában jelenik meg. Így a legkönnyebben áttekinthető egy-egy vasútvonal forgalma.
A grafikus megjelenítés út-idő koordináta rendszerben szemlélteti egy vasútvonal forgalmát (18. ábra). Legfontosabb háttér információk, amit a grafikus menetrend nem mutat meg, de megszerkesztéséhez elengedhetetlenek:
- a mozdonyvezénylés és a mozdonyfordulók kialakítása,
- a személyszállító vonatok összeállítási rendje,
- a vonatszemélyzet (mozdonyvezetők, vonatkísérők, jegyvizsgálók) biztosítása,
- a fordulóállomáson a takarítási, karbantartási, műszaki kocsivizsgálói
feladatok elvégzése.

18. ábra Grafikus menetrend részlet
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Korszerű menetrendi struktúrák
A menetrendek kialakításánál legegyszerűbb feladatot jelenti az un. párhuzamos
menetrendábra alkalmazása, ami azt jelenti, hogy valamennyi vonat azonos
sebességgel közlekedik.
Ennek alkalmazására ott van lehetőség, ahol homogén forgalom van, például a
METRÓ és független pályával rendelkező elővárosi gyorsvasutak esetében.
Vegyes forgalomnál ezek a követelmények nem teljesíthetők. Az elővárosi, a
távolsági személyforgalom, valamint a tehervonatok más-más követelményt
támasztanak.
Az ütemesség a menetrendben azt jelenti, hogy adott településen „mindenki”
tudja, hogy adott irányban óra, perkor mikor közlekedik vonat. Ez megbízhatóságot jelent az utasok számára.
2.4.5. Vasúti áruszállítás
Az utóbbi időben a vasutak egyre inkább speciális teherkocsikat szereznek be.
Ezzel a fuvaroztatók színvonalasabb kiszolgálását biztosítják, elsősorban a rakodások megkönnyítésével. Hátrányt jelent viszont, hogy a kocsik csak egy
adott feladatra alkalmasak és ez kihat a rakott üres futás korábbi (70%-30%)
kedvező alakulására.
A vasúti áruszállítás kis távolságon csak akkor kedvező, ha iparvágányiparvágány kapcsolat valósul meg.
Amennyiben az iparvágány hiánya miatt közúti fel- és elfuvarozásra van szükség kb. 200.500 km-ig az átrakások miatt már nem versenyképes a vasúti fuvarozás
A vasúti áruszállítás igazán akkor hatékony és gazdaságos, ha a fel- és leadási
pont között több, min. 15…20 kocsit továbbítanak zárt irányvonatokban.
Rendezőpályaudvarok kialakítása
A rendezőpályaudvarok a vasúti áruszállítás kulcsponti berendezését alkotják.
Feladatuk a vonatok fogadása, felosztása, a kocsik átrendezése, majd új vonatok
képzése.
Elrendezésük alapján soros, párhuzamos, illetve vegyes elrendezésűek lehetnek.
A technológiai szempontból legkedvezőbb a soros felépítésű rendezőpályaudvar.
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A kocsik a fogadó vágánycsoportra érkeznek, ahol elvégzik műszaki vizsgálatukat, illetve ellenőrzik fuvarokmányaikat. Ezt követően a gurítódombon keresztül az irányvágányokra kerülnek. Ha megfelelő számú kocsi gyűlt össze egy
irányban, átállításra kerülnek az indító vágánycsoportra.
Itt újabb műszaki vizsgálatra kerül sor, illetve fuvarokmányaik kiválogatására.
Ha ezt megtörtént mozdony áll a szerelvényre és elindul a célállomás felé.
2.5. Közúti közlekedés
2.5.1. A közúti közlekedési pálya
A közúti közlekedés kialakulása a kerék felfedezésével kezdődött i.e. kb. 5000
körül. Mezopotámiában i.e. kb.3000, Egyiptomban i.e. 1800 körül jelennek meg
a kerekes közúti járművek.
Az utak építésében a rómaiak jártak az élen, a jól alapozott utjaikat még középkorban is használták és sok helye még a mai napig is fennmaradtak.
A középkorban az úthálózat alig fejlődött, a Napóleoni háborúk adtak lökést az
utak építéséhez.
Hazánkban 1750-ben indulnak meg az első postajáratok. Az 1790. évi országgyűlés foglalkozik először mintegy 700 km úthálózat kiépítésével. 1817-ban
épül meg az első szilárdburkolatú út Károlyváros és Fiume között. Az 1825-27es országgyűlés határoz 12 főútvonal kiépítéséről, de mire erre sor kerülne, a
vasúti közlekedés megkezdi térhódítását.
A közúti közlekedés az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció kapcsán kapott
jelentősebb támogatást, amikor a vasúti mellékvonalak bezárásával azok fenntartási költségeit csoportosították át a közúti közlekedés, a járműpark és az úthálózat fejlesztésére.
Magyarországon a közúti közlekedés útvonalának gerincét az országos közúthálózat alkotja. Ezek döntő részt irányonként egy-egy sávos útvonalak, kiépítési
szélességük kb. 3,50 m. Rendeltetésük többféle, számos közlekedési követelménynek kell eleget tenniük. Ezek az utak szolgálnak a távolsági személy- és
teherforgalom lebonyolódására.
Az autópályák min. 2x2 sávosak, kiépítésüknél az elválasztó, az elváló sáv és a
külön szintű csomópontok kötelezőek, sávszélességük 3,75, illetve 3,50 m. Ösz-
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szességében az állami közutak hossza mintegy 31 000 km. Kiépítési paramétereik sok esetben adottak, az új szakaszok műszaki paramétereit az Országos
Közutak Tervezési Szabályzat (OKTSz) határozza meg.
Az országos közúti hálózathoz mintegy 130 000 km önkormányzati út kapcsolódik, amelyek elsősorban a települések belső forgalmát szolgálják.
2.5.2. Közúti személyszállítás
A közúti személyszállítás:
- az egyéni gépjárműközlekedést, és
- az autóbuszközlekedést
jelenti.
Az egyéni gépjárműközlekedés egyik legfontosabb mutatószáma a motorizációs
fok, amely az 1000 lakosra jutó személygépkocsik számát jelenti. Ennek értéke
hazánkban kb. 300 gépkocsi/1000 lakos. Ez az érték az Európai Unió legfejlettebb országaiban 5-600 gépkocsi/1000 lakos.
Az autóbuszközlekedés jelentős szerepet vállal a rövid és középtávú, valamint a
nagytávolságú forgalomban.
Az autóbuszközlekedés járművei
A korszerű autóbuszokat azonos fődarabokkal felépítve járműcsaládokat alakítottak ki, melyek a különböző feladatoknak megfelelnek, olykor az adott alkalmazási területen belül is más-más paraméterekkel. A városi közlekedésre kifejlesztett autóbusztípust a több ajtó és az alacsony ülőhely állóhely arány jellemzi
(19. ábra) Az elővárosi és a helyközi közlekedésre kialakított autóbuszoknál
kevesebb utas ajtó és a több ülőhely található.
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19. ábra Városi közlekedésre szolgáló autóbusz és belső utastere
A autóbuszok kialakításának főbb konstrukciós szempontjai a következők:
- alacsony padló magasság,
- a felhasználási területhez igazodó ajtószám,
- a felhasználási területhez igazodó ülő és állóhelyarány,
- kedvező utas áramlási lehetőség a járművön belül,
- azonos fődarabok a karbantartás egyszerűsítésére, a költségek csökkentése érdekében.
Az autóbuszközlekedési szükségletek jellemzése
- Foglalkozási forgalom a munkanapokon jelentkezik, legfőbb ismérvei
 rövid utazási távolság városon belül, vagy a település szűkebb
környezetében,
 tömegszerűség, mivel a teljes forgalom döntő részét teszi ki,
 rendszeresség és tervezhetőség a munkanapokon és ünnepnapok
ismeretében.
- Tanulással kapcsolatos forgalom a tanítási napokon jelenik meg, az oktatási szünetek nagyrészt előre ismerhetők:
 rendszeresség és tervezhetőség jellemzi,
 az utazási távolság általában városon belüli, vagy esetleg egy oktatási központ irányába koncentrálódik közepes távolságra.
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- Vállalkozási, államigazgatási tevékenységgel kapcsolatos forgalom az
ügyintézéseket jelenti, nem tervezhető, mert véletlen előfordulású és
rendszertelen. Az utazási cél, időpont nehezen mérhető fel.
- Kereskedelmi tevékenységből adódó fogalom csak esetenként tervezhető bevásárló központok, vásárok esetében, felmerül a költségviselés kérdése, hogy a közlekedési szolgáltatást nyújtó cég hogyan részesedik a
bevételekből.
- Kulturális célú utazások tömeges forgalmat jelentenek, de nem rendszeresek. Általában rendelkezésre állnak információk, így a szolgáltatások
előre tervezhetők. Ugyancsak felmerül a költségviselés kérdése, a közlekedési szolgáltatást nyújtó részesedése a rendezvény bevételéből
- Szociális, üdülési célú utazások részben tervezhetők, elsősorban a hétvégi forgalomban.
Az autóbuszközlekedés szolgáltatásai
- városi közlekedés menetrend szerinti közlekedést jelent nagy gyakorisággal,
- elővárosi közlekedés a járat gyakoriság közepes, ezért pontos menetrend
áll az utasok rendelkezésére, általában rövid távolságra érvényes,
- környéki közlekedés,
 középfokú körzetek központjai közötti (megyén, régión belül),
 középfokú körzetek vonzáskörzetében,
- távolsági autóbuszközlekedés megyeszékhelyek, jelentősebb városok
között,
- nemzetközi forgalom.
Az utazási igények kielégítésének változatai
- közforgalmú közlekedés, bárki által igénybe vehető,
- szerződéses járat,
 vállalkozás, intézmény munkatársai vehetik igénybe,
 korlátozott közforgalmú,
- a bérautóbusz,
 a járatokat a bérlő szervezi,
 járművezetővel, vagy a nélkül veszik igénybe,
 karbantartást a bérbeadó végzi.
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A menetrendek kedvező és maga színvonalú szolgáltatást nyújtó és gazdaságos
kialakításának alapja az utasáramlatok tér- és időbeni felmérése, mely a keresztmetszeti és a célforgalom megállapítására irányulhat.
Keresztmetszeti számlálások
Megállóhelyen végzett számlálások a folthatás elvén alapulnak, mikor ránézésre
kategóriákba sorolják az utasok körülbelüli számát.
A járművön végzett számlálás történhet számlálóbiztossal, illetve a járművezető
is elvégezheti.
A jegykiadó készülékek a legegyszerűbb esetben az adott megállóban eladott
jegyek számát rögzítik, bár a korszerű berendezések ennél többre alkalmasak.
Hátrányuk, hogy a bérletes utasok számát nem rögzítik.
Az utasszámlálás gépesítését a BKV-Knorr rendszere oldja meg az autóbuszokon.
Elve, hogy a légrugókban uralkodó nyomás egyenesen arányos a jármű terhelésével, így a járművön kb. 2 utas pontossággal megállóhelyről megállóhelyre
rögzíthető az utasok száma.
Célforgalmi számlálások
A vonalra irányuló célforgalmi számlálások az utasok kikérdezésével történhetnek. A teljes utazási folyamatról az utas akkor kérdezhető ki, amikor az autóbuszra várakozik.
Másik megoldás a másodjegy adása, amit az utas felszállásnál megkap. Ez rögzíti a felszállás helyét, esetleg időpontját és leszálláskor a jegy leadásával a célállomás is rögzíthető.
Az általános célforgalmi számlálásra ugyenezen módszerek érvényesek, azzal a
különbséggel, hogy kiegészülnek a lakóhelyi- vagy munkahelyi interjúval, illetve a levélben történő kikérdezéssel.
Megjegyzendő, hogy kialakítás alatt vannak olyan jegykezelő készülékek, amelyek valamennyi utas, így a bérletesek esetében is megoldják a teljeskörű információ felvételt az utasforgalomról.
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Menetrendkészítés, járatszerkesztés
Az elmúlt időszak forgalmi adataiból, valamint a felmérésekből kapott forgalmi
adatok alapján a vállalatok elkészítik menetrendi javaslataikat, melyeket az önkormányzatok, illetve a mindenkori közlekedési tárca jóváhagy, illetve módosít.
A módosított adatok alapján végleges menetrend készül, amihez a közlekedési
vállalatok megszerkesztik járataikat. A járat egy jármű napi feladatát jelenti.
A menetrendkészítés során:
- minimális járművel ki kell elégíteni a napi menetrendi feladatokat,
- minimalizálni kell a szükséges járművezetők számát, csökkenteni a
szolgálatban jelentkező veszteségidőket,
- biztosítani kell a járművezetők előirt pihenőidejét,
- a járatokra megfelelő és egységes járműtípust kell kiadni,
- biztosítani kell a karbantartás idejét.
2.5.3. Közúti áruszállítás
A közúti áruszállítást a nagymérvű rugalmasság jellemzi, mert bizonyos mértékben még a kiépített utakhoz sem kötött. Például építkezéseknél a szállításokat a legegyszerűbben kialakított földutakon is képes ellátni. Ugyancsak jelentős előny, hogy alkalmas az üzemeken, raktárokon belüli átrakás nélküli közvetlen áruszállításra.
A közúti áruszállításban a rakodás és a továbbítás egysége a tehergépkocsi. A
közúti járműveknek személyi és műszaki okok miatt hosszabb, rövidebb időn
belül vissza kell térni telephelyükre.
Munkájukat járatokba szervezve látják el, egy járat a legtöbb esetben egy rakott
és egy üres futásból tevődik össze. A kiinduló telephelyre történő visszatérés
miatt a közúti áruszállításban a rakott-üres futás aránya kedvezőtlenebb, mint a
vasúti áruszállításé.
A körjáratok a városi áruszállítás igényeit szolgálják, lehetnek terítő, gyűjtő és
összevont terítő-gyűjtő járatok (20. ábra).
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20. ábra Terítő-gyűjtő járat kialakítása (T-telephely, F-feladási hely,
LF-le- és feladási pont, L-leadási hely)
A közúti áruszállítás feladata elsősorban a helyi, regionális szállítások ellátása,
de a nagytávolságú belföldi és nemzetközi forgalomban is jelentős a fuvarpiaci
részesedése.
A közúti áruszállítás járművei
- a tehergépkocsik,
- a pótkocsik, és
- a vontatók.
A tehergépkocsik
- általános célúak lehetnek
 nyitott rakfelülettel,
 zárt szekrényes felépítménnyel,
- speciális feladatokra alkalmazhatók
 önrakodó,
 önürítő,
 tartálykocsik,
 hűtőkocsik és
 egyéb speciális járművek.
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A pótkocsik
- általános célúak
 nyitott rakfelülettel
 zárt szekrényes felépítménnyel és
 nyerges félpótkocsik
- speciális feladatra alkalmasak
 billenőszekrényes pótkocsik
 trélerek
 speciális célú nyerges félpótkocsik.
A vontatók
- normál kivitelben trélerek, illetve
- nyerges félpótkocsik
vontatására készülnek.
A közúti járművek teherbírás szerint igen széles választékot nyújtanak, ami
kedvezővé teszi kihasználásukat. Így lehetnek
- kis 0,75… 2,5 t között,
- közepes 2,5…6 t között,
- nagyteherbírású 6 t feletti,
járművek.
Tengelyterhelés szerint:
2 tengelyes jármű
20 t
3 tengelyes jármű
24 t
4 tengelyes jármű
30 t
4-5 tengelyes jármű szerelvény
36, illetve 40 t tömeget szállíthat.
A közúti járművek maximális szélessége 2,5 m, maximális magassági mérete 4 m
lehet. A járművek maximális hosszát az 2. táblázat tartalmazza.
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Magyarország

EU-normatíva

Egyéb országok

Szóló jármű

12

12

7…13

Nyerges szerelvény

16

15

15,5…24

Pótkocsis
vény

18

18

18…24

szerel-

2. táblázat A közúti szállítójárművek (járműszerelvények) megengedett
maximális hossza (m)
2.6. Vízi közlekedés
A vízi közlekedés meghatározatlan múltra tekint vissza, először tutajokat, csónakokat használtak, majd evezős és vitorlás hajókat építettek. Az egyiptomiak
már az i.e. 3. évezredben hajóztak a Níluson, a Vörös és a Földközi tenger partvidékén. A középkort a különböző méretű, esetenként 3-4 vitorlarudazattal felszerelt hajók jellemezték.
A gőzgép megjelenését követően 1807-ben jelent meg az első gőzhajó és ezt
követően a gőzhajózás terjed el a teher és a személyhajózásban. A személyhajózás a második világháborút követően a rohamosan fejlődő légiközlekedés
miatt elvesztette jelentőségét ma már csak a kompfogalomban és a turisztikai
célú utazásokban játszik szerepet.
Európában az 1930-as évektől megnőtt a vízi közlekedés (hajózás) jelentősége.
Magyarország egyetlen tengeri kikötője Fiume volt, amit a trianoni békediktátum következtében elvesztettünk. A magyar tengeri hajózás fellendítésére 1934től sorban építették a Duna-tengerjáró hajókat (21. ábra).
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.
21. ábra Duna-tengerjáró hajó
A hajózási technológia elemei
- a vízi utak,
- a vízi járművek, és a
- kiszolgáló létesítmények.
2.6.1. A vízi utak
A vízi utak folyamiak, taviak és tengeriek lehetnek, és ide sorolhatók a különböző csatornák is. Hajózási szempontból való használhatóságukat a szélesség,
mélység, továbbá a folyóknál és csatornáknál a vízfelszín lejtése, a kanyarok
sugara, hidak nyílása határozza meg.
A nagyobb folyamok általában több országon át haladnak át, természet adta
országútként. A vízi közlekedés rendjét nemzetközi egyezmények szabályozzák.
A vízi utak jelentős része szabad kapacitással rendelkezik, ezért mellőzésük a
multimodális fuvarozási láncok kialakításánál elképzelhetetlen.
Az 1920-as Párizs-környéki békeszerződések nemzetközi vízi úttá nyilvánították a
- Dunát Ulmtól a Fekete tengeri kikötőkig
- a Rajnát Baseltől Rotterdamig,
- az Elbát a Moldvával Prágától Hamburgig,
- az Odera a Memel, a Morava és a Thaya folyókat.
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Magyarország fő vízi útjai
Hazánk fő vízi út hálózatát a Duna és a Tisza alkotja, a mellékfolyók jelentősége elenyésző.
A Duna nemzetközi jelentőségű vízi út. Az ENSZ EGB rendszer szerint a Duna
Budapest feletti szakasza VI., b, a Budapest alatti szakasza VI.c. osztályozású.
A VI. osztályú vízi utakon a kétirányú közlekedéshez legalább 120 m széles
hajóútnak kell rendelkezésre állnia, és az év 240 napján biztosítani kell a legalább 2,5 m-es merülést.
A Tisza Titelnél torkollik a Dunába, és a trianoni békediktátum alapján Tokajig
nemzetközi hajózási útvonal. A Dunán mintegy 38, a Tiszán 8 teher- és üzemi
kikötőt tartanak nyilván. Legtöbb közülük alacsony kiépítettségű, és a tiszai
forgalom elsősorban a partvédelemhez szükséges szállításokat biztosítja.
A folyami hajózási útvonalak az EU normák szerint:
-

nagyhajózásra alkalmas (mint például a Duna-Majna-Rajna útvonal),
regionális célú,
kishajózásra alkalmas kb. 250 t hordképességig,
sport és turisztikai célú,
kategóriákba sorolhatók.

Hazánkban a személyszállítás területén a vízi közlekedés a második világháborút követően jelentős tért vesztett. Ennek oka az igen alacsony eljutási sebesség.
A hajózási személyszállítás turisztikai szolgáltatásként szerepel.
2.6.2. A vízi járművek típusai
A vízi közlekedés járműveit a következő kategóriákba sorolhatók:
-

személy- és teherszállító hajók,
munkagépek,
pontonok, és
egyéb úszóművek (bója, tutaj, stb.).

A vízi járművek személy- és áruszállításra szolgálnak, mint a hajók, a kompok
és a csónakok. A hajózás útvonala szerint a járművek műszaki felépítésük alapján:
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- belvízi,
- tengeri,
- folyam-tengeri
csoportokba sorolhatók.
A belvízi felépítésű hajók a folyókon közlekednek. A tengeri hajók nyílt tengeri, vagy partmenti közlekedésére alkalmasak. A folyam-tengeri hajók mindkét
feladatot ellátják így nincs szükség átrakásra a tenger és a folyók találkozásánál.
Az áruszállító hajókat specializációjuk szerint különböztetjük meg és ennek
megfelelően:
- folyékony áruszállító,
- szárazáru (darab- és ömlesztett áru) szállító,
- és kombinált áruszállító
kategóriába sorolhatók.
A 22. ábra egy általános darabáru-szállító hajót mutat be.

22. ábra Általános darabáru szállító hajó
Jelenleg a világ tengeri kereskedelmi flottáját döntő részben a kombinált áruszállító hajók alkotják. Típusaik a max. 30 000 dwt-ás, több fedélzetes, hűtőterekkel és mélytankokkal felszerelt vonalhajó, illetve a kisebb 15 000 dwt1-as
tramphajó.

1

dwt – dead weight (hordképesség, a hajó rakományának, üzemanyagának, készleteknek, felszerelési tárgyaknak, személyzetnek stb. együttes tömege)
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Mindkét hajótípus általában saját kisteljesítményű rakodóberendezéssel rendelkezik.
Kiszolgáló létesítmények – Kikötők
A kikötők feladata megteremteni a kapcsolatot a szárazföldi és a vízi közlekedés között. A kikötők azon létesítmények, amelyek ellátják az utasok kiszolgálását, továbbá az áruszállításhoz (szállítmányozáshoz) kapcsolódó feladatokat.
A vízi út jellege szerint megkülönböztetünk belvízi és tengeri kikötőket.
A belvízi kikötők folyók, tavak partján helyezkednek el, a tengeri kikötők a tengerpartokon, illetve a nagyobb folyók torkolati szakaszán létesülnek, mivel így megfelelő védettségűek és a szárazfölddel is jó kapcsolatot tudnak teremteni. Ezek a kikötők a belvízi hajózással csomópontot képeznek a két ágazat között.
Rendeltetésük szerint:
-

kereskedelmi,
üzemanyag felvevő,
halászkikötőket,
téli kikötőket,
sport kikötőket és
hadi kikötőket

különböztetünk meg.
A kikötők egy része természetes környezetben alakult ki, míg más részük mesterséges medencés kikötő.
A kikötők legfontosabb infrastruktúrája:
-

medencék, partfalak, mólók,
rakodóhelyek,
rakodóberendezések,
raktárak, tárolótartályok,
közúti és vasúti kapcsolatot biztosító berendezések,
energiaellátás,
csatorna és vízhálózat,
üzemi és a szociális épületek.
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Hazánkat érintő legfontosabb nemzetközi vízi út a Duna-Majna-Rajna összeköttetés. Kapcsolódik a világ legnagyobb forgalmi kikötőjéhez, Rotterdamhoz,
melynek vázlatos elrendezését a 23. ábra mutatja.

23. ábra Rotterdam az Unió legnagyobb kikötője
2.7. Légi közlekedés
A kötetlen pályás közlekedés legfiatalabb ágazata a légi közlekedés. A légi közlekedésen a légi járművekkel történő közhasználatú és nem közhasználatú,
többnyire menetrendszerű járatokkal, kisebb részt különjáratokkal meghatározott légi útvonalon történő polgári célú személy- és teherszállítást értjük.
A légiközlekedés járművei:
-

a repülőgépek,
a helikopterek,
a léghajók,
és a léggömbök.
2.7.1. A repülőterek funkciói

A repülőtér egy meghatározott terület, amely alkalmas légi járművek indítására,
vagy fogadására, továbbá gépek földi mozgására. Budapest Ferihegyi repülőtér
látható légifelvételen a 24. ábra.
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24. ábra Budapest Ferihegyi repülőtér
A repülőterek funkciói ezen túlmenően:
- a gépek tárolása és földi kiszolgálása,
- az utasok földi kiszolgálása,
- a teherforgalom ellátása, raktározás, logisztikai szolgáltatások.
A repülőterek helymeghatározásának szempontjai:
- természeti adottságok a repülésnek megfelelően,
- mivel általában városok közelébe esnek, területrendezési, környezetvédelmi és biztonsági előírások szigorú betartása,
- időjárási adottságok,
- kedvező kapcsolat más közlekedési ágazatokkal.
A helymeghatározásnál lényeges szempont, hogy a le- és felszálló gépek útvonala ne a város felett vezessen. A várostól való nagytávolságú elhelyezkedésük
ellentmond viszont a gyors elérési lehetőségnek és csökken a repülés által elért
időnyereség.
Sűrűn lakott országokban általában csökken a repülőterek száma, mivel az
egymás közeléből lévő repülőterek forgalmukban zavarják egymást. Ritkábban
lakott országokban viszont a magángépek számára létesített repülőterek száma
nő.
A repülőterek kialakításánál mindenképp célszerű jelentősebb tartalékterületek
biztosítása, hogy a későbbi fejlesztések megoldhatók legyenek.
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A repülőterek osztályozása
- helyi jelentőségű füves pályával rendelkeznek, kis befogadó képességű
gépek forgalmára alkalmasak, többnyire hiányoznak a feltételek a sötétben történő fel- vagy leszálláshoz (magángépek, mezőgazdasági gépek,
mentőgépek veszik igénybe ezeket),
- regionális repülőterek legalább egy kibetonozott kifutópályájuk van,
többnyire belföldi- esetleg charterjáratok veszik igénybe. Általában üzleti, vagy üdülési célokat szolgálnak,
- országos jelentőségű repülőterek, belföldi menetrendi forgalmat látnak
el, esetleg a szomszédos nagyobb városokat érintve.
- nemzetközi repülőterek transzkontinentális és interkontinentális forgalmat látnak el.
Az Európai Unió a hozzátartozó országokban a repülőtereket funkcionálisan
négy kategóriába sorolta:
- közösségi csomópont, ahol a nemzetközi járatok futnak össze (milliós
népességű nagyvárosok repülőterei),
- regionális csomópont (csatlakozási pont),
- megközelíthetőségi pont (azaz a közhasználatú légi hálózatba bekapcsolódásra lehetőséget nyújtó pont),
- repülőtérrendszer (egymáshoz közeli repülőterek által nagyvárosok,
agglomerációk számára nyújtott légi közlekedési alternatívák).
Az AEA (Európai Légitársaságok Egyesülete) Az Európai Unió belüli páneurópai fontosságú repülőtereket forgalmi központ funkciójuk, térbeli kapcsolataik
jellege alapját két kategóriába sorolta:
- hub repülőterek, ezek a forgalom legnagyobb fókuszai, bennük összpontosul a legtöbb irányból a forgalom, ezeknek különleges szerepük van az
európai egység szolgálatában,
- a gateway repülőterek, fő funkciójuk, hogy Európa a világ többi részével légi úton ezekkel kapcsolódik össze.
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Repülőtéri berendezések
Forgalmi előtér
Forgalmi előtér a légi járművek mozgására, parkolására ki- és berakására kialakított hely. Itt jön létre az utaskapcsolat a szállító járművekkel vagy a gyalogosan közlekedő utasokkal.
Az utasok ki- és beszállása
- lépcsők, vagy
- utas hidak segítségével
történik.
A lépcsőt olyan repülőtereken alkalmazzák, ahol a ki- és beszállás az előtérről
történik.
Az utas hidakat az épületek és a légi járművek közvetlen összekapcsolása esetén alkalmazzák.
A forgalmi előtér gurulóútjai a légi járművek mozgását biztosítják. A forgalmi
előtér üzemi útjai a kiszolgáló járművek számára állnak rendelkezésre.
Légi járművek parkolása
Az előtéren elvégzendő tevékenységek rendkívül időigényesek, ezért a nem
hatékony kiszolgálás jelentősen csökkenti a repülőtéri átbocsátóképességet.
A forgalmi előtéren, az állóhely közelében a légi járművek parkolásához földi
irányítást biztosítanak. A pilótát nemzetközi jelzésekkel, illetve vizuális segédberendezésekkel navigálják.
Az előtér méretének meghatározása függ:
-

az induló/érkező repülőgépek típusától,
az állóhelyek számától, méretétől,
a gurulóutak méretétől, számától,
az üzemi utak méretétől számától, és a
földi kiszolgáló felszerelések területigényétől.
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Az előtér területigényét, kialakítását a légi jármű méretein kívül a parkolási
alakzatok is befolyásolják.
A repülőgépek földi kiszolgáló létesítményeinek elhelyezését a 25. ábra szemlélteti.

25. ábra Földi kiszolgáló berendezések elhelyezkedése a Boeing 767/200
körül
2.7.2. A futópálya
A légi járművek biztonságos le- és felszállására kialakított terület a futópálya. A
futópálya kapacitása a légi járművek fel- és leszállásának mennyiségét határozza meg, mely függ az óránkénti vagy évenkénti gépmozgások számától.
A futópálya kapacitását a légiforgalmi irányítás, a légi jármű forgalom összetétele és a repülőtér környezeti kialakítása határozza meg.
2.7.3. A repülőgépek osztályozása
Mindazon járműveket, amelyek légi közlekedésre alkalmasak légi járműveknek
nevezzük. Ide tartoznak a repülőgépek, a helikopterek, a léggömbök és a léghajók.
A repülőgépeket polgári célú áruszállításra, mezőgazdaságban, rendőrségi és
katonai alkalmazásban lehet felhasználni.
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Az utasszállító gépek legfőbb jellemzője utas befogadó képességük, hasznos
terhelhetőségük, utazósebességük és hatótávolságuk.
Az utasszállító gépeket alkalmazási területük szerint a következőképpen kategorizálják:
-

300…400 km hatósugarú gépek igen rövid útvonalra,
kb. 1500 km távolságra alkalmas gépek rövid útvonalra,
2000…4000 km távolságra alkalmas gépek közepes távolságra,
4000 km távolságnál hosszabb útvonalra alkalmas gépek (pl.
10000…12000 km-es távolságot berepülő járatok).

Az utasszállító gépek befogadóképessége egyre jobban növekszik, mert ezzel a
gazdaságosság az olcsóbb jegyárak és a versenyképesség biztosítható.
2.8. A kombinált fuvarozás
A kombinált fuvarozás célja a közutak tehermentesítése, az átrakások csökkentése, a környezet védelme. A kombinált fuvarozás fő szereplője a szárazföldi
közlekedésben, a vasút a folyami szállítás jóval kisebb szerepet kap.
A hucke-pack technológiák azon az elven alapulnak, hogy a félpótkocsit, a csereszekrényt, vagy a teljes közúti járművet megfelelő vasúti kocsira helyezik.
A közúti fuvareszköz ennek megfelelően:
- nyerges pótkocsi,
- csereszekrény,
- és tehergépkocsi
lehet.
Ennek megfelelően a vasúti szállítóeszköz:
-

zsebes kocsi
billenőhidas kocsi
pőrekocsi és speciális konténerszállító kocsi
RO-LA kocsi.
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Attól függően hogy a gépkocsivezető a vasúti továbbítás során a küldeménnyel
együtt utazik, vagy nem:
- kísért forgalom,
- és kíséretlen forgalom
lehetséges.
A kísért forgalom kisebb szervezési igényt jelent, mert a gépkocsivezető mindvégig együtt utazik a rakománnyal. Többletköltséget jelent viszont a gépkocsivezető utaztatása. Nyereség csupán az, hogy a vonaton töltött idő pihenőidőnek
számít, így a közúti továbbhaladáshoz általában nincs szükség a második gépkocsivezetőre.
Félpótkocsik továbbítása
A félpótkocsikat horizontális és vertikális rakodással lehet a vasúti kocsira rakni. Horizontális rakodásnál a félpótkocsikat rámpán keresztül rátolják a két egységből álló vasúti kocsira majd a vasúti kocsinak a közúti kocsi kerekeit tartó
részét hidraulikával a sínkorona felső élétől számított 410 mm-re süllyesztik
(26. ábra). Ezzel biztosítják, hogy a vasúti kocsi elférjen az űrszelvényben. Rakodásnál a két kocsiegységet határoló ütközőket a sínkorona felső élétől számított 850 mm-re süllyesztik le.

26. ábra Félpótkocsik vasúti továbbítása horizontális rakodással
Ennél a rakodási módnál viszonylag hosszú rakodási időkkel, félpótkocsinként
kb. 20…25 perccel kell számolni és egyszerre csak két kocsi állítható a rámpához.
Szilárdságuknál fogva nem daruzható félpótkocsik megemelésére úgynevezett
kosaras emelőt használnak (27. ábra).
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27. ábra Nem daruzható félpótkocsi emelése kosaras emelővel
A horizontális rakodásnál közúti járművel szembeni követelmény:
-

felhajtható aláfutásgátló,
felhajtható gólyaláb,
láncrögzítés,
megfelelő profil biztosítása,

A terminálon két kocsiegység befogadására alkalmas vágányszakaszt, rámpát és
a hozzá kapcsolódó burkolt útszakaszt, továbbá tárolóterületet kell biztosítani.
Vertikális rakodás esetén a közúti járművet un. zsebes vasúti kocsival továbbítják (28. ábra). Ehhez természetesen daruval emelhető félpótkocsikra van szükség. A közúti jármű kerekei a vasúti kocsin kiképzett zsebben a sínkorona felső
élétől számított 330 mm-es magasságban helyezkednek el.

28. ábra Félpótkocsik vasúti továbbítása vertikális rakodással (zsebes
kocsi)
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Vertikális rakodásnál a közúti járművel szembeni követelmény:
- felhajtható aláfutásgátló,
- megfelelő profil biztosítása,
- merevítés és megfogási pontok az emeléshez.
A terminálon megfelelő teherbírású darura, megfogókeretre és tárolóterületre
van szükség.
Csereszekrények szállítása
A csereszekrényeket a terminálon daruval kezelik és az átrakási folyamatuk
hasonló a konténerekéhez. Továbbításuk vasúti pőrekocsin vagy speciális csereszekrény és konténerszállító kocsikon lehetséges (29. ábra). Az utóbbi esetben a
vasúti kocsi méretei jobban kihasználhatók.
A csereszekrény szállító gépkocsik alvázára olyan speciális hidraulikus vagy
pneumatikus emelőberendezést szerelnek, amely lehetővé teszi a csereszekrény
megemelését. A lábaira állított csereszekrény alól a közúti jármű ki tud állni.
Ugyanezt a funkciót a jármű légrugói is biztosítják.

29. ábra Csereszekrények szállítása speciális vasúti kocsikkal
A terminálon ez esetben megfelelő teherbírású darura, megfogókeretre és tárolóterületre van szükség. A csereszekrények nem rakhatók egymásra, mint a
konténerek.
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A "Gördülő országút" (RO-LA)
A RO-LA technológia a teljes közúti jármű, illetve járműszerelvény továbbítását jelenti. A járművek rámpán keresztül egymás után haladnak fel a vasúti szerelvényre, amely továbbítja azokat (30. ábra). A rakodási idő 24 közúti járműegység esetén általában egy órát igényel.

30. ábra A "gördülő országút" speciális vasúti kocsija
Ahhoz, hogy a közúti járművek a vasúti űrszelvényben elférjenek a vasúti kocsiknál szokatlanul alacsony 410 mm-es padlómagasságot kell biztosítani,
amely csak kis átmérőjű 360 mm-es kerekekkel és speciális tárcsás fékekkel
lehetséges.
A kocsikon a horizontális rakodás miatt biztosítani kell az átjárást, ezért összekapcsolásuk speciális vonó- és ütközőkészülékkel történik. A kocsikból zárt
egységeket képeznek és mindkét végén szabványos kapcsolókészülékkel látják
el a szerelvényt.
A közúti járművel szemben a RO-LA technológia nem támaszt semmilyen különleges követelményt esetenként a közúton engedélyezett 4 m-es sarokmagasság korlátozása jöhet szóba. A terminálon 400 m hosszú egyenes vágányra van
szükség, két végén kb. 40 m hosszban burkolt szakasszal, továbbá rámpát és
tárolóterületet kell biztosítani.
A RO-LA forgalmat nagyobbrészt a fuvarengedélyek korlátozott száma tartotta
fenn. Mint EU tagország ennek jelentősége megszűnt. A RO-LA forgalomnak
akkor marad meg a szerepe, ha a hazánktól keletre fekvő országok korlátozott
fuvarengedélyek miatt kénytelenek továbbra is igénybe venni.
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Másik befolyásoló tényező lehet, ha az uniós államok úgy határoznak, hogy a
közutak kimerülő kapacitása és környezetvédelmi okokból lehetővé teszik a
RO-LA forgalom igénybevételét.
A kombinált fuvarozás közúti járművek hajón való szállítását is jelenti. Ilyenek
az úgynevezett RO-RO hajók.
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3.

A közlekedési rendszer jellemzése és fejlesztése
3.1. A közlekedési rendszer jellemzése

A közlekedés személyek, áruk, hírek és információk helyváltoztatása. A közlekedési rendszer a személy és áruszállítási igények levezetésére hivatott. A közlekedési igényeket mindenkor és mindenütt az emberi és a gazdasági kapcsolatok térbeni-időbeni vetületének tekinthetjük, amelyek a közlekedési hálózaton
jármű, áru, utas vagy gyalogos áramlatok formájában jelennek meg. A rendszerszemléletű közlekedéstervezés célkitűzései jelentik a közlekedési-szállítási
igény-meghatározást, az emberi környezetet figyelembe vevő biztonságos forgalomlebonyolódást, az erőforrásokkal való takarékoskodást, a káros hatások
kiküszöbölését, azaz a teljes közlekedési rendszer – a közlekedési folyamatok,
létesítmények és eszközök – komplex módon történő, logisztikai szemléleten
alapuló tervezését és társadalmilag hatékony működtetését az emberi életminőség megőrzése, illetve javítása céljából.
Az Európai Unió alapelve – a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásának gyakorlati megvalósulása – a közlekedési rendszer fejlettségének is függvénye. Az európai közlekedési rendszer fejlődése szorosan összefügg a tagországok közötti integráció elmélyítésével, az egységes belső piac kialakításával,
a nemzeti piacok közötti határok lebontásával, a termelés és a piacok fokozódó
globalizálódásával. A globalizáció technológiák, termelési tényezők és szolgáltatások, valamint személyek, áruk, hírek és információk világméretű áramlása.
A globalizáció egyszerre jelenti a világgazdaság horizontális kitágulását és a
világgazdaság szereplői közötti függőségi viszonyok erősödését. A globalizálódás felgyorsulása a technikai-technológiai rendszerek, kiemelten a kommunikációs és információs technológia rohamos fejlődésének következménye. A globalizálódás folyamat, amelynek a gazdaságon kívül fontos társadalmi, politikai,
szociális, intézményi, kulturális és nem utolsó sorban települési és közlekedési
vonatkozásai is vannak. A társadalmi, a gazdasági és a környezeti körülmények
által kiváltott közlekedési igények, illetve azok levezetése meghatározó a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotára. Emiatt a keresleti és a kínálati viszonyok közötti kapcsolat rendkívül összetetté és bonyolulttá válik. A térségszerveződés is átalakul, a hagyományos országos (nemzeti), illetve települési
(helyi) szerveződést felváltja a globális-regionális-lokális struktúra, amely
messzemenően kihat az intézményrendszerre, a felelősségi szintekre, a közlekedéspolitikai célokra és azok megvalósítására. Globális szinten a közlekedés
feladata a világgazdasági és kereskedelmi folyamatokban való részvétel, bekap-
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csolódás biztosítása, regionális szinten a térségi szereplők közötti hatékony
együttműködés segítése, lokális szinten, pedig a környezettel összhangot teremtő települési életminőség javítása, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása. Egyfelől a közlekedési rendszer biztosítja az emberek, áruk, szolgáltatások
szabad áramlásának feltételeit, másfelől a közlekedési balesetek, az energiafogyasztás, a légszennyezés, valamint a területfoglalás következtében a környezetet károsítja. Éppen ezért a globalizációs folyamat hatásait is figyelembe vevő,
az igényalakításra épülő közlekedés fejlesztésének tudatosan hozzá kell járulnia
az életminőség javításához, és a környezettel összhangban álló fenntartható
fejlődéshez. A közlekedési igények levezetésére szolgáló rendszer komplex,
dinamikus, nyílt, sztochasztikus, amely bonyolult rendszerkapcsolatok hatása
alatt áll (31. ábra).
A rendszer összetettségét és a rendszeren belüli átfedéseket mutatja be az 3.
táblázat és a 4. táblázat.
A közlekedést meghatározó rendszerkapcsolatok egymással kölcsönhatásban
alakítják a keresleti és a kínálati viszonyokat, bármelyik térbeni-időbeni változása a rendszer stabilitását befolyásolja. A társadalmi rendszer keretfeltételei a
külső hatásokkal együtt eredményezik a közlekedési rendszer legfontosabb jellemző paramétereit, a helyváltoztatások számát és eszköz szerinti megoszlását,
a helyváltoztatások teljes hosszát és összes idejét (32. ábra).
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31. ábra Közlekedési rendszer tipológiája
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A szállítás tárgya:
– személyközlekedés
– áruszállítás

Közlekedési/szállító
eszközök:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gyalog
kerékpár
motorkerékpár
személygépkocsi
(vezető)
személygépkocsi (utas)
egyéb gépjármű
taxi
autóbusz
trolibusz
villamos
városi vasút
földalatti vasút
elővárosi vasút
távolsági vasút
hajó
repülőgép
lift
mozgólépcső
mozgójárda
kötélvasut
hegyivasut

Szervezési forma:
– egyéni közlekedés
– közforgalmú (tömeg,
közösségi)
közlekedés

Közlekedési pálya:
–
–
–
–
–
–
–
–

közúti
vasúti
vízi
légi
vezeték
csővezeték
szállítószalag
mozgójárda

Helyváltoztatási
cél/uticél:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lakóhely
hivatás
szolgálati tevékenység
képzés
bevásárlás/ellátás
szolgáltatás
szabadidő
pihenés
gazdaság

Mozgási folyamat:
– mozgó forgalom
– álló forgalom

Távolsági tartomány:
– rövid távú (helyi)
– közepes távú
(regionális)
– távolsági (helyközi)

Települési vonatkozás
– belső forgalom
– induló- és
célforgalom
– átmenő forgalom

3. táblázat A közlekedési rendszerek csoportosítása
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Szervezési forma
Egyéni

Távolsági vasút
Gyorsvasút
Földalatti vasút
Városi vasút
Villamos
Autóbusz
Taxi …

Vasúti
Közlekedési
pálya
Közúti

Közforgalmú (közösségi,
tömeg)

Gyalog
Kerékpár
Motorkerékpár
Személygépkocsi …
Távolsági tartomány
Helyi közlekedés

Gyakori
Rendszer
elterjedtsége

Ritka

Gyalog
Kerékpár
Motorkerékpár
Személygépkocsi
Taxi
Autóbusz, trolibusz
Villamos
Városi vasút
Földalatti vasút
Elővárosi vasút
Regionális vasút
Mozgójárda
Mozgólépcső
Személygépkocsi szövetség
Hívó busz
Dual busz
Libegő
Mágnesvasút
Magasvasút

Távolsági közlekedés
Személygépkocsi
Távolsági autóbusz
Távolsági vasút
Hajó
Repülő

Mágnesvasút
Szárnyashajó

4. táblázat A közlekedési rendszer csoportok átfedései (példák)
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TÁRSADALMI RENDSZER
(politikai, jogi, gazdasági és más keretfeltételek)
emberi tevékenységek
(gazdasági folyamatok
figyelembevétele)

térstruktúra,
területfelhasználás

közlekedési rendszer
személyek, áruk, hírek helyváltoztatásának száma

a közlekedés műszaki rendszere
külső
hatások

jármű

pálya

járművezető,
használó,
szervezés,
szervezet

irányítás-

a közlekedés műszaki rendszere
technika

tényleges helyváltoztatások és
eszköz szerinti tagolások (i = eszköz)
helyváltoztatások összhossza
helyváltoztatások összideje

környezet, beleértve az embert
32. ábra Közlekedési rendszer jellemzői
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3.2. A közlekedési rendszer fejlesztése
A közlekedéspolitika formálása a közlekedéstervezési folyamat alapja. A
közlekedéspolitika formálása (szabály alkotás) a magasabb szintű, de a
közlekedéstervezési folyamat minden egyes szintjén át kell gondolni, hogy
- a stratégiai fontosságú irányelvek a közlekedésben nagy területre és
hosszú távra vonatkozó stratégiákat foglalnak magukba,
- a regionális és a helyi közledkedési irányelvek régiókra és kisebb területekre (városok, falvak) vonatkozhatnak és bár kisebb léptékben, de követik az általános koncepció átfogó alapelveit.
A különböző szintek közötti különbség megmutatkozik a felelősség és hatáskörök
elosztásában, valamint a hatások és a következmények kiterjedésében. A 33. ábra
bemutatja a teljes közlekedéstervezési folyamatot, ahol a stratégiai célokat a
nemzeti és az európai közlekedéspolitika keretprogramja, mint alap képezi.
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S
Célok meghatározása

Z

Célintézkedés
rendszer

Stratégiai intézkedések kialakítása
Állapot elemzés
Stratégiai intézkedések értékelése

Problémaelemzési szakasz

Állapot elemzés

Hiányok meghatározása

Hatáselemzés
Hatásértékelés a részrendszerekre

Részrendszerenkénti
vizsgálat

Döntési szakasz

Átfogó rendszerértékelés

Intézkedési szakasz

Operatív intézkedések kialakítása

DÖNTÉS

Hatáselemzés
Hatásértékelés

Intézkedés modifikáció

33. ábra A teljes közlekedéstervezési folyamat
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Eredmény ellenőrzési szakasz

Intézkedések megvalósítása
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Az életminőség javítása a globalizáció hatásait is figyelembe vevő intézkedésekkel érhető el, amelyek a közlekedési rendszer fejlesztésén belül, illetve
azon kívül foganatosíthatók és hatásuk az igénybevevőre, a közlekedési üzemre,
valamint a társadalomra vonatkozik (34. ábra, 35. ábra).
AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Közlekedési intézkedésekkel

Nem közlekedési intézkedésekkel

Kínálatalakítás (infrastruktúra, járművek)

Területrendezés

Keresletalakítás (díjak, rendszabályok)

Gazdaságfejlesztés

Üzem/szervezés (logisztika, technológia, irányítás)

Biztonságnövelés

(pénzügyi korlátok között)

Környezetvédelem/
/Energiafelhasználás

vonatkoznak
Igénybevevőre
Üzemre
Társadalomra

Társadalomra
Igénybevevőre
Üzemre

34. ábra Intézkedések az életminőség javítására

Érdekelt
felek

Célok

Minimális ráfordítás
Üzemi
szolgáltatók
Maximális bevétel
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Érdekelt
felek

Igénybevevő

Célok

Indikátorok

Minimális utazási idő
Minimális utazási költség
Magas szolgáltatási színvonal

Utazási idő
Utazási költség
Szolgáltatási szint, utazáskényelem, szolgáltatások gyakorisága
Baleseti mutatók, költségek,
balesetek sűrűsége
Zaj- és szennyezés-emissziók
mértékadó értékei (→Hatások
a légkörre, vízre, talajra, emberekre)
Zaj- és szennyezés-emissziók
miatt károsult emberek számára
A terület igényei
Hatások a tájképre és a városképre – 1. fokozattól (kitűnő)
5-ig (nagyon rossz)
Megközelíthetőség – távolság
a központtól, buszmegállótól
stb. a különböző módok esetén
Hatás a populáció szerkezetére (pl. 60 éven felüli személyek száma)
Gazdasági összköltség

Maximális közlekedési
biztonság

Minimális környezeti károsítás
Társadalom

Optimális regionális tervezés

Az összes hatás minimális
gazdasági költsége

35. ábra Célok, feladatok és indikátorok az érintett felek szempontjából
(kivonatolva és összegezve az EU MAESTRO projektből)
A közlekedési kínálat azonban eleget kell, hogy tegyen a fenntarthatóság kritériumainak, amely fenntarthatóság a jövőre vonatkozólag is gazdasági, ökológiai, szociális és kulturális szempontok messzemenő figyelembevételét jelenti. Így a
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közlekedési szektor központi problémájává válik a személy és áruszállítási igények növekedése és ezen igények eszköz szerinti kedvezőtlen megoszlása. A
mobilitásfejlődés okai sokrétűek és hosszútávon érvényesülők. A mobilitásfejlődés hajtóerői az európai fejlett társadalmakban sok hasonlóságot mutatnak,
de különböző súllyal jelennek meg. Ezek az alábbiak:
-

a társadalom individualizálódása,
az ipari társadalom szolgáltató társadalommá alakulása,
a gazdasági kapcsolatok globalizálódása,
a migrációs folyamatok erősödése,
az információs társadalom és a munka világa,
a teleaktivitások elterjedése, új tevékenységi formák,
a munkaidő csökkenése és a szabadidő-forgalom növekedése,
nők foglalkoztatása, változó mobilitási igények,
a bevásárló forgalom erőteljessé válása,
lakóhely választási kritériumok megváltozása,
életmód-változások.

A mai, de még inkább a jövőbeni közlekedési problémák megoldása is sok hasonlóságot mutat és integrált közlekedéspolitikát jelent. Ez nem a részrendszerek optimális működését, hanem a teljes közlekedési rendszer működtetését
célozza. Jelenti a különböző intézkedéseket és megvalósítási eszközöket, amelyek hatásmechanizmusa, ok-okozati összefüggésrendszere kapcsolódik a különböző térbeli és felelősségi szintekhez és időhorizonthoz.
Az integrált közlekedéspolitika alapelve a fenntarthatóság, azaz a jövőképesség.
A fenntartható mobilitás tartós, hosszútávra irányított, kiegyensúlyozott viszonyt jelent a környezet, valamint az emberi és gazdasági kapcsolatok levezetését biztosító személy és áruszállító rendszerekben. Az integrált közlekedéspolitika komplex feladat, máról holnapra nem megvalósítható, rövidtávon problémakezelést, középtávon problémamegoldást, hosszú távon a probléma megelőzését jelenti. Az integrált közlekedéspolitika területei a megoldások stratégiai
irányait is jelzik (37. ábra). Az integrált közlekedéstervezés különböző integrációs szinteken valósulhat meg, így időben, térben vertikálisan és horizontálisan,
modálisan, szektoriálisan, valamint intézkedéstípusok szerint (36. ábra).
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Vertikális térbeli integráció
(közlekedéstervezési szempontból alá-, illetve fölérendelt szintek szerint)

Horizontális térbeli integráció
(egymással határos közlekedéstervezési területeken)

Közlekedési eszközök integrációja (intermodalitás)

Tervezési terület

Időbeli integráció
(intertemporalitás)

Intézkedések integrációja
(intertemporalitás)
(interoperabilitás)

Szállítás tárgya
szerinti integráció
(interoperabilitás)
Tervezési terület
36. ábra Integrációs lehetőségek a közlekedéstervezésben
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Ár és finanszírozási
rendszer
Összgazdasági
irányultságú
gazdaság,
foglalkoztatás, szociális kiegyenlítés
Hosszútávú szerkezetváltás és a közlekedés

Közlekedési infrastruktúra

Verseny, együttműködés, új piacok

79

Közlekedési rendszermenedzsment stratégiák
Szállítási láncok

Integrált
közlekedési
rendszer

Beruházási hatékonyság, technológiafejlesztés

Közlekedésbiztonság
és környezetvédelem

Európai közlekedéspolitika

Mobilitási információs
rendszer
Közlekedés és területfejlesztés

Magatartás és közlekedési szokásjellemzők
befolyásolása

Tényleges és virtuális
szállítások integrációja

A teljes rendszer zavarérzékenységének
csökkentése

37. ábra Az integrált közlekedéspolitika területei
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4.

A közlekedési rendszerek szolgáltatási minősége, elméleti
alapok és összefüggések
4.1. A forgalomlebonyolódás minőségének jelentősége

Az életminőség javítása mind az EU országok, mind a magyar nemzeti fejlesztés alapvető célkitűzése. Tekintettel arra, hogy a közlekedés kiemelt szerepű az
emberek életében a forgalomlebonyolódás minősége befolyásolja az egyén közérzetét és a közvéleményt is. A forgalomlebonyolódás minősége mind a személyközlekedésben, mind az áruszállításban, mind az egyéni, mind a tömeg
(közösségi, közforgalmú) közlekedésben alapul veendő
-

a forgalmi körülmények értékelésénél,
az egyes közlekedési módok összehasonlításánál,
a forgalmi méretezés módszereinek fejlesztésénél,
az útvonalak (szakaszok és csomópontok) tervezésénél,
a közlekedési hálózatok tervezési módszereinél,
az optimum keresési elvek és módszerek fejlesztésénél,
a közlekedéspolitika tudományos megalapozásánál.

A térségszerveződés különböző szintjein összefüggésben a rendszertulajdonságokkal és fejlesztési célokkal, olyan cél-intézkedés rendszer alkalmazása szükséges, amely a minőséget előtérbe helyezi. A 38. ábra a személyközlekedés, a
39. ábra az áruszállítás cél-intézkedés rendszerét mutatja be.
4.2. Forgalomlebonyolódás az egyéni közlekedési alrendszerben
4.2.1. A közúti infrastruktúra jellemzése
Útvonalak
Az egyes területek szerepkörének, funkciójának eltérő volta miatt jön létre a
közúti közlekedési hálózat, mely vonalrendszer mennyiségi és minőségi paramétereit alapvetően a településrendszer, a technika, a társadalom és a földrajzi
tényezők határozzák meg. A közúti közlekedés szó szerinti alapja a közúthálózat, melynek használatával jutnak el az emberek és az áruk céljukhoz. A járművek és a közutak tervezése összhangban kell történjen, fontos egymás igényeinek kielégítése.
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Városok és régiók (térségek) gazdasági, szociális, ökológiai, szerkezeti
fejlesztése
intézkedések a közlekedés területén
Mobilitás és az
elérhetőség biztosítása

Közlekedési
kínálat javítása

A közlekedés negatív
hatásainak csökkentése
Motorizált egyéni
közlekedési utak
csökkentése

Az utak számának,
hosz-szának és koncentrált-ságának
csökkentése
Kereslet-orientált
közösségi közlekedési kiszolgálás

Rövid távú helyváltoztatás gyalogos
kerékpáros előnyben
részesítése

Gyalogos és
kerék-páros
közlekedés
minőségének javítása

Egyéni közlekedésről
gya-logos, kerékpáros és
közös-ségi közlekedésre
áthelyez.

Magas térbeliidőbeli közlekedési
igény koncentráltságnál a tömegközlekedés előnyben
részesítése

Motorizált egyéni
közlekedés
korlátozása

Megmaradó helyváltoztatás elviselhető lebonyolítása

Egyéni közlekedési
szövetségek megvalósítása

Átlagos térbeliidőbeli közlekedési
igénynél azonos
arányú közösségiegyéni közlekedés

Közösségi közlekedés minőségének javítása

Csekély közlekedés
koncentráció egyéni
közlekedés előnyben
részesítése

Rendszer kapcsolati pontok
minőségének
javítása

Közlekedési
igénycsökkentő
települési struktúra kialakítása

Közlekedési
infrastruktúra
javítása

Közlekedési
igénycsökkentő
magatartásmódok
támogatása

Hálózat funkcionális differenciálása

Közlekedési
igény-csökkentő
termelési és
elosztási módok
támogatása
Telekommunikációs rendszerek
használata

Infrastrukturális, üzemi, használati költségek
minimalizálása

Közlekedési
igények térbeliidőbeli átalakítása

Forgalmi folyamat lebonyolításának javítása

38. ábra A személyközlekedés cél-intézkedés rendszere
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Városok és régiók (térségek) gazdasági, szociális, ökológiai, szerkezeti fejlesztése
intézkedések a közlekedési rendszerben

A közlekedés negatív hatásainak
csökkentése

Áruval való ellátás biztosítása és
hulladék elszállítása

A közlekedési folyamatok számának és hosszának csökkentése

Az utak számának, hosszának
csökkentése

Megmaradó utak elviselhető
lebonyolítása

A szállítás tárgya
szerinti egységesítés

Közlekedési igénycsökkentő települési
struktúra kialakítása

Járművek számának és
nagyságának minimalizálása

Körutak hosszának
minimalizálása

Forgalomlebonyolódás javítása

Szállítási igénycsökkentő magatartásmódok támogatása

Közlekedési
infrastruktúra
javítása

Költség minimalizálás
Telekommunikációs
rendszerek használata

Környezetbarát
járművek alkalmazása

39. ábra Az áruszállítás cél-intézkedés rendszere
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A területrendezési tervekben figyelemmel kell lenni a kiszolgálandó terület igényeire, a védett térségekre vonatkozó szabályozásokra, a környezetvédelmi elvárásokra, az akadálymentességi követelményekre és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokra.
A közlekedési hálózat területigényes, a település területének mintegy 5 %-át az
álló forgalom (parkolás), 15 %-át, pedig a mozgó forgalom veszi igénybe. a
közlekedési teljesítmény és a hálózat sűrűsége között ellentmondás van, mert a
teljesítmény csökkentése érdekében növelni szükséges az útfelületek nagyságát,
tehát fontos szempont az optimum megtalálása. Jellemzésére leggyakrabban a
fajlagos hálózatsűrűséget alkalmazzák, pl. a következő mértékegységekkel:
km/km2, km/1000 lakos, km/utaskm.
Az útvonalak az adott térség szerkezetének kialakításában jelentős szerepet töltenek be, továbbá a megvalósításuk komoly tőkebefektetést igényel, ezért hoszszú távra célszerű tervezni. Adott esetben ütemezetten szükséges megvalósítani
a beruházást.
A kialakítható haladási sebesség és az útvonal környezete alapján az Európai
Uniós elvárásnak is megfelelően a műszaki előírás belterületi és külterületi
közutakat különböztet meg. Az 5. táblázat a külterületi, a 6. táblázat a belterületi közutak tervezési sebességét tartalmazza, a környezeti körülmények függvényében 8 tervezési osztályba sorolva.
A környezeti körülmények meghatározása:
Külterületi közutak esetén a környezeti körülményeket három kategóriába sorolják be:
„A” jelű környezet
- síkvidék, természeti és/vagy épített környezet korlátozások nélkül.
„B” jelű környezet
- dombvidék, természeti és /vagy épített környezet korlátozások nélkül,
- síkvidék oly mértékű természeti és/vagy épített korlátozásokkal, amelyek még lehetővé teszik a „B” kategóriához előírt tervezési sebességekhez kapcsolt paraméterek gazdaságos alkalmazását.
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„C” jelű környezet
- hegyvidék,
- sík- és dombvidék oly mértékű természeti és/vagy épített korlátozásokkal, amelyek csak a hegyvidéki tervezési paraméterek alkalmazását teszik lehetővé.

Külterületi közutak

Gyorsforgalmi
utak

Autópálya

K. I.

Autóút

K. II.

I. rendű főút

K. III.

II. rendű főút

K. IV.

Összekötő út , bekötő út, állomás-hoz,
révhez, repülőtérhez vezető út

K. V.

Pl. mezőgazdasági
út, szervizút stb.

K. VI.

Kerékpárút

K. VII.

Gyalogút

K. VIII.

Főutak

Mellékutak

A
B, C
A
B, C
A, B
C
A
B
C
A

Tervezési
sebesség
[km/h]
130
110
110
90
90
80
90
70
60
90

B

70

C

50
60
50
30

Tervezési Környezeti
osztály jele körülmény

Egyéb közút

Hálózati
szerep szerint
ÚT 2-1.203
szerint

5. táblázat A külterületi közutak tervezési osztályai
Belterületen a környezeti körülményeket négy csoportba kell beosztani:
„A” jelű környezet
- beépítetlen, vagy lazán beépített terület,
- nem érzékeny környezet.
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Belterületi közutak

Gyorsforgalmi
utak

Tervezési
osztály
jele

Hálózati
funkció

Autópálya

B.I.

Autóút

B.II.
a

I. rendű főút

B.III.

Főutak

b
II. rendű főút

B.IV.
c

Gyűjtő út
Mellékutak

Lakóút, kiszolgáló út, vegyes
használatú út
Kerékpárút
Gyalogút

B.V.

B.VI.

d

B. VII.
B. VIII.
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A
B, C
A
B, C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A, B
C

Tervezési
sebesség
[km/h]
110
90
90
80
80
70
60
70
60
50
40
60
50
40
40 - 30
40
30

D

-

Környezeti
körülmény

ÚT 2-1.203 szerint

6. táblázat A belterületi közutak tervezési osztályai
„B” jelű környezet
- beépítetlen, vagy lazán beépített terület,
- érzékeny környezet.
„C” jelű környezet
- sűrűn beépített terület,
- nem érzékeny környezet.
„D” jelű környezet
- sűrűn beépített terület,
- érzékeny környezet.
A topográfiai adottságokat belterületen a környezeti körülményeket módosító
tényezőként az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
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Főutaknál
- dombvidéken a „B” jelű környezeti körülmény,
- hegyvidéken a „C” jelű környezeti körülmény.
Mellékutaknál
- dombvidéken a „C” jelű környezeti körülmény,
- hegyvidéken a „D” jelű környezeti körülmény.
A belterületi közutak hálózati funkciói:
- Az „a” hálózati funkciójú közutak meghatározó településszerkezeti elemek,
melyek kialakításánál a kapcsolati funkciót (az átmenő forgalom biztosítását)
előnyben kell részesíteni a feltáró és kiszolgáló funkcióval szemben.
- A „b” hálózati funkciójú közutak jelentős településszerkezeti elemek, melyek
kialakításánál a kapcsolati funkció előnyben részesítése mellett a feltáró
funkció is megjelenik.
- A „c” hálózati funkciójú közutak az érintett területegységen belüli, lokális területszerkezeti elemek, amelyeknél a feltáró és kiszolgáló funkció közötti helyes arány kialakítására szükséges törekedni, a kapcsolati feladat korlátozásával.
- A „d” hálózati funkciójú közutak a területszerkezet szempontjából nem jelentős közúthálózati elemek, melyek kialakításánál a kiszolgáló feladat biztosítása mellett a feltáró funkciót szabályozni, a kapcsolati funkciót tiltani kell.
A külterületi közutak tervezési sebességét az egyes tervezési osztályokban a környezeti körülményekre – belterületi közutakon a hálózati funkcióra is – figyelemmel kell
meghatározni. A tervezési sebességből következnek az adott út műszaki jellemzőinek szélső értékei.
A tervezési sebesség függvényében megállapított útvonali elemek szélső értékei a 7.
táblázatban találhatók meg.
A település és az országos közúthálózat kapcsolata akkor ideális, ha azok a járművek
– és csupán a szükséges mértékben – terhelik a települést, amelyeknek ez a célja. A
többi jármű gazdaságos távolságban elkerüli a települést. A kapcsolat folyamatosan
változik, függ a település fejlődésétől, a motorizáció alakulásától és a környezetvédelem fontosságának erősödésétől.
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30

40

50

Tervezési sebesség [km/h]
60
70
80
90
100

Legkisebb körívsugár [m]

25

45

80

120

180

250

340

450

600

900

Legkisebb átmenetiív-paraméter [m]

21

32

48

64

85

130

165

180

220

300

Tervezési elemek
Helyszínrajz

Legnagyobb hosszesés [%]

130

11,0 10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

6,0

5,5

5,0

4,0

Belterület

15,0 14,0

12,0

10,0

8,0

7,0

6,0

5,5

5,0

-

160

700

1200

2100

Legkisebb homorú lekerekítő ívsugár [m]

Látótávolság

110

Külterület

HosszMegállási látótászel- Legkisebb domború volság alapján
vény lekerekítő ívsugár [m] Előzési látótávolság alapján

Keresztszelvény

87

350

9200 15500

11000 13500 16500 20000 25000 30000 40000 50000 65000
250

500

800

1100

1600

Legkisebb oldalesés [%]
Legnagyobb túlemelés [%]

2300 3000 3900

5000

8000

2,5
7

Túlemelés-kifuttatás maximuma [%]
Túlemelés-kifuttatás minimuma [%]
Legkisebb megállási látótávolság
(e = 0%) mellett [m]
Legkisebb előzési látótávolság [m]

3500 5500 8500

2

1,5

1,0

0,5

0,3

0,3
25

35

50

65

85

110

140

170

210

300

300

330

360

400

440

500

560

640

700

-

7. táblázat A tervezési elemek szélső értékei a tervezési sebesség függvényében
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Csomópontok
A közúthálózat alapvetően nyílt útszakaszokból, és ezek találkozási pontjaiból,
a csomópontokból áll. Az utak közötti kapcsolatot lehetővé tevő területeken
nagyobb valószínűséggel találkozhatnak a különböző irányokból érkező járművek, ezért fokozott figyelmet szükséges fordítani a nem kívánt találkozások
elkerülésére. Ennek biztosítására kézenfekvő megoldás lenne a mindenkori térbeli szétválasztás, ami azonban súlyos anyagi, terület-felhasználási és településen belül városképi nehézségeket támasztana.
A közúti csomópontoknak számos hátránya van. Gyakran akadályozza a forgalmat, sebességcsökkentést okoz, esetenként megállásra kényszerülnek a járművek, a gyalogosok. A hálózat esetenkénti szűk keresztmetszetén való áthaladás időveszteséget eredményez. A fokozott balesetveszély mellett a környezet
jelentősebb levegő- és zajszennyezésével is kell számolni. A többlet terhelést
két körülmény magyarázza: egyrészt a két (esetleg több) út találkozása az utak
együttes forgalmát eredményezi, másrészt a csomópontban gyakoribb a megállás, járó motorral való várakozás, továbbá az elindulás erőltetett motorral.
A csomópontok típusának kiválasztása, kialakítása és elhelyezése függ a csomópontban találkozó utak hálózati szerepkörétől és osztályba sorolásától, a
csomópont várható forgalmától és annak összetételétől, a terület- és településszerkezeti adottságoktól és a csomópont környezeti körülményeitől, a közlekedésbiztonsági követelményektől, valamint a gazdasági szempontoktól is. A
csomópontok forgalmi és geometriai tervezését úgy kell elvégezni, hogy az
összhangban legyen:
- a település- és területrendezési tervekkel,
- az érintett úthálózat szerkezetével és az utak funkciójával,
- a közlekedők és a környezetben élők biztonsági érdekeivel, az akadálymentes használhatósággal,
- a környező terület jellegével, annak környezeti igényeivel.
A csomópontok típusát és helyigényét a közúthálózat-fejlesztési tervekkel összhangban, a nagy távlatban várható mértékadó forgalom figyelembevételével
kell megtervezni. A közúti csomópont forgalmi méretezését úgy kell elvégezni,
hogy az a mértékadó forgalmat a megfelelő szolgáltatási színvonalon – minden
ütemben – le tudja vezetni.
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A forgalomszabályozásnak és a geometriai kialakításnak összhangban kell lennie.
A csomópontok elhelyezése és kialakítása tegyen eleget a forgalombiztonsági
követelményeknek, azaz legyen biztosított a felismerhetőség (észlelhetőség), az
áttekinthetőség, a felfoghatóság, a jelezhetőség és a járhatóság.
Az áthaladási elsőbbség kijelölésénél a hálózati hierarchiát kell alapul venni.
Azonos hálózati szerepkör esetén a nagyobb forgalmú utak, ha a forgalomnagyság is azonos, akkor a távolsági forgalmat vivő közutak, illetve a közforgalmú
közlekedés járművei kapjanak a csomópontban elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi
jogot – bármelyik elv is érvényesül – geometriailag is ki kell fejezni azért, hogy
a pszichológiai előnyérzet a tényleges jogi előnnyel egybeessék.
Közlekedésbiztonsági szempontból előnyös, ha az adott útvonalon az elsőbbségi jog és a forgalom függvényében hasonló típusú csomópontok létesülnek. Ezt
a hálózati elvet a csomóponttípusok kiválasztásánál számításba kell venni.
Az optimális építési, fenntartási és üzemeltetési követelményekre is tekintettel
kell lenni (gépesíthető építés, hóeltakarítás, víztelenítés stb.).
A csomópontok egymástól való távolságát több tényező befolyásolja (az út osztályba sorolása, a területfeltárás, az úthálózati kapcsolatok, a biztonságos járműmozgás, az átmenő főút zavartalan forgalomlebonyolódása, a csomópont
jelezhetősége stb.). A ritkán kialakított csomópont hátráltatja a térség megfelelő
ellátását, többlet utak megtételét eredményezi; a sűrűn megépített csomópontok
csökkenthetik a haladási sebességet, ezért növelhetik az eljutási időt és a környezet terhelését.
A közúti csomópontokat számos szempont alapján lehet csoportosítani. A csomóponti ágak száma alapján három kategóriát érdemes megkülönböztetni,
úgymint
- háromágú,
- négyágú,
- öt-, illetve többágú csomópont.
Azonos rangú útvonalak háromágú csomópontja a szétválás, míg alacsonyabb
rangú út becsatlakozik egy magasabb rangú útvonalba (40. ábra).
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,40. ábra Két út szétválása és becsatlakozás
Városi főútvonalak leggyakrabban alkalmazott csomóponttípusa négyágú, mivel
a közlekedési hálózat kialakítása során gyakoribbak a hálózaton belüli kereszteződések, mint a szélső helyzetben megvalósítandó háromágú csomópontok.
Az öt és ennél több ágú csomópont hagyományos kialakítású létesítését lehetőség szerint kerülni célszerű. Helyette két, egymástól eltérő megoldás javasolható. Az egyik lehetőség az, hogy a többágú csomópont – amennyiben a helyszín
adottságai ezt lehetővé teszi – szétbontásra kerül két kisebbre, melyre példát
mutat a 41. ábra.

41. ábra Ötágú és hatágú csomópont egyszerűsítése
A másik lehetőség annyi háromágú becsatlakozás segítségével biztosítja a csomópontban történő minden irányú tovább haladást, ahány ág találkozik. Az így kialakítandó körforgalmú csomópont is ütközhet területi problémákba.
Másik csoportosítási szempont a csomópont forgalmának irányítási módja. A
dolog természeténél fogva szintbeli kereszteződésben szükséges megfelelő szabályok segítségével meghatározni az egymással konfliktusban lévő járművek
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áthaladási sorrendjét. Kétféle eljárás segítségével lehet ezt biztosítani. Egyrészt
jogszabály, másrészt jogszabályon alapuló táblák teszik lehetővé a forgalmi
helyzet tisztázását. Az ún. jobbkéz-szabály alapján történő irányítást vagy alacsony forgalmú utcák találkozásakor, vagy olyankor, amikor a szakemberek
szándékosan kívánják lassítani a forgalmat adott területen, pl. baleset megelőzési szempontból. Másrészt „Elsőbbség adás kötelező”, illetve „Állj! Elsőbbség
adás kötelező” jelzőtáblával lehetséges irányítani az áthaladási sorrendet. A két
tábla között a járművezető számára csupán annyi a különbség, hogy az elsőnél a
vezetőre van rábízva a csomópont megközelítési sebességének megítélése, és a
szükség szerinti megállás. Az „Állj! Elsőbbség adás kötelező” tábla észlelésekor nincs mérlegelési lehetősége a járművezetőnek, mindenképpen meg kell
állnia, vagy a burkolaton lévő helyzetjelző vonalnál, vagy olyan helyzetben,
hogy a gépjármű ne zavarja a főútvonal gépkocsiforgalmát. A megállás után
döntheti el, hogy mikor áll rendelkezésére elegendő hosszúságú idő a kívánt
művelet elvégzésére. Ezt a táblát elsősorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol
nehezen belátható a kereszteződés, vagy egyéb okból fokozottan balesetveszélyes. Az irányítás következő fokozata a forgalomirányító jelzőlámpa alkalmazása. Amennyiben ez a berendezés működik, akkor figyelmen kívül hagyandó az
áthaladási elsőbbséget jelző tábla.
További fejlesztés a fontosabb irány különszintű átvezetése lehet.
A településeken belüli és az ezen kívül létesített csomópontok több szempontból eltérnek kialakításukban. Külterületen jellemzően magasabb tervezési sebességet vesznek figyelembe, és ez alapvetően befolyásolja az ívviszonyokat, a
beláthatóságot és a sávszélességet.
A körforgalmú csomópont
Az 1970-es években a „forgalmi adottságai miatt rettegett csomópont”-ként
emlegetett körforgalmakat sorra átalakították jelzőlámpásakká, így az országban nem üzemelt ilyen csomópont. Ez az irányítási forma 1990-ben – megváltozott céllal – került ismét alkalmazásra a kedvező nyugat-európai tapasztalatok
alapján, és kezdett széles körben elterjedni. Ebből a biztonságos, környezetbarát, magas szolgáltatási szintű csomópontfajtából 2004-ben már mintegy háromszáz működik Magyarországon.
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42. ábra Körforgalmú csomópont, és turbó körforgalom (Forrás:
www.delmagyar.hu/forum)
A körforgalmú csomópont a csatlakozó utak között középsziget köré épített
egyirányú forgalmú körpályával létesít kapcsolatot (42. ábra). A körpályán haladó forgalom iránya az óramutató járásával ellentétes. A körpályába minden
csomóponti ágon belépő járműnek elsőbbséget kell adni a körpályán haladó
járművek részére.
Elsősorban gyorsforgalmú utakkal párhuzamos főútvonalakon, bevásárló központok vevői forgalmát kiszolgáló úthálózaton és lakóterületek elkerülését
szolgáló útvonalak részeként alkalmazzák a közlekedés résztvevőinek általános
megelégedésére. A körforgalmú csomópontok üzemeltetése során tapasztalható
legfontosabb előnyök:
-

kevesebb baleset történik, és a bekövetkezettek kevésbé súlyosak;
kikényszeríti a járművek alacsonyabb sebességgel való haladását;
számos esetben nagyobb a kapacitása, mint jelzőlámpás kivitelben;
azonos rangú minden betorkoló csomóponti ág, nincs kiemelt forgalmi
irány;
autópálya, 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetű út kezdő, illetve végcsomópontjaként célszerűen jelzi az irányítási mód változását;
hasznos a 30 km/h-s korlátozott sebességű övezetben;
célszerű összehangolt jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok sorozata szélén, illetve ilyen útvonalak keresztezésénél;
egyszerűbb az irányítás, csupán kétféle tábla szükséges;
a városképbe jobban beilleszkedik;
új csomóponti ág bekapcsolása, vagy meglévő megszüntetése egyszerű;
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- a beruházási és üzemeltetési költségek alacsonyak;
- négynél több útvonal találkozásakor előnyös;
- visszafordulási lehetőség van.
A körforgalmú csomópont néhány hátránya:
- nagyobb forgalmú, fontos irány előnyének biztosítása nem megoldható;
- a közösségi közlekedés elsőbbsége nem biztosítható, buszsáv nem vezethető át;
- 3%-nál meredekebb lejtésű területen nem alkalmazható;
- kerékpársáv nem vezethető végig rajta;
- nagy átmérőjű körforgalom nem kedvező a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak;
- területi adottságok megakadályozhatják kialakítását.
Az utóbbi időben – számos tovább fejlesztett változatban és funkcióban – jelentős számban bővült a körforgalmú csomópontok száma.
A több sávos kialakítás mellett érdemes megemlíteni az ún. turbó körforgalmat,
valamint a jelzőlámpával is kiegészített változatot. Ez utóbbi megoldás néhány
évvel ezelőtt – a régebbi szakkönyvekben még így is olvasható – kifejezetten
tiltott volt.
Jelzőlámpás irányítású csomópont
A jelzőlámpák egyezményes jelrendszer segítségével időben választják szét a
csomópontban azonos területen haladni kívánó járműveket, gyalogosokat. A
forgalomirányítás tervezésekor a közlekedésben résztvevők érdekeit az alábbi
sorrendben szükséges figyelembe venni:
-

gyalogosok;
kerékpárosok;
közösségi közlekedési eszközök;
egyéb járművek.

A fényjelző készüléket úgy kell elhelyezni, hogy kellő távolságból észlelhető
legyen a jelzés, és a berendezés ne lógjon bele a közúti űrszelvénybe (43. ábra)
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43. ábra Járműjelző elhelyezése
Megkülönböztethető három-, kettő- és egyfogalmú jelzőlámpa. A közúti járművek és a villamos irányítására szolgál a háromfogalmú jelző (44. ábra), a gyalogosok, valamint a villamos pályát keresztező járművek mozgását irányítja a
kétfogalmú (45. ábra), míg veszélyes helyre hívja fel a figyelmet, tilos jelzés
alatti bizonyos irányra vonatkozó szabadjelzést ad, illetve az autóbuszok mozgását irányítja egyfogalmú jelzőlámpa (46. ábra).
Háromfogalmú jelzőberendezések

44. ábra Háromfogalmú jelzőberendezések
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Kétfogalmú jelzőberendezések

45. ábra Kétfogalmú jelzők és a vasúti forgalmat biztosító jelző

Egyfogalmú jelzőberendezések

46. ábra Közúti járművek kiegészítő jelzői; figyelmeztető jelzések
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Jelzőlámpás forgalomirányítást az alábbi esetekben célszerű alkalmazni:
-

főútvonalak csomópontjain;
4 és több forgalmi sávú utak találkozásakor;
ha az alárendelt úton túl hosszú várakozási idő van;
ha mindkét úton villamos közlekedik;
balesetek ismétlődésekor;
veszélyes gyalogátkelőhelyeken.

A forgalmi igények és a technikai lehetőségek figyelembe vételével a következő fajtái különböztethetők meg a jelzőlámpás irányításnak:
- állandó időtervű program (a forgalom aktuális változásától függetlenül,
korábban megállapított igény alapján, változatlan ciklusidővel működik);
- az időtől függő irányítás (kapcsoló óra váltogatja az egyes állandó időtervű programokat, 47. ábra);

47. ábra A kapcsolóóra beállítása
- forgalomtól függő vezérlés (az aktuális forgalomnak leginkább megfelelő állandó időtervű program működik a rendelkezésre állók közül);
- forgalom által befolyásolt (az aktuális forgalomnak megfelelő hosszúságú a fázisidő, előre megadott legrövidebb és leghosszabb időérték korláttal);
- igény fázis (adott fázis csupán bejelentkezés alapján kap szabadjelzést);
- összehangolt rendszer (4-500 méternél sűrűbben elhelyezkedő jelzőlámpákat a folyamatos haladás érdekében összehangolják).
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Minden jelzőlámpa fázisidő-tervének (az egyes jelzésképek kezdési és befejezési időpontjának egyezményes jelkulccsal történő ábrázolása) kialakítása az
állandó időtervűén alapul. Ennek legfontosabb lépései:
- a forgalmi rend felülvizsgálata;
- a forgalmi adatok megállapítása (gépjármű, villamos, gyalogos, kerékpár forgalom) (48. ábra);
- fázisba sorolás (minimális fázisszámra kell törekedni; fázisidő az az idő,
amely alatt a fázisidő-terv egy meghatározott állapota nem változik);
- közbenső idő számítása (az összeütközések elkerülésének elvi biztosítása; egymást keresztező, vagy egymással fonódó mozgások szabad jelzésének vége és eleje közötti idő);
- a periódusidő számítása (az összes jelzési kép egyszeri lefutásának időtartama);
- a fázisonkénti zöldidő kiszámítása (a forgalmi igények alapján);
- a fázisidőterv megrajzolása;
- sávonkénti átlagos feltartóztatási idő kiszámítása;
- a sávonként egy periódus alatt megállított járművek száma.

48. ábra Forgalomáramlás csomópontban
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A közbenső idő számítására a következő képlet szolgál:
t k  3  t ki  t be  3 
ahol

tk
tki
tbe
ℓki
ℓbe
ℓjm
vki
vbe

 ki  
v ki

jm



 be

,

v be

közbenső idő,
kihaladási idő,
behaladási idő,
kihaladási út hossza,
behaladási út hossza,
a kihaladó jármű hossza,
kihaladási sebesség,
behaladási sebesség.

A minimális és a gyakorlatban használatos periódusidő kiszámítására az alábbi
módszer alkalmazandó az esetek többségében:
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periódusidő,
a fázisok közötti közbenső idő,
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kihasználási tényező, Y 
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,

,

N max

maximális járműszám egy óra alatt, két másodperces legkisebb
követési idővel (3600/2 = 1800 jármű/óra)

Nagyobb település számos útvonalán szükséges a sűrűn elhelyezkedő jelzőlámpás irányítás összehangolása. Az útvonalakon sok közös csomópont található,
így nehezen valósítható meg a hálózat összességére az optimális irányítás. Célszerű kialakítani a területi összehangolást, amikor már a cél nem az egyenkénti
útvonalak legkedvezőbb forgalma, hanem az irányítás alá vont hálózaton közlekedő összes jármű minél kedvezőbb haladása. A központi forgalomirányítás a
hálózat különböző – forgalmi szempontból jelentős – keresztmetszeteiből folyamatosan megismeri az aktuális forgalomnagyságot és az esetleges torlódás
jellemzőit, és az előre meghatározott döntési algoritmus alapján irányítja a jelzőlámpákat. A rendszer fontos feladata információ szerzése a meghibásodott
jelzőlámpákról a mihamarabbi hibaelhárítás elérése érdekében.
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Különszintű csomópontok

49. ábra A lóhere, a rombusz és trombita típusú csomópont
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Közúti csomópontot legalább részben különszintűvé akkor építenek át, illetve
alakítanak ki, ha
-

a jelzőlámpás csomópont kapacitása kimerül;
a baleseti helyzet ily módon javítható;
a domborzati viszonyok indokolják;
az út kategóriája megköveteli (autópályák találkozása).

A három jellemző típusát a 49. ábra mutatja be.
A fenntartható fejlődés érdekében hozható forgalomtechnikai intézkedések
Az általános cél valamely településen belül, vagy településen belüli kisebb területegységben a helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében
-

a motorizált forgalom nagyságának csökkentése,
a motorizált forgalom sebességének csökkentése,
a közúti közlekedés biztonságának növelése,
a közúti forgalom okozta káros környezeti hatások mérséklése.

Mindazokban az országokban, ahol a településeket jelentősen terheli a közúti
gépjárműforgalom, egyre nagyobb támogatottságot kapnak azok az intézkedések, amelyek alkalmasak a forgalom mérséklésére és alternatíváról gondoskodnak.
Ilyen intézkedésnek számít a forgalomcsillapítás, amely tulajdonképpen mérnöki beavatkozás a forgalom lassítására.
Általános tapasztalat, hogy a szabályozás hatására az övezeten belül:
- csökken az átlagsebesség,
- kedvező irányban változik a járművezetői magatartás,
- növekszik a forgalom biztonsága, számottevően csökken a balesetek súlyossága, a személyi sérüléssel járó balesetek száma,
- csökken a zajterhelés (az egyenletes haladás következtében),
- mérséklődik a károsanyag-kibocsátás (átmenő forgalom kitiltása, a gyakori sebességváltások elmaradása miatt),
- a gyalogos és kerékpáros közlekedési körülményei javulnak,
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- az övezetben élők, és ott tevékenykedők életminősége érezhetően javul.
A parkolás-szabályozás
Felmérések szerint a személygépkocsik élettartamuknak csupán 5%-át töltik
mozgással, ezért fokozott a jelentősége a parkolás-szabályozásnak. A települések belső területei felettébb értékesek – részben gazdasági hasznuk, részben az
emberi életteret biztosító és színesítő, növénnyel borított parkok következtében
–, vagyis nem célszerű nagy felületeket fenntartani parkolás céljára. Egyrészt a
korlátozottan kialakított parkolóhelyek száma, másrészt megfelelően progreszszív parkolási díjak segítségével nemcsak a városközpontban várakozó járművek mennyiségét lehet csökkenteni, hanem a központba vezető útvonalak forgalma is mérséklődik.
A parkolás-gazdálkodás része a közterületi parkolás-szabályozás, a garázsok, a
parkolóházak és a P+R rendszer. A szabványos parkolóhelyek kialakítását műszaki előírásba foglalják, mérete elsősorban az elhelyezendő járműtől és a területen kialakítható elrendezéstől függ (50. ábra). A parkolás-szabályozás bevezetését mindig a térség forgalmi rendjéhez alkalmazkodva kell megvalósítani. A
rendelkezésre álló terület hiánya, illetve relatív értékessége indokolhatja parkolóház vagy mélygarázs kialakítását. A két módszernek eltérőek a kialakítási
feltételei, valamint megvalósításának és üzemeltetésének költsége is.

50. ábra Különféle parkolóhely-elrendezések
Korszerű parkolás-gazdálkodási és hatékony közúti információs rendszerrel a
kapacitásokat jobban ki lehet használni, és az embereket hozzá lehet szoktatni
ahhoz, hogy a közterületek igénybevétele ellenében a használattal arányos bér-
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leti díjat kell fizetni. Fontos az arányos közteherviselés, vagyis aki használja, az
fizesse meg a létesítési és fenntartási költségeket.
Az új parkolási rendszerek bevezetése előtt nagyon fontos a lakosság támogatásának megszerzése, ezért tájékoztatásuk céljából elengedhetetlenül szükséges az
intenzív lakossági kommunikációs és propaganda kampány, amelynek során a
helyi újságban, helyi rádió és TV műsorokban az új parkolási rendet be kell
mutatni és a szükséges tudnivalókat ismertetni kell. A város korszerű üzemeltetéséhez elengedhetetlen, hogy a parkolás-szabályozás egy kézben legyen, az
üzemeltető a város, vagy városi érdekeltségű szervezet legyen.
Útdíj, zónadíj
A várakozásért felszámított díjon kívül a mozgó járművek korlátozására is alkalmazható fizetési kötelezettség. Ezen fizetési kötelezettség részben a korlátozást, részben az egyenletesebb anyagi terhelést segíti elő. A közúti közlekedés
során a csupán részben megfizetett környezet-terhelési többlet árát, az úgynevezett externáliákat ezen módszerekkel lehet ráterhelni az utakat használókra.
Az útdíj elsősorban meglévő alternatív utak között tesz különbséget a nyújtott
szolgáltatás területén. Az útdíj szedés egyik célja a megépített létesítmény beruházási költségeinek részbeni, vagy teljes megfizettetése a használókkal, a
másik oka, pedig az alternatív kapacitások egyenletesebb, egyes esetekben környezetkímélő használatának elősegítése.
Másik fontos célja lehet az útdíjnak az alternatív közlekedési módok használatának előtérbe helyezése. Amennyiben rendelkezésre áll – és hazai viszonyok
között általában igen – más közlekedési mód, akkor az útdíj alkalmazása kedvezőbb helyzetbe hozhatja, pl. a közösségi közlekedés a zsúfolt közúttal szemben. Természetesen számos szempont kerül figyelembe vételre a döntés meghozatalakor, pl. rendelkezésre állás, eljutási idő (háztól házig), kényelem, kiegészítő szolgáltatások stb.
Az útdíj beszedésének alapvetően két eltérő módszere lehetséges. Az egyik az
átalánydíjas rendszer, a másik módszer a megtett úttal arányos díjat fizettet az
autóssal, figyelembe véve a járműkategóriát is. Az előbbi többlet környezeti
terhelést jelent, az utóbbi kedvező hatású.
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Kerékpáros közlekedés
A kerékpáros közlekedést a teljes közlekedési rendszer integráns részének kell
tekinteni. Jelenleg az utazások igen kis hányada bonyolódik le ezzel a környezetet kímélő eszközzel Magyarországon. Alternatívája a közösségi és az egyéni
(személygépkocsis és motorkerékpáros) közlekedésnek egyaránt. Ezért elterjesztése, arányának növelése a közlekedésben feltétlenül elősegíti a környezet
kímélését. Elterjedéséhez feltétlenül szükséges a minél több, megfelelő színvonalú, a motorizált és a gyalogos forgalomtól egyformán elszigetelt kerékpárútra.
A kerékpározás váljon kényelmesebbé, vonzóbbá, könnyebbé, gyorsabbá (közvetlenebbé és egyenletesebbé) és biztonságosabbá, s ne csak a kerékpárutakon.
A célok elérését a következő intézkedések célszerű megvalósításával lehet elősegíteni.
a/ a kerülőutak és az időveszteségek mérséklése
b/ a kerékpározás kellemesebbé és könnyebbé tétele
c/ a biztonság növelése
d/ egyéb intézkedések
A forgalomcsillapítás előnyeinek összefoglalása
Szociális előnyök
A forgalom sebességének és nagyságának mérséklése növelheti az utca kellemességét és biztonságát. Az alacsonyabb sebesség kevesebb útfelületet igényel.
Így a biztonságosabb, barátságosabb utca még több helyet nyújt a gyalogosoknak.
Egészségügyi előnyök
A kerékpározás és a gyaloglás egészségügyi előnyeit gyakran elhanyagolják,
nem tulajdonítanak nagy jelentőséget ezeknek. Ezek a mozgások valóságos
közlekedési lehetőségek, igazi értékekkel. Egészség kutatással foglalkozó szakemberek megállapították, hogy az emberi egészség növelésének egyik leghatékonyabb módja a heti öt alkalommal végzett mérsékelt nehézségű gyakorlat,
mint pl. a 15 perces gyaloglás, vagy kerékpározás. Ez sok esetben a közlekedés
kapcsán is megvalósítható, amennyiben üzletbe, iskolába, munkahelyre nem
személygépkocsival, vagy közösségi közlekedési eszközzel utaznak. Az ilyen
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aktivitásnak jelentős a befolyása a jó egészségi állapotra, a szívinfarktus megelőzésére és az elhízás elkerülésére. Mivel a mindennapos gyaloglás és kerékpározás jó kondícióban tart, ezért az emberek nagy valószínűséggel folyamatosan
végzik ezt a mozgást, s nem kell külön eljárni edzésre.
Környezet-fejlesztés
A forgalomcsillapítás hozzáértő végrehajtása fejlesztheti a helyi környezetet
még biztonságosabbá és általában kellemesebbé. Más fejlesztésekkel (növényzet, városkép, utcabútorok, díszburkolat) összehangolva fokozza a látványosságot és az utcai környezetet. Ha a forgalomcsillapítás sokoldalú módszereinek
bevezetése egybe esik a személygépkocsi alternatíváit elősegítő intézkedések
meghozatalával, akkor ez támogatja a modal split kedvező változását. Az embereket a gyaloglástól és a kerékpározástól elrettenti a balesetveszély, a kedvezőtlen közlekedési környezet, és a forgalom nagy sebessége. A forgalomcsillapítás
megváltoztathatja ezeket a tényezőket, alkalmazása vonzza a helyi gyaloglást és
kerékpározást. Ezen előnyök maximális kihasználása igényeli a forgalomcsillapítási terv érzékenységét a kerékpárosok szükségletei és a gyalogosok környezet fejlesztési igényei iránt.
Városban vagy városközpontban elegendő nagyságú területen bevezetett forgalomcsillapítás esetén a hosszabb nem személygépkocsival lebonyolított utazások még attraktívabbá válnak különösen akkor, ha a csillapítás tervezésekor
tekintettel vannak az autóbuszra és a kerékpárra. Még a személygépkocsit
előnyben részesítőket is kevesebb és ritkább utazásra készteti a széles körben
elterjedt forgalomcsillapítás. Így a megfelelő mértékű forgalomcsillapítás hozzásegít a forgalom nagyságának, a zajnak és a levegőszennyezésnek a csökkentéséhez.
Célszerű a maximális környezeti hasznot elérni a forgalomcsillapítás segítségével, viszont több cél is megjelölhető. A forgalom csökkentése történhet az elsősorban az élethez elengedhetetlenül szükséges levegő tisztaság és alacsony zajszint elérése érdekében, vagy a forgalom elterelése, a balesetek számának csökkentése miatt. Szükséges megfontolni melyik célkitűzés a jelentősebb, fontosabb és ezek figyelembe vételével elkészíteni a terveket.
Gazdasági előnyök
A forgalomcsillapítás számszerűsíthető és nem számszerűsíthető előnyöket
eredményez, melyek a következők:
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- növekednek az épületek árai,
- kereskedelmi előny jelentkezik a helyi üzletekben, ha a rövid utak vonzóbbá válnak,
- alacsonyabb egészségügyi kiadást eredményez a balesetek csökkenése,
- a légszennyezés csökkentésének köszönhetően alacsonyabbak a járulékos költségek,
- a város, a városközpont és a kereskedelem vonzóbbá válik ott, ahol az
emberek elkülönültsége csökken és a városi környezet fejlődik,
- a közösségi szellem növekedéséből és a környezettől való szeparáció
csökkenéséből potenciális haszon következik (pl. bűncselekmények
számának csökkenése, a helyi üzletek gyakoribb használata).
4.3. Szolgáltatási minőségfogalmak a tömegközlekedési (közforgalmú,
közösségi) rendszerekben
4.3.1. A szolgáltatási színvonal jellemzői
A tömegközlekedési rendszerrel szembeni elvárások az EU országaiban három
– egymással nem mindig azonos érdekű – szinten fogalmazódnak meg:
- a felhasználó (igénybevevő),
- a társadalom (önkormányzat, állam),
- az üzemeltető (vállalat, vállalkozás) szintjén.
A tömegközlekedési (közösségi, közforgalmú) rendszer szolgáltatási színvonala
az adott országra jellemző, de meghatározott peremfeltételek mellett valósul
meg.
A felhasználó oldaláról mindenekelőtt az utazási folyamat minőségére vonatkoznak az elvárások, amelyek az alábbiakra irányulnak:
- a terület megközelítésének megfelelő megállóhely távolság és a megállóhely elérhetősége,
- a menetrendi kínálat szerinti járatgyakoriság megfelelő üzemidő alatt,
- az utazás kiinduló és célpontja közötti utazási idő mértéke,
- zavar- és akadálymentes helyváltoztatás,
- a járművek és a megállóhelyek komfortossága, magas színvonalú kiszolgálás és egyértelmű utasinformáció,

© Mándoki et al., BME

www.tankonyvtar.hu

106

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

- a teljes közösségi közlekedési rendszer egységes kialakítása, optimális
és indokolt ár és teljesítmény kínálat,
- a teljes közösségi közlekedési rendszerben érvényes integrált tarifa
rendszer, általánosan használható bérletekkel.
A tömegközlekedési rendszerek feladata az igény-kielégítés mellett a közlekedéspolitikai célok teljesüléséhez való hozzájárulás, tekintettel arra, hogy mindenhol és mindenkor csak jelentős társadalmi támogatással működhetnek. Így a
társadalom (önkormányzat, állam) számára fontos szempont
- a lakosság körében a közösségi közlekedésről alkotott vélemény,
- a kiszolgálás színvonala,
- a rendszer lakossági hatékonysága, azaz az igénybevevő és a rendszert
hasznosító népességi rétegek,
- a város és a térsége fejlesztésére való hosszú távú hatás,
- a környezet terhelésének mértéke,
- gazdasági megalapozottság,
- szociálpolitikai célok támogatása (közlekedési alapszükséglet kielégítése, mozgássérültek, idősek, iskolások segítése).
Az üzemeltető felelősséggel tartozik az általa működtetett rendszer gazdaságos
üzemeltetésért, különös tekintettel az alábbi területeken:
-

műszaki megbízhatóság,
fenntartási megbízhatóság,
rövid fordulóidők,
alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek,
nagy teljesítőképesség és rugalmas üzemvitel,
a rendszer attraktivitása,
magas költségfedezeti fok,
modern és attraktív munkahelyek biztosítása,
az üzem munkavállalóinak szociális elismertsége.

A peremfeltételek, amelyek befolyásolják, és végső soron meghatározzák a háromoldalú elvárást:
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a topográfiai és műszaki,
a települési,
a társadalmi,
a politikai,
a gazdasági,
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peremfeltételek.

A meghatározó különbség az egyéni közlekedés és a közösségi közlekedés között a rendelkezésre állásban figyelhető meg, és ez határozza meg a későbbiekben is a szükséges intézkedések jelentős részét. A közösségi közlekedés a közösségi közlekedési eszközök összessége, amelyek vonalakat és megállóhelyeket szolgálnak ki és a szállítási kötelezettség alá esnek. A menetrendi kötöttség
miatt a közösségi közlekedési eszközök nem állnak folyamatosan rendelkezésre, hanem csak az előre meghatározott menetrendi időkben. A kiszolgálási sűrűséget az időegységenként menetrend szerint közlekedő közösségi közlekedési
eszközök száma adja meg.
A városi közösségi közlekedési folyamatok térbeli-időbeli minőségi jellemzőkkel írhatók le. A minőség a szolgáltatás jellemzőinek összessége. Összetett,
szubjektív jellemző, amelyet az adott szolgáltatás számos tulajdonsága határoz
meg, és amelyet széles körben elfogadott alkalmazott normatívák segítségével
lehet objektívvá tenni.
A jellemzők az alábbiak szerint csoportosíthatók:
- térbeli rendelkezésre állás
 megállósűrűség,
 megállóhelyek elhelyezkedése a településközponthoz, alközponthoz képest,
 megállóhelyekhez vezető út hossza;
- időbeli rendelkezésre állás
 járatgyakoriság,
 üzemidő;

- utazások közvetlensége
 átszállási gyakoriság,
 kerülőutak;
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- gyorsaság
 utazási sebesség;
- megbízhatóság
 menetrendszerűség,
 csatlakozások megbízhatósága;
- utazási kényelem
 férőhelykínálat,
 a jármű menettulajdonságai,
 megállóhelyi várakozás körülményei,
- a rendszer kezelhetősége
 viszonylathálózat, menetrend és tarifarendszer áttekinthetősége,
 menetdíjkedvezmények, bérletek rendszere,
 jegyautomaták kezelhetősége,
 utaskiszolgálás;
- utasinformációs rendszer
- biztonság
 forgalombiztonság,
 utasbiztonság.
A minőségi jellemzők csoportosítására többféle lehetőség kínálkozik, de célszerű hierarchikus rendszer felépítése, ahol a magasabb szinten álló jellemző átfog
több meghatározó alatta lévő szinten elhelyezkedő jellemzőt (minőségi fa).
Így az összetett hatások jól leképezhetők, és az egyes jellemzők hatása a szolgáltatási színvonalra számszerűsíthető. Az ún. minőségi fa felépítése és az
egyes jellemzők viszonyítása az igényszint szerinti felső értékhez, valamint a
vizsgált jellemző súlyértéke lehetővé teszi egy ún. szintetizált minőségi jellemző meghatározását, ezzel az egyes viszonylatok minősítését. Az adott minőségi
jellemzők céljellemzői (zi) 0 … 10 skálán helyezhetőek el, ahol az elérhető maximum esetén zi = 10, az el nem fogadható minimum esetén zi = 0. Az elért zi
érték a két szélső érték között helyezkedik el skálamutatóként, dimenzió nélküli
mennyiségként. Az egyes jellemzőkhöz a saját szintjükön 100 %-ot kitevő súlytényezők rendelendők [0≤ gi ≤ 100;  g i = 100], amelyek segítségével súlyoi

zott célértékekkel fejezhető ki egy-egy tulajdonság. Az EU országokban általánosan alkalmazott súlytényezőket és az egyes értékek elvárható szintjét mutatja
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be az 51. ábra. Megjegyzendő, hogy mind a célértékek elfogadható mértéke,
mind a súlytényezők megoszlása függvénye a települési jellemzőknek, az adott
viszonylat szerepének a településen belül, a forgalmi időszaknak, illetve a közösségi közlekedési politikának. Az egyes viszonylatok fentiek szerinti értékelése az összevetést és a rendszer minősítését is lehetővé teszi országon belül és
országok között is.
4.3.2. A szolgáltatási színvonal minőségi körfolyamata
A tömegközlekedési szolgáltatások minősége egyszerűsített minőségi hurok
segítségével értékelhet, amely az ISO 9004.2 minőségi körfolyamatán alapul.
(52. ábra)
- Elvárt minőség: az ügyfél által igényelt minőségi színvonal, amit az
explicit és implicit elvárások formájában lehet meghatározni.
- Tervezett minőség: az a minőségi színvonal, amit a vállalat kíván nyújtani utasainak. Ez az utasok által elvárt minőségi szinttől, a külső és belső nyomástól, a költségvetési kondícióktól és a versenytársak teljesítményétől függ
- Nyújtott minőség: az a minőségi színvonal, amit normál üzemeltetési viszonyok között a mindennapi üzemben elérnek.
- Érzékelt minőség: az utasok részéről utazásuk során objektív módon
észlelt minőség.
A minőségi hurok ugyanannak a folyamatnak két megítélési oldalát mutatja be,
az ügyfélét (utazó) és a szolgáltatást nyújtóét (közlekedési üzem). A szolgáltatási hatékonyság és a minőségjavítás négy „hézag” minimalizálását, illetve felszámolását jelenti:
-

eltérést az érzékelt és az elvárt minőség között,
eltérést az elvárt és a tervezett minőség között,
eltérést a tervezett és a nyújtott minőség között,
eltérést a nyújtott és az érzékelt minőség között.
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51. ábra A hierarchikus rendszer értékelése
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Ügyfél (utas, hatóság)

Vállalat (üzemeltető, szolgáltató)

ELVÁRT MINŐSÉG

ÉRZÉKELT
MINŐSÉG

Utas elégedettség
(bonus, malus)

A vállalat teljesítményének mérése

Utas charták

TERVEZETT
MINŐSÉG
Értékelési eljárások

Utas elégedettség
mérése
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NYÚJTOTT
MINŐSÉG

Minőségi szerződés
(bonus, malus)

52. ábra A minőség hurok (Forrás: Quattro EU projekt)
A minőség definíciója szerint az ár csupán közvetve szerepel a minőség fogalmában, ennek ellenére az utasok szolgáltatással szembeni minőségi elvárásai, és
a kapott szolgáltatással való elégedettségük mértéke meghatározóan függ a
szolgáltatás árától. Ugyanakkor megállapítható, hogy ún. átlagos használó nem
létezik, az egyes egyedi használók a maguk elvárásaival, jellemzőikkel, igényeikkel alakítják a városi közlekedés „piac”-át. Ugyanakkor a városi közlekedés
„terméke” előállítási jellemzőiben tömegszolgáltatás és nem egyéni szolgáltatás. A közösségi közlekedési szokásjellemzők ismerete teszi lehetővé egy adott
szegmens igényeinek figyelembe vételét. A szegmentálás több dimenzióban is
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befolyásolja a közösségi közlekedést: a hálózat tervezése, az információs folyamat, a jegyeladási rendszer, a reklám, a szolgáltatás meghatározása és biztosítása stb. kihat a teljes rendszer működésére. A különböző minőségi ösztönzők
fejlesztése és alkalmazása a városi közösségi közlekedésben összefügg a minőségi hurokkal. E szerint:
- Elvárt minőség: az utas által óhajtott minőségi szint egy sor súlyozott
minőségi kritérium összegeként számítható. Felmérések alapján határozhatók meg e kritériumok és viszonylagos jelentőségük. Implicit értékelések is meghatározhatók ezen vizsgálatokból.
- Tervezett minőség: a megcélzott szolgáltatás az utasok számára elérendő
eredmények formájában határozható meg. Ez egy referencia szolgáltatásból, a referencia szolgáltatás elérési szintjéből és az elfogadhatatlan
szolgáltatási szint kiküszöböléséből tevődik össze. Ezt különböző fajtájú
minőségi szerződésekben és utas chartákban határozzák meg.
- Nyújtott minőség: a nyújtott minőség az utas szempontjain alapuló minőségi mutatók alapján értékelhető. A statisztikailag megbízható mérések és megfigyelések mátrixok segítségével közös alapra hozhatják a
jellemzőket (multivariációs analízis aggregált és szintetizált mutatókkal), és lehetőséget biztosítanak ezek súlyozott figyelembevételével az
adott viszonylat és a teljes viszonylatrendszer minőségének megítélésére
és összevetésére.
- Érzékelt minőség: utas elégedettségi vizsgálatokkal tárható fel, amelyekben az utasok egyedi tapasztalatai összegeződnek az utazási és az
azt kísérő szolgáltatásokról és információkról.
4.3.3. Minőségi jellemzők irányértékei az EU országok városi tömegközlekedési hálózatain
A különböző közösségi közlekedési hálózati alapformákhoz különböző térségkapcsolati, üzemi és ráfordítási jellemzők tartoznak. Az alapformákat a város
szerkezete, központrendszere, a közlekedési eszköz függvényében alkalmazzák
(9. táblázat).
Az alapformák a központ szempontjából, a viszonylat kialakítás oldaláról, az
átszállás igényesség, az üzemi lebonyolódás és a ráfordítások oldaláról jellemezhetők.
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A közlekedési hálózaton a megállótávolság a térbeli ellátottságot jellemzi. Az
eszközökhöz rendelt értékek az utazási sebességgel együtt időzónák kialakítását
teszik lehetővé. A lefedettség alsó határa 80%.
Nyugat-európai irányérték szerint egy helyváltoztatás időértéke 40-50 perc a rá- és
elgyaloglások figyelembevételével. Az időbeli rendelkezésre állás a forgalmi idők
és a városközponthoz viszonyított zónákban az alábbi maximális érték szerinti:
Csúcs és normál forgalmú időben

Kis forgalmú időben

Városközpontban

10-15 perc

20-30 perc

Alközpontban

15-20 perc

30-40 perc

Külső zónában

20-40 perc

40-60 perc

8. táblázat Időbeli rendelkezésre állás a városközponthoz viszonyított
zónákban
Csúcsforgalmi idő

reggel 9 óráig

Nappali forgalmi idő

9-16 óráig

Csúcsforgalmi idő

16-19 óráig

Alacsony forgalmi idő

19 óra után és hétvégén

A járműkihasználás az egyes forgalmi idők szerint
- Csúcsforgalmi időben

65 – 80%

- Nappali forgalmi időben

50%

- Alacsony forgalmi időben

csak ülőhely

A térbeni-időbeni kiszolgálás az elmúlt időben rugalmasabb üzemi formákban
is megjelenik az arra alkalmas eszközöknél. Így a merev viszonylati kiszolgálást az alacsonyabb térbeni-időbeni igények mellett az autóbuszüzemben kis
befogadóképességű járművekkel az irányszerinti és a területszerinti üzem válthatja fel, ún. kötelező és feltételes megállóhelyekkel. Az időbeniség időtartományra és bejelentett igényre vonatkozik. Az igényváltozás a különböző befogadóképességű jármű alkalmazásával követhető. A differenciált üzemmódok a
taxi bevonását is lehetővé teszik (iránytaxi üzem), de a viszonylati és szükség
szerinti üzem kombinálását is, pl. gyorsvasút + irányszerinti busz üzem. A térbeni-időbeni kiszolgálást a különböző közlekedési eszközök meghatározott pá-
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lyán teljesítik. Az eszközökhöz megállótávolság, utazási sebesség és a szállítóképesség rendelhető (10. táblázat).
Alapformák

Megnevezés

Térségbekapcsolás

Kapcsolati
minőség

Sugaras

Központ
hangsúlyozása, kedvezőtlen térségi
kapcsolatok

Viszonylatok
Csekély rugalközponti kapmasság, üzemzacsolata, tanvarok
genciális kapcsolatok hiánya, átszállások

Sugaras,
törzs hálózati elemmel
Háromszög
hálózat

Központ
Tangenciális
kedvező
kapcsolatok
bekapcsolása hiánya, gyakori
átszállás
Központ jó
Központon
bekapcsokívüli tangenlása, rossz
ciális kapcsolatérségi kap- tok hiányoznak
csolatok
gyakori átszállás

A törzsszakasz
szűk keresztmetszetet képezhet

Sugaras
gyűrűs

A központ és
egyes térségi
részek jó
bekapcsolása

A tangenciális
kapcsolatok
átszállás igényesek

Gyorsvasúti
hálózatra kiváló

Átlagos,
központ
kiépítése
költséges

Négyzethálós

Jó bekapcsolás, kedvezőtlen
központképzés
Jó térségi
bekapcsolás

Indirekt kapcsolatok, gyakori átszállás

Magas üzemi
ráfordítás, hálózat bővíthetőség

Átlagos,
sok viszonylat
és csomó-

Változatos
viszonylatvezetés és
csatlakozás
Kedvező lefedettség, sok
indirekt kapcsolat, átszállás

Magas üzemi
ráfordítás, rugalmas hálózatbővítés
Kedvező, rugalmas hálózati
bővítés

Háromszöghálós

Módosított
forma (vegyes)

Központ
hangsúlyozása, jó illeszkedés

Üzemi rugalmas- Építési
ság
ráfordítás
Csekély,
csak a
központ
kiépítése
jelentős

Csekély

Üzemi rugalmas- Relatív
ság
magas
ráfordítás

pont

Magas,
sok viszonylat
és csp.
Kedvező

9. táblázat A közlekedési hálózatok alapformái
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Közösségi közlekedésre vonatkozó
Eszköz

Gyorsvasút

Kéregvasút

Pálya

Feladat

központban központon
kívül

Utazási
besség

se- Szállítóképesség

Külön pálya,
Környék bekötése vasúti hálózat- 500 - 1000 m 1500 – 3000 m 50 – 60 km/h
ba integrálható
Belvárosi kapcsolaFöldalatti pálya 500 - 1000 m 800 – 2000 m
tok

30000 – 50000
fő/h/irány

40 km/h

40000 fő/h/irány

600 – 1500 m

30 – 40 km/h

25000 fő/h/irány

Városi kapcsolatok Általában nem 300 - 500 m 500 – 1500 m
különpályás

15 – 30 km/h

15000 – 20000
fő/h/irány

15 – 30 km/h

5000 fő/h/irány

Előváros és külső
Elővárosi vasút lakóterületek bekötése
Villamos

Megállóhely távolság

Saját pálya

Autóbusz,
Közúti forgaduobusz, elekt- Városi kapcsolatok lomba illeszromos busz
kedik

400 – 800 m

300 - 400 m

400 – 1000 m

10. táblázat Az eszközök jellemző paraméterei
© Mándoki et al., BME
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Közlekedési informatika

5.

5.1. Alapfogalmak, definíciók
A közlekedési informatika definiálása, tárgykörének pontosítása előtt szükség
van néhány, rendszeresen használt fogalom értelmezésére. Az informatika, valamint a későbbiekben definiált köznapi kifejezések, fogalmak igen elterjedtek,
de pontosan definiálni is szükséges az egységes használat érdekében.
Jel:
olyan jelenség, esemény, összefüggés stb., amelyből valaminek a meglétére,
bekövetkezésére vagy okára lehet következtetni.
Adat:
valakinek, vagy valaminek a megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő nyilvántartható tény, tulajdonság, részlet.
Információ:
adott helyen és pillanatban értelmezett jel, vagy adat.
Informatika:
információk kezelésének tudománya, amely társadalmi szükségleteket elégít ki.
Közlekedési informatika:
az informatika alkalmazása a közlekedés tervezésében, működtetésében, irányításában.
A közlekedési informatika definíciója már jelzi, hogy mindenhol, ahol közlekedés egyáltalán szóba jön, az informatika is megjelenik. A közlekedés lebonyolódása az élet mindennapjait nagymértékben befolyásolja, így a közlekedési
informatika is nagy hangsúlyt kap.
A korszerű közlekedési informatikai rendszerek különböző technikai eszközöket, illetve különböző tudományterületek eredményeit alkalmazzák, a közlekedés ún. ember-gép rendszerben zajlik. Közlekedni lehet gyalogosan is, amikor
magához a helyváltoztatáshoz technikai eszközt nem kell használni, de az utcára kilépve nagyon valószínű, hogy a gyalogos is hamarosan találkozik a közlekedését befolyásoló valamilyen technikával. Ilyen akár egy közlekedési lámpa.
www.tankonyvtar.hu
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A közlekedésben megjelenő technikai eszközök közül az egyik leggyorsabban
fejlődő terület a műholdak alkalmazása.
5.2. Közlekedésben alkalmazott műhold rendszerek
A műholdak a Föld körül keringő, ember által készített technikai berendezések.
Keringési magasságuk különböző, feladatuk is többféle lehet. A legtöbb műholdat műsorszórási céllal juttatják fel a világűrbe, de számos olyan is van,
amelynek a feladata a Föld különböző pontjain elhelyezkedő felek közötti
kommunikáció.
A közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb műholdas feladat a helymeghatározás. A műholdas helymeghatározás igen elterjedt angol neve a GPS
= Global Positioning System, azaz magyarul általános helymeghatározó rendszer.
A GPS mint műholdas helymeghatározó rendszer segítségével a Földön mindenütt megkaphatók egy adott földrajzi pont koordinátái. A három koordinátával
önmagában a közlekedő még nem tud mit kezdeni, szükség van olyan térképre
is, amely a koordinátákhoz földrajzi pontot rendel. Ezt a hozzárendelést a GIS =
Geographical Information System, - magyarul földrajzi informatikai rendszer végzi el. A földrajzi pontokhoz különböző ott megtalálható objektumokat is
lehet rendelni, így két kérdésre lehet tehát választ adni a GPS helymeghatározás
segítségével:
Hol van?

Mi van ott?

A GPS működéséhez szükség van tehát egy jeleket sugárzó műhold rendszerre,
a jeleket fogni képes vevő berendezésre, és a vevő berendezésbe telepített térképre. Ha a koordinátákhoz időpontot is lehet rendelni, akkor már mérhető a
sebesség is.
A GPS műholdak rádiójeleket bocsátanak ki, ezek közül legalább négyet kell
„látnia” a vevőkészüléknek, hogy számítással meg tudja határozni a hely koordinátáit. A GPS műholdak csak lefelé, a Föld felé sugároznak rádiójeleket. A
rádiójelek tulajdonsága, hogy leárnyékolhatók, tehát figyelni kell arra, hogy
vevőkészülék ne legyen vétel szempontjából árnyékban.
A GPS jeleket sugárzó műholdakat valamely szolgáltatónak biztosítania kell.
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A jelenleg teljes körűen, az egész Földön jeleket biztosító helymeghatározó
műholdrendszer a NAVSTAR = NAVigation Satellite Timing And Ranging,
amelyet az US Air Force fejlesztett ki és üzemeltet. Eredetileg katonai célokat
szolgált, de ma már polgári alkalmazása is elterjedt.
Az amerikai szolgáltató egyeduralmát igyekeznek megtörni újabb fejlesztésekkel. Ilyen pl. a készülő, orosz fejlesztésű GLONASS rendszer, és az Európai
Unió által kiépítés alatt álló GALILEO rendszer.
A GALILEO rendszer nem katonai, hanem polgári–üzleti célból készül. A
mindenki által szabadon használható, nyílt szolgáltatásokon kívül egyéb, nagy
pontosságú, vagy külön információkkal bővített szolgáltatásokat is nyújt majd.
Nemcsak helymeghatározásra, hanem kétirányú kommunikációra is alkalmas
lesz. Elkészülése 2013 körül várható.
5.3. Személyszállítási informatika
A személyközlekedési informatika elemzésének legkézenfekvőbb megközelítése, hogy a személyek helyváltoztatásának időbeli folyamatát – mint alapfolyamatot - vesszük alapul.
A folyamat időbeli tagolása szerint a 3 fázis különböztethető meg:
- utazás előtti,
- utazás közbeni, és
- utazás utáni
szakasz.
A legáltalánosabb esetben egy utazás lebonyolításához az utazó szempontjából
a három fázis tovább bontható a következő lépésekre:
Utazás előtti szakasz:
Útvonalterv elkészítése,
Menetrend tanulmányozása,
Menetjegy és helyjegy lefoglalása majd megváltása,
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Utazás közbeni szakasz:
Eljutás a járműhöz,
Járművön való utazás esetleg átszállással,
Eljutás a járműtől az úticélig,
Utazás utáni szakasz:
Esetleges reklamáció, csomagkeresés.
Ezekből a lépésekből a tényleges helyváltoztatás lényegében csak az egyik,
amely a járművön való haladás. Viszont az összes többire is szükség van, és ha
jól belegondolunk, akkor ezek gyakorlatilag mind informatikai támogatást igényelnek.
A személyek közlekedése alapvetően kétféleképpen történhet:
- privát módon, illetve
- közösségi közlekedéssel.
5.3.1. Privát közlekedés informatikája
A privát módon történő közlekedés azt jelenti, hogy a helyváltoztató személy
maga gondoskodik közlekedési eszközéről. Privát közlekedés a gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, vagy személyautóval való eljutás egyik pontból a másikba, ezekben az esetekben közúti közlekedésről van szó. Privát közlekedésnek
nevezhető még a magánrepülőgép használata is. A légi közlekedésben az esetek
döntő többségében előzetes bejelentési és bizonyos engedélyeztetési kötelezettségek vannak, amelyek speciális informatikai rendszerrel oldhatók meg. A privát vízi közlekedés megint más jellegű, informatikai jellemzői nem markánsak.
A privát közlekedésben nem jelenik meg az előbbiekben ismertetett időbeli
sorrend három szakaszának minden lehetséges eleme. Bizonyos szempontból
egyszerűbb a helyzet, mint a közösségi közlekedésnél, ugyanis a közlekedés
szervezését és lebonyolítását is maga a személy végzi. A közlekedési szabályok
felállítása, betartatása, és a forgalom lebonyolításának irányítása természetesen
egységesen történik.
Az utazás előtti szakaszból az egyéni közlekedésben csak az útvonalterv elkészítése jelenik meg.
Az útvonalterv készíthető statikus, féldinamikus, vagy dinamikus adatokra támaszkodva.
© Mándoki et al., BME
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Statikus az, amely időben viszonylag állandó, ritkán módosuló forrásokból veszi az útvonal tervezéséhez szükséges információkat. Ilyenek a hagyományosnak nevezhető nyomtatott térképek, útikönyvek, stb. Viszont, a lehető legfrissebb könyv vagy térkép megjelenése óta is változhattak az útvonalak akár rövid, akár hosszú távon. Lehet, hogy csak néhány napra vagy hétre zárnak le egy
utat javítás vagy valamilyen természeti kár miatt, ha éppen akkor kellene közlekedni rajta, akkor a megtervezett útvonalat nem lehet bejárni.
Vannak féldinamikus adatok, amelyek változnak ugyan, de viszonylag ritkán. A
„ritka” nehezen definiálható, mert nagyon relatív fogalom. Mindig a környezethez kell viszonyítani. A közlekedésben az egy nap- néhány hét közötti időtartam jelenti a féldinamikus fogalmat.
Féldinamikus adatok tehát jellemzően azok, amelyek általában előre tervezett
változások, és többnyire a kezdő és befejező időpont is legalább körülbelül ismert. Ilyenek például a tervezett útjavítások, útlezárással járó események, rendezvények.
A dinamikus útvonalterv az aktuális állapotokat is figyelembe veszi. A kérdés
csak az, hogy mennyire frissek a rendelkezésre álló adatok.
A valóban dinamikus adatok és információk már nemcsak az előre tervezhető
változásokkal kapcsolatosak, hanem a váratlan események híre is a lehetőségek
szerint leghamarabb eljutnak a felhasználókhoz. Lehet az ok váratlan időjárási
helyzet, forgalmi akadály, esetleg baleset.
Privát közlekedésnél igénybe vehetők a médiákon keresztül elérhető dinamikus
közlekedési információk. Ilyenek például a hagyományos rádió vagy TV csatornák által szolgáltatott közlekedési információk, forgalmat befolyásoló időjárási viszonyok, amelyeket a híradásokhoz kapcsolódva, vagy a TV-n, teletexten
keresztül közölnek. Ezek az információk kollektív információk, minden érdeklődőhöz ugyanaz jut el, és magának a közlekedni kívánó személynek kell kiválogatnia, hogy mire is van szüksége, egyáltalán vonatkozik-e ezekből rá valami.
Amennyiben a közlekedő kimondottan csak egy meghatározott tervezett útvonalra vonatkozó információkat szeretne kapni, akkor le kell szűkíteni a területet,
vagyis konkrétan tájékozódni kell az aktuális helyzetről.
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Meg kell fogalmaznia a kérdést, és feltenni azoknak, akik a szükséges információk birtokában meg is tudják válaszolni.
Ilyen lehetséges országos közlekedési információforrás pl. az Útinform.
A már említett médiákon túl használhatók telefonos, vagy internetes források is.
Előnyük, hogy nemcsak az utazás megkezdése előtt érhetők el, hanem utazás
közben is, ha rendelkezésre áll a megfelelő technikai berendezés, és ismertek a
telefonszámok, honlap címek.
Aktuális autópálya információk kaphatók SMS-t küldve az Autópálya Felügyelet egy, az Interneten megtalálható telefonszámára. Az üzenet tartalma az autópálya jele (Pl. M1), és válaszként két SMS-ben elküldik az autópályára vonatkozó legfrissebb adatokat. Dugóban állva az autópályán, igen jól jöhet az az
információ, amiből kiderül, mi az elakadás oka, és mire lehet számítani.
A privát közlekedés folyamatának második fázisa az útvonalon való haladás.
Ebben az esetben a közlekedési informatika feladata a navigáció segítése.
Járművön kívül a navigációhoz az elsődleges információforrást az út mentén
elhelyezett feliratok, és piktogramok jelentik. A többségük statikus, azaz időben
mindig ugyanazt tartalmazza. Ilyen lehet egy egyszerű utcatábla, tájékoztató
útjelző tábla, stb. Persze ezeket is a felkészült közlekedő tudja igazán értelmezni és alkalmazni, aki pl. az útvonaltervéhez tudja hasonlítani a környezetéből
érkező információkat. Összehasonlítja a térképpel, ami alapján el tudja dönteni,
hogy jó helyen jár-e, illetve merre kell vagy lehet továbbhaladnia.
A legkorszerűbb közúti informatikai rendszerek a leggyorsabb közlekedést lehetővé tevő autópályákon üzemelnek.
Ilyenek például a dinamikus, változtatható jelzésképű táblák (magyar rövidítése
VJT, angolul VMS=Variable Message Signs). Elsősorban autópályák mentén
találhatók, és mint a névből kikövetkeztethető, a rajtuk található információtartalom változik.
Ha egy autópálya szakasz mentén nincs semmiféle rendkívüli esemény, akkor
általános figyelemfelkeltő, leggyakrabban közlekedésbiztonsággal kapcsolatos
üzenetek olvashatók rajtuk. Ha viszont bármi befolyásolja az úton való normál
haladást, akkor a feliratot megváltoztatják. Mivel az adattartalom kimondottan
az adott körzetre vonatkozik, a navigálást dinamikusan befolyásolhatják.
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53. ábra Változtatható jelzésképű tábla autópályán

54. ábra Interaktív autópálya térkép [www.autopalya.hu]

Ezek a táblák központilag vezéreltek. Természetesen azok irányítják, akik a
megfelelő adatok, információk birtokában vannak.
Vannak olyan, a navigáláshoz szükséges dinamikus információk is, amelyek a
járművön belül is elérhetők.
A korábbiakban már említett telefonos és internetes információforrások –
amennyiben a technikai eszközök rendelkezésre állnak és ismertek a lehetőségek –, útközben is használhatók. (Szóbeli telefonos érdeklődés, SMS, WAP,
Internet)
Dinamikus adatokkal szolgálnak például az autópályákon való közlekedéshez a
www.autopalya.hu honlapon elérhető webkamera képek. Egyre nagyobb számban találhatók az autópályák mentén kihelyezett forgalomfigyelő kamerák,
amelyeknek képét internet hozzáférés esetén bárki megnézheti. A fél-, illetve
egypercenként frissített képeken nyomon követhető az aktuális forgalom. Autópályánként listából lehet kiválasztani azt a kamerát, amelyre szükség van.
Áttekintőbb képet lehet kapni az ország összes autópályájáról ugyanezen a honlapon, egy un. interaktív térkép alapján.
A térkép tartalmazza a magyarországi gyorsforgalmi úthálózatot, különböző
ábrákkal jelzi az utak mentén található, forgalmat befolyásoló pályaeseményeket (terelések, balesetek, egyéb). Az autópályákhoz kapcsolódó szolgáltatásokról is tartalmaz információkat. Bármely piktogramot kiválasztva részletes ismertetést található a megjelölt konkrét helyzetről.
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Ha valaki utazása közben is hozzáfér ezekhez az információkhoz, az nagyban
segítheti a váratlan és kellemetlen forgalmi helyzetbe való kerülést. Meghatározott területre vonatkozó korszerű rádiós információforrás a Traffic Message
Channel = TMC.
A TMC egy forgalom- és balesetfigyelő rendszer. Kimenetét olyan digitális
jelek formájában sugárzott forgalmi akadály-kódok jelentik, amelyeket a TMC
vevő a járműben lévő navigációs szoftverbe továbbít. A navigációs szoftver
azokat feldolgozva áttervezi az útvonalat, segít kikerülni az akadályokat. A
rendszer használatának az a feltétele, hogy a járműben rendelkezésre álljon a
megfelelő navigációs készülék, TMC vevő, és antenna. Magyarországon a
TMC fejlesztés alatt áll, elterjedése segíti a közlekedés hatékonyabb szervezését, lebonyolítását.
5.3.2. Vasúti közösségi közlekedés informatikája
Az utazás előtti fázis az előbbiekben említettek szerint három részből tevődik
össze:
- útvonalterv elkészítése,
- menetrend tanulmányozása,
- menetjegy és helyjegy lefoglalása, majd megváltása.
A vasúti közösségi közlekedést lebonyolító szervezetek világszerte korszerű
informatikai rendszereket működtetnek az előbbi funkciók ellátására. A három
feladat szorosan összetartozik, és közös informatikai rendszerrel megoldható.
Magyarországon MÁV-START vasúti személyszállítási szervezet informatikai
rendszere vizsgálható példaként.
Az utasra háruló feladatok megoldhatók un. hagyományos információforrások
segítségével. Ezek az útvonaltervezésre alkalmas térképek, a nyomtatott menetrendek, és a jegypénztárakban személyesen vásárolt helyjegyek, menetjegyek.
Rendelkezésre áll, mint hagyományos információforrás a telefonos tudakozódási lehetőség is, vannak olyan telefonszámok, amelyeken az utas választ kaphat
kérdéseire. Ezek az eszközök minden utazni vágyó számára elérhetők.
A hagyományosnak nevezett megoldások mögött is már komoly, korszerű informatikai rendszerek működnek. A helyjegyek elosztásához pl. olyan napra
kész, rugalmas, számítógépes hálózatban működő adatbázisra van szükség,
amely megakadályozza, hogy ugyanazt a jegyet több utasnak is eladhassák.
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A dinamikus, korszerű vasúti utazás előtti informatikai rendszer kihasználja a
szinte már mindenhonnan, mindenki számára elérhető Internet nyújtotta lehetőségeket is.
Az internetes informatikai rendszerhez a www.mav-start.hu honlapcímen lehet
hozzáférni. Az utazni kívánó beírhatja, hogy honnan, hova, mikor szeretne
utazni. Egyéb paraméterek, pl. kedvezmények megadásával megkaphatja a menetrendet, a jegyárakat. Az adatok kinyomtathatók, és az utazás során könnyen
hordozhatók.
A honlap folyamatosan korszerűsítés alatt áll, az informatikai lehetőségek egyre
bővülnek. Bizonyos korlátokkal bár, de működik az elektronikus jegyvásárlási
(e-ticketing) rendszer. Pontos, közérthető leírása a honlapon megtalálható.
Az utazás közbeni informatika három fázisból áll:
- eljutás a járműhöz,
- járművön való utazás esetleg átszállással,
- eljutás a járműtől az úticélig.
Ez a szakasz akkor kezdődik, amikor az utas már tisztában van útvonalával,
elindult úticélja felé.
A vasútállomáson az utasnak újabb információkra van szüksége. Ha még nincs
menetjegye, akkor jegyet kell váltania, meg kell találnia vonatát, és a vonaton
belül ülőhelyét. Kereshet az utas egyéb, az állomáson található létesítményt is.
Az állomáson való tájékozódást statikus és dinamikus információk egyaránt
segítik. Az utashoz való eljuttatás módja szempontjából az információk lehetnek vizuális, vagy audio jellegűek.
A vizuális statikus jelek legtöbbje piktogram. Ezek általában nemzetközileg
elterjedt, szabványos jelek, előnyük éppen abban van, hogy nyelvismeret nélkül
is jól felismerhetők, értelmezhetők. A máshol is elterjedt szimbólumok különböző objektumok jelét, elérési irányát, esetleg távolságát jelzik. Vannak figyelemfelkeltő, veszélyre figyelmeztető, illetve tiltó jelek is. Az információ definíciója alapján elhelyezett, tehát adott időpontban, adott személy számára értelmezhető módon elhelyezett jelek lehetnek csak hatásosak.
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55. ábra Statikus és dinamikus információk Budapesten a Keleti pályaudvaron
A vizuális dinamikus információk dinamikus adatok alapján működnek. Vasútállomásokon ezt a kategóriát elsősorban a változtatható képű, elektronikus, menetrendi és vágányadatokat kijelző táblák jelentik.
A dinamikus adatokat kijelző táblát számítógépes rendszer vezérli, amely a tárolt menetrendi adatok és az aktuális forgalmi adatok alapján előre meghatározott, szabványos formában határozza meg a tábla adattartalmát. Lehetőség van
azonban az állomás személyzete számára arra is, hogy megváltoztassa a kijelzőn látható információt.
Ha létezik vizuális dinamikus információkijelzés, akkor azzal összhangban, ha
nincs, akkor azt pótolva másik fontos információforrás a hangosbeszélő, azaz az
audio tájékoztatás. Ez mindig dinamikus. Tartalma az aktuális forgalmi helyzetre vonatkozik, általában az elektronikus rendszer választja ki előre meghatározott választékból az aktuális helyzetre vonatkozó szöveget.
Itt is megvan az állomás megfelelő jogosultsággal felruházott személyzetének
az a lehetősége, hogy operatív módon, a helyzetnek legmegfelelőbb szöveget
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közölje az utasokkal a hangosbemondón keresztül. Természetesen ekkor is alkalmazkodni kell egy szokásrendszerhez, hiszen a teljesen szabadon, ad-hoc
módon megfogalmazott szövegekre az utasok nem számítanak, előfordulhatna,
hogy nem is értenék, miről van szó.
Mindezen információk kollektív jellegűek, hiszen minden utas, bármerre is szeretne utazni, ugyanazokat látja, és hallja.
Nagyobb forgalmú állomásokon egyre inkább elterjednek olyan berendezések,
un. interaktív terminálok, amelyek az érdeklődő utas számára kívánságának
megfelelő, azaz individuális információt képesek nyújtani. Ezek számítógép
által vezérelt berendezések, amelyeket az érdeklődő előre programozott menürendszer segítségével használhat. A terminálok általában érintőképernyős berendezések, amelyeknek használata nem igényel számítástechnikai előképzettséget. A berendezésekkel kapható információválaszték lehet közvetlenül a vasúti közlekedéshez kapcsolódó pl. útvonal tervezési, menetrendi, vagy díjszabási
információ, de lehet turista információ is. Információtartalmuk lehet akár statikus akár dinamikus, attól is függően, hogy be vannak-e kötve abba a számítógépes hálózatba, amely az aktuális forgalmi és egyéb adatokat elérhetővé teszi.
Bármennyire is korszerűsödik az állomási utastájékoztatás, nem lehet teljesen
nélkülözni a vasút tájékozott, udvarias alkalmazottainak személyes jelenlétét.
Mindig lehetnek olyan utasok, akikhez valamilyen okból nem jutnak el a számukra szükséges információk. Lehetnek olyan kérdések is, amelyek nem túl
gyakoriak, és a még oly rugalmas, de mégis szabványos tájékoztató rendszer
nem ad rájuk választ. Vannak utasok, akik látásukban, hallásukban, vagy mozgásukban akadályozottak (elég, ha pl. valaki kisgyerekekkel és csomagokkal
utazik), vagy olyanok, akik esetleg nem értik meg a sokféle, „nyakukba zúduló”
információt. Nekik a személyes informálódás a megoldás. Más esetben adódhatnak olyan ritka és váratlan szituációk is, amelyekre az informatikai rendszer
nincs felkészítve. Ekkor az operatív módon, szakszerűen tájékoztató személyzet
kell, hogy átvegye az információval való ellátás feladatát.
Következő fázis a járművön való utazás.
Az utas a jármű – jelen esetben vonat - fedélzetén bizonyos esetekben vásárolhat jegyet, például akkor, ha olyan állomáson szállt fel, ahol nincs jegypénztár,
vagy nincs nyitva a vásárlási szándék időpontjában. A vonaton történő jegyeladás nem igényel különösebb informatikai rendszert.
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A jellemző utazás közbeni informatikai megoldások is a statikus és dinamikus
kategóriákba sorolhatók.
A statikus információk itt is - úgy, mint az állomásokon -, feliratokon, piktogramokon jelennek meg. Ezek tájékoztatják az utasokat az elfoglalható kocsikról,
helyekről, speciális igények kielégítéséről (pl. mozgáskorlátozottak utazásának
segítéséről), a kocsikban megtalálható berendezések használatáról. A jelek
nemzetközileg elfogadottak, ismertek, közérthetők.
A dinamikus információk az útvonalra, menetrendre, átszállási lehetőségekre,
illetve rendkívüli eseményekre vonatkozhatnak. Alapjukat tárolt, és dinamikus
adatok képezik. A rendszerben tárolt adatok (pl. menetrend) jelentik a viszonyítási alapot, az aktuális közlekedésre vonatkozó dinamikus adatokat ezekhez
lehet viszonyítani, a különbség alapján pedig információt szolgáltatni részben a
járművön utazóknak, részben pedig a többi, a vasúti közlekedésben valamilyen
módon érintett félnek.
Az utas a dinamikus információkat a korszerű vasúti kocsikban elektronikus,
számítógéppel, vagy manuálisan vezérelt kijelzőkön keresztül kaphatja meg.
Alapvető információ a szerelvény aktuális helye, a következő állomás neve, a
menetrendhez viszonyított helyzet, átszállási lehetőségek, és ami az utasokat
mindig nagyon érdekli, mert kellemetlenül érinti, az a rendkívüli esemény, a
rendkívüli helyzet. A korszerű technika lehetővé teszi, hogy a váratlan esemény
bekövetkezése után rövid idővel minden érintett értesüljön arról, hogy mi történt, és arról is, hogy mi várható a továbbiakban. Az információ hiánya rendkívüli következményekkel, akár pánik kitörésével is járhat, ami megfelelő szervezéssel elkerülhető.
Az utasoknak utazásuk közben ma már nem ritkán rendelkezésükre áll mobil
internetes készülék. A MÁV-START egy kimondottan vasúti személyszállítással kapcsolatos internetes szolgáltatása a MÁV által üzemeltetett, a legnagyobb
forgalmú irányokban közlekedő személyszállító vonatok helyzetét tartalmazó
térkép.
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56. ábra MÁV-START vonatinfó térkép
[ http://vonatinfo.mav-start.hu ]
A Magyarország térképen valamely sárgával jelölt vasútvonalra klikkelve, az
azon a vonalon közlekedő személyvonatok adatait, és menetrendhez viszonyított státuszát megjeleníti a honlap.
Például a Balaton déli partján húzódó vasútvonalat kijelölve, láthatók az adott
időpontban éppen ott közlekedő vonatok. Egy konkrét vonatra klikkelve a program kiírja a vonatszámot, amely a vonatot azonosítja, valamint azt, hogy a menetrendhez képest hogyan halad.
A honlapot folyamatosan frissítik, így aki Internet közelében van, mindig aktuális információkat szerezhet az éppen közlekedő vonatokról.
A vonattal a célállomásra érkezés után az információk feladata az utasoknak a
vonattól való elvezetése. Az informatikai megoldások lényegében azonosak a
vonathoz vezetéssel, da maga a folyamat egyszerűbb, mert ha nincs átszállás,
akkor lényegében az utasnak csak a kijáratot kell megkeresnie.
Miután az utas megérkezett úticéljához, akkor következik az utazás utáni szakasz.
Amennyiben az utazás minden váratlan esemény nélkül lebonyolódott, akkor
utazás után nincs semmi tennivaló. A folyamat csak akkor folytatódik, ha valami bonyodalom adódott. A probléma vonatkozhat magára az utasra, vagy a tulajdonában lévő poggyászára.
Az utasokat kár érheti akkor, ha a vonat nem menetrend szerint érkezik a célállomásra, hanem késik, esetleg jelentősen. Bizonyos esetekben az utast kártérítés
illeti meg. A kártérítés érvényesítését szigorú szabályok határozzák meg, ehhez
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is szükség van olyan informatikai rendszerre, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely utasnak jár, és milyen összeg.
5.3.3. Városi közösségi közlekedés informatikája
A városi közlekedésről azért kell külön említést tenni, mert viszonylag kis területen belül számos közlekedési alágazat, szállítási mód (személy és áru) intenzíven jelenik meg. Ezeket együtt kell kezelni és irányítani a közlekedés biztonságának megtartása mellett.
A forgalomszabályozó rendszerek létesítésének a közlekedésben általánosan az
a célja, hogy fokozzák a kapacitáskihasználást, növeljék a biztonságot, és csökkentsék a környezeti terhelést.
Minden városnak elemi érdeke, hogy az utasok a közösségi közlekedést részesítsék előnyben a privát közlekedéssel szemben, ehhez viszont annak színvonalát emelni kell. A színvonal emelését jelenti a megfelelő utasinformatikai rendszer működtetése is.
Az utasok szempontjából az elsődleges fontosságú informatikai rendszert a menetrendi információk jelentik. Magyarországon a legnagyobb városi közlekedési szervezet a BKV, menetrendjét az Interneten folyamatosan frissítve jeleníti
meg. (www.bkv.hu) Innen tájékozódhatnak az érdeklődő utasok. A kinyomtatott menetrendek az egyes végállomásokon, megállókban is ki vannak függesztve.
A BKV honlapja olyan városon belüli útvonalterv elkészítését is lehetővé teszi,
amely az utasokat a közösségi közlekedés igénybe vételével juttatja el a kiindulási ponttól a célpontig.
A színvonal emelésének eszköze a járműveket irányító informatikai rendszer
fejlesztése is.
A városi közösségi közlekedés irányítása korszerű forgalomirányító rendszer
segítségével történik. Irányítani a közösségi közlekedési jármű vezetőjét lehet,
aki valamilyen technikai megoldással kapcsolatban kell, hogy legyen az irányítókkal. Az irányítás célja a menetrend minél pontosabb betartatása akkor is, ha
azt a város egyéb forgalma valamilyen okból akadályozza. Ez csak akkor működhet, ha a zavaró tényezőkről az informatikai rendszernek időben tudomása
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van. Akkor lehet tenni ellene, dinamikusan beavatkozni, kiküszöbölni az akadályokat.
A forgalomirányító rendszer működésének alapja a közlekedési folyamatról
felvett megfelelő mennyiségű és minőségű információ. Ezen információk optimális feldolgozásának előnyei:
-

menetrend betartásának elősegítése,
utazási sebesség növelése,
járművek, tartalékok kihasználásának javítása,
forgalmi zavar következményeinek gyors felszámolása,
együttműködés segítése a közúti forgalom irányítóival,
utasok tájékoztatása a forgalom helyzetéről,
tömegközlekedés előnyben részesítése,
adatok szolgáltatása a menetrend tervezéshez.

A közösségi járművek irányítása mellet nem szabad elfelejtkezni az utasok
megfelelő informálásáról utazás közben sem. Egyik feltétel, hogy a járművezetők birtokában legyenek bizonyos információknak, de az utasok komfortérzetét
nagymértékben befolyásolja, hogy ők mennyire jutnak hozzá azokhoz. Ha bármi zavar adódik a menetrendszerűségben, az utasokat arról minél előbb informálni kell.
Az utasok informálása történhet a járműveken kívül, vagy azon belül.
A járművön kívül, általában az utazás előtt vagy esetleg közben az utas értesülhet a zavarokról a médiákon keresztül, illetve internetes honlapokról. Ha az utas
a megállóban tartózkodik, akkor elsősorban a sok helyen kiépített hangszórókon
keresztül kaphat tájékoztatást.
A járművön belül a városi közlekedésben az utas változtatható kijelzésű táblákon, vagy hangszórókon keresztül kaphat információt arról, hogy mi a menetrendtől való eltérés oka, mire lehet számítani, illetve hogyan lehet az akadályokat kikerülni. Az utasok megfelelő színvonalú tájékoztatása nagymértékben
növelheti megelégedettségüket is.
Nem csak a városi közösségi közlekedést, hanem az egész városi közlekedést is
korszerűen integrált forgalomirányító rendszer segítségével lehet lebonyolítani.
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Interneten elérhető tájékozódási lehetőség, hogy Budapest számos nagy forgalmú főútvonalán és csomópontjaiban elhelyezett webkamerákon keresztül minden érdeklődő online módon megnézheti az éppen zajló forgalmat. A honlap
címe www.utv.hu .
Az egyes alágazatok közösségi közlekedésének informatikáját egységes szemléletmódban történt elemzése után érthető, hogy mindez akkor fogja minden
igényt kielégítően kiszolgálni az utasokat, ha az alágazatok közötti integráció is
megvalósul. Az integrációnak először az alapfolyamatban kell megjelenni. Ez
elsősorban a járatok és menetrendek összehangolását, az alágazatok együttműködését jelenti. Ha az alapfolyamatban az alágazatok támaszkodnak egymásra,
akkor az erre épülő informatika is tudja majd kezelni a többféle járművet is felkínáló útvonalterveket, közös menetrendeket.
Integrációnak ugyan nem tekinthető, de az Interneten legalább egyetlen helyen
érhetők el, azaz egy cím megjegyzésével megtalálhatók a www.menetrendek.hu
honlapon a VOLÁN, a MÁV, a BKV, a MALÉV, és a MAHART személyhajózás menetrendjei.
Fontos megjegyezni, hogy a példaként felsorolt informatikával kapcsolatos
technikai megoldások természetesen nem teljes körűek, gyorsan fejlődnek illetve terjednek el. A témával kapcsolatosan említett honlapcímek rendszeres látogatása segíthet a folyamatosan változó újabb és újabb lehetőségekről napra kész
információt szerezni.
5.4. Áruszállítás informatikája
Az eddigiekben ismertetett informatikai megoldások a személyszállításra vonatkoztak. Az áruszállítás részben ugyanazt az infrastruktúrát használja, mint a
személyszállítás, az alapfolyamatban is vannak közös lépések, és ez az informatikai rendszerekben is tükröződik.
A rendszerek felépítése és az elemzés módszere azonban mégis más az áruszállításnál, hiszen az árunak nincs önálló akarata, döntési képessége, nem az árut
magát kell információval ellátni, hanem az áru szállítóját és szállíttatóját.
A személyszállításhoz hasonlóan az áruszállítás folyamata is felbontható időben
a szállítás előtti, közbeni és azt követő szakaszokra, informatikájának tárgyalásában is meg fog jelenni ez a bontás, de itt elsősorban alágazatonként a komplex szállításirányítási rendszerekre helyeződik a hangsúly.
© Mándoki et al., BME
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5.4.1. Vasúti áruszállítás informatikája
A vasúti áruszállítás informatikájának alapfilozófiája, hogy szinkron módon
követi mindazokat a lépéseket, amelyek egy-egy áruszállító vasúti kocsival történnek. A követés azt jelenti, hogy egy adatbázisban gyűlnek a kocsikról az
adatok, amelyeket sokféle szempontból fel lehet dolgozni, bármelyik adatot ki
lehet keresni, statisztikákat készíteni, stb.
Ha a vasútra bekerül egy szállítandó rakomány, azt vasúti kocsihoz rendelik.
Ezek után a rakomány követése összeforr a vasúti kocsi követésével, és a szállítási feladat lebonyolítását ezen a nyilvántartáson keresztül nyomon lehet követni.
A műveletekkel kapcsolatos adatok a vasút teljes területéről kerülnek be az
adatbázisba. Mindennek megvan a felelőse, akinek lehetősége, és kötelessége is
gondoskodni arról, hogy az adatok időben és hibátlanul rögzítésre kerüljenek.
Technikailag ez úgy oldható meg, hogy egy kiépített számítógépes hálózatba
vannak bekapcsolva mindazok, akiknek adatszolgáltatási feladatuk van, és természetesen azok, akik ezeket az adatokat a vasúton belül munkájukhoz felhasználják. A folyamatosan frissített, napra kész rendszerben az egyes feladatokat
ellátó személyek vagy szervezeti egységek már munkájuk tervezéséhez előre
megkapják az információkat.
Ilyen például, hogy a rendező pályaudvaron már a rendezendő vonat beérkezése
előtt tudják, hogy milyen sorrendben vannak benne a kocsik, melyik kocsi milyen irányban fog továbbmenni, előre megtervezhető, hogy hogyan fognak öszszeállni a rendező pályaudvarról kimenő szerelvények.
Ezeket a kimenő, output információkat az egyes felelősöknek nem kell kérnie,
hanem egy-egy műveletsor lezárulásakor az adatokból automatikusan elkészülnek azok az un. jelentések, amelyek eljutnak mindazokhoz, akik tartalmukat a
továbbiakban munkájukhoz felhasználják.
A jelentések másik típusát igény szerint állítják össze azok, akiknek szükségük
van rá. Készülhetnek ezek rendszeresen periodikusan, vagy ad-hoc módon
igény szerint, ahogy a munka megkívánja.
Az adatbázishoz nemcsak a szállítással közvetlenül kapcsolatban lévők férhetnek hozzá, hanem a vasút partnerei is, például a szállíttatók. Ők jogosultságuk
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szerint, kizárólag a saját szállítmányuk helyzetéről kérdezhetnek le adatokat. A
rendszeres szállíttatók rendelkezhetnek olyan terminállal, amely közvetlenül be
van kötve a hálózatba. Internet segítségével is be lehet kapcsolódni az adatbázisba, és a szoftver által előre kidolgozott, igény szerint paraméterezett lekérdezéseket lefuttatni.
A válaszokat ki lehet nyomtatni, vagy elmenteni, vagy további felhasználásra
feldolgozni.
Az információtartalom lehet:
- Keresett küldemény, vasúti kocsi pillanatnyi helye (állomás, vonatszám),
- Vasúti kocsi állapota:
 Rakott: áru adatai,
 Üres,
 Sérült.
- Nemzetközi fuvarozásnál a határátlépés adatai,
- Saját tulajdonú, vagy bérelt kocsikkal kapcsolatos állapotváltozások.
Az adatokhoz nem csak on-line módon lehet hozzáférni, hanem akár a már lezajlott eseményekre vonatkozó, statisztikai jellegű adatokat is le lehet kérni.
Ilyenkor általában nem fontos az azonnali válaszadás, hanem előre meghatározott, megállapodás szerinti adattartalommal és formátummal, előre meghatározott időpontban és gyakorisággal érkeznek a felhasználónak a kigyűjtött, feldolgozott adatok. Ezt batch (kötegelt), file-letöltéses adatszolgáltatásnak nevezik.
Csak akkor lehet egy ilyen rendszert bizalommal használni, ha az adatbiztonság
megfelelő szintű. Az egyértelmű, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak módosítani az adatokon, de az is rendkívül fontos, hogy mindenki csak azokat az
információkat érje el, csak azokat kérdezhesse le, amelyekre jogosultsága van.
A vasúti közlekedést irányító informatikai rendszerek országonként önálló fejlesztések, nemzeti piaci igényeknek megfelelően, nemzeti sajátosságokkal. A
vasúti közlekedés viszont nem áll meg az országhatárokon, így természetes,
hogy igény van az informatikai rendszerek közötti kommunikációra, együttműködésre is.
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Az informatikai rendszerek közötti kölcsönös átjárhatóság megvalósításának
célja az
-

infrastruktúrák,
járművek műszaki megoldásainak,
korszerűsítések felújítások,
működtetés,
információs, kommunikációs rendszerek

hatékony összekapcsolása, koordinálása.
Egyik példája az európai együttműködésnek az EUROPTIRAILS informatikai
rendszer. Ennek megjelenése egy EU térkép, amelyen az egyes vonalakon vonatszámok jelölik a vonatokat. Az adatok percenként frissülnek, tehát jól követhetők a vonatmozgások. A rendszer az aktuális forgalmi adatokat folyamatosan
összeveti a menetrenddel, és az eredményt meg is jeleníti. Csak nemzetközi
vonatok szerepelnek a rendszerben. Segítségével pontosan meghatározható,
hogy az esetleges késések hol kezdődtek, milyen okból, és melyik résztvevőt
terheli a felelősség.
5.4.2. Közúti áruszállítás informatikája
A közúti áruszállítás alapfolyamatában sok mindenben különbözik a vasúttól,
hiszen nem kötöttpályás, az áru felrakása illetve lerakása szinte bárhol megtörténhet, mások a tulajdonviszonyok, sokszereplős a rendszer.
A közúti áruszállítás informatikájának tárgyalása is időbeli sorrendben történik,
ami a
- szállítás előtti,
- szállítás közbeni,
- szállítás utáni
bontást jelenti. Könnyen belátható, hogy a közutakon haladó áruszállító járművek közvetlenül a közlekedésükhöz részben ugyanazokat az informatikai rendszereket használhatják, mint a privát közúton haladók.
Lényeges eltérés abban van, hogy a privát jármű szabadon választhatja meg
útvonalát, időbeosztását, stb., ezzel szemben az áruszállító jármű közlekedését
irányító rendszer határozza meg.

www.tankonyvtar.hu

© Mándoki et al., BME

5. KÖZLEKEDÉSI INFORMATIKA

135

Informatikai szempontból fontos feladat a járatok optimális útvonalának kiválasztása. Ez különösen akkor lényeges, ha egy járműnek több helyszínt is érintenie kell, ráadásul úgy, hogy többféle szempontot figyelembe kell venni.
Az optimális útvonal meghatározásának többféle matematikai modellje van,
ezekre szoftverek épülnek, amelyeket azután az egyes cégek munkájukban felhasználnak.
A nagy távolságú közúti áruszállítás során a szállítás irányításában a járművekkel való kapcsolattartás kap lényeges hangsúlyt. Az operatív irányítás csak akkor lehet hatékony, ha az információcsere lényegében folyamatos.
A távolsági áruszállítás operatív irányításának feladatai a következők:
- jármű térbeli elhelyezkedésének követése,
- jármű, járművezető és szállított áru állapotának ellenőrzése,
- járművezető-diszpécser kapcsolattartás.
Ezen feladatok megoldása sokféle korszerű technikai eszközt igénybe vesz. A
kapcsolattartás történhet „hagyományos” rádiós, vagy GSM, vagy műholdas
rendszereken keresztül, illetve ezek kombinációjával. Gyakori megoldás például, hogy a műholdas GPS navigációs rendszer helymeghatározási adatait rádiótelefonon juttatják el az irányító diszpécserhez. Informatikai kapcsolat az is, ha
pl. egy kamionon üzemelő mechanikus zárszerkezet, vagy egy hűtő raktér hőmérsékletének állapotát a távolból ellenőrizni tudja a diszpécser.
A kapcsolattartás tehát technikailag megoldható, lényeg még az, hogy mi legyen az információtartalom.
A közúti áruszállító cégek flottakövetése nagyrészt olyan információkból áll,
amelyeket az irányító rendszer akár automatikusan, de előre meghatározott időpontokban, vagy meghatározott periódusokban megkap. Ezek egyirányú kapcsolatot jelentenek, és elsősorban a jármű helyzetére, állapotára, és a rakományra vonatkoznak. A jármű közli az adatokat az irányítóval, és a szállító szervezet
tárolja valamilyen módon. A tárolás célja az, hogy feldolgozva ezeket az adatokat a gazdasági nyilvántartást, elszámolásokat, és a munka hatékonyságának
elemzését el lehessen végezni. Az adatok elemzése segíti a cégek további működésének tervezését, hatékonyságának növelését is.
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A továbbítandó információk másik csoportjába a rendkívüli események tartoznak, amikor valami váratlan történik akár a járművel vagy rakományával, akár
valamilyen okból az irányítónak kell beavatkoznia a jármű közlekedésébe. Ez a
váratlan esemény lehet pl. műszaki hiba, ami a flotta járművével történik, vagy
lehet olyan probléma, amit a diszpécser közöl a járművel, és esetleg az útirány
megváltoztatására ad utasítást. Az ilyen eset azonnali, soron kívüli kapcsolatfelvételt igényel. Az ilyen esetekben a felelősség megállapításában nagymértékben segítenek a közlekedést kísérő információk.
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6.

A közlekedés - környezet konfliktus rendszere
6.1. Bevezetés

A környezet állapotát, minőségét alapvetően a gazdasági tevékenységek határozzák meg, így a termelés, az energia felhasználás, a fogyasztás egésze, és a
közlekedés. Az ipari fejlődés korai korszakában az ipari termelés volt a meghatározó környezet-terhelő tényező, mára az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban a közlekedés vált a meghatározóvá, és különösen elgondolkodtató annak ma is dinamikus fejlődése. Erre utal az 57. ábra is a fosszilis bázisú széndioxid kibocsátások trendjével.

57. ábra Széndioxid kibocsátás az EU-ban ágazatok szerint (Forrás:
EUROSTAT)
Az áruszállítás több országban romló környezeti hatékonyságot mutat, a tonnaés a jármű-km volumen nagyobb arányban nő, mint a GDP. Ezt sajátos módon
a logisztikai rendszerek fejlődése is fokozza, a rugalmas gyártási, szállítási
rendszerek a közút felé tolták el az eszközhasználatot.
Közlekedési tendenciák, veszélyek, a jelenben és a közeljövőben:
- A globális áruszállítási volumen megháromszorozása, 2000 és 2050 között, 15-ről 45 Tr. (1012) t.km/év.
- A légiközlekedés dinamikus növekedése, a GDP 2-3-szorosával!
- Romló környezeti hatékonyság az áru és személyszállításban - GDP feletti t.km, j.km teljesítmények – rugalmas rendszerek.
- Kelet - Közép Európa: A közúti áruszállítás megkétszereződése – torlódások, közúti kapacitás bővítés – a környezeti előnyök
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nem jelennek meg gazdasági előnyként – vasút, közösségi közlekedés,
hajózás.
- Vasúti teherszállítás a 70%-os részesedésről 15%-ra eshet vissza 2015ig – Kelet Közép Európa.
- Közúti infrastruktúra igény növekedése, természetvédelmi mellékhatásokkal.
- Környezeti hatáslánc elemzése - termelés, elosztás, szinergiák, terhelési
szintek – ember, élővilág, épített környezet – igénye, ill. hiánya.
6.2. Környezeti hatások
6.2.1. Áttekintés
A közlekedés társadalmi, gazdasági előnyei, hozamai meglehetősen magas áron
realizálódnak. Nemcsak a közlekedési infrastruktúra építése és fenntartása jelent komoly közpénz terheket, igényeket, hanem a közlekedési balesetek, a légszennyezés, zajterhelés, a természeti erőforrások igénybevétele együttesen jelentős társadalmi költség többletet hoznak. Az Európai Közösség Környezeti
Munkacsoportja már a 90-es évek fordulóján a legjelentősebb, a belső piacot
érő környezeti terhelésként a közlekedést nevezte meg. A közlekedési eredetű
széndioxid kibocsátás jelentős tényezője az üvegház-hatásnak, a közúti közlekedés a legnagyobb összetevő mintegy 80%-os részesedéssel. A több szempontból is releváns nitrogénoxidok kibocsátásában a közúti közlekedés részesedése 60%-os. Szénhidrogének, és veszélyes vegyi anyagok üzemszerű, és balesetek kapcsán adódó kibocsátása komoly mértékben terheli a talajt, a vizeket. A
közlekedési infrastruktúra növekvő aktív földterületet vesz igénybe, miközben a
természeti környezetet, az ökoszisztémát károsítja, darabolja, és hasonlóan terheli, degradálja az épített környezetet és a tájat. Tulajdonképpen egyetlen motorizált közlekedési mód sem tekinthető környezetbarátnak, bár a vasút, és a hajózás jelentősen alacsonyabb környezeti hatással jár, mint a leginkább terhelő
közúti és légi közlekedés.
6.2.2. Lokálisan
Az egyik legjelentősebb környezeti tényező, társadalmi költség összetevő a
közlekedési balesetek, évente mintegy félmillió ember hal meg világszerte közúti balesetekben. A helyi típusú szennyezők, így elsősorban a nitrogénoxidok, a
szénmonoxid, és a szénhidrogének kibocsátása az elmúlt évtizedekben, elsősorban a technológiai váltásnak, a szigorodó szabályozóknak köszönhetően jelentősen csökkent, ami az OECD országokban a következő évtizedben folytatódik
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az előrejelzések szerint. Ugyanakkor világméretekben a jelen közlekedési volumen-növekedési tendenciák mellett 2030-ig a nitrogénoxidok és a szénhidrogének kibocsátása ismét nőni fog, és eléri a 2000-es szintet. A közlekedési légszennyezés a nagyvárosokban, településeken összességében romló tendenciát
mutat, belvárosi övezetekben a 90-95%-ot is eléri a legfontosabb légszennyezők
aránya – szénmonoxid, nitrogénoxidok, alsólégköri ózon, szénhidrogének, finom részecskék -, amely egyértelműen egészségkárosításhoz vezet. A közlekedés meghatározó a helyi zajterhelésben, és az infrastruktúra intenzitása egyértelműen káros hatással van a helyi ökoszisztémákra, tájképi értékekre. A zajterhelés helyzete sokban hasonló a légszennyezéséhez, mivel a technikai, konstrukciós előrelépés ellenére, elsősorban a közlekedési volumen növekedése, a
városiasodás, a közlekedési infrastruktúrafejlődés következtében növekvő lakossági érintettség tapasztalható a megengedettnél magasabb zajterhelés által –
65dB egyenérték 24 órára - ami az EU-ban 15%-ról 25%-ra emelkedett az ezredforduló utáni években.
6.2.3. Regionális szinten
A közlekedés komolyan veszélyeztetheti az élőhelyeket, a biológiai sokféleséget, így a savasodás, és a különböző szennyezők kiülepedése révén. Az egyik
legjelentősebb kockázati tényező a közútfejlesztés az erdők, érzékeny természeti területek, és kulturális értékekkel bíró régiók számára. A feltárás, a lakóterületi hasznosítás, vagy természeti erőforrásokhoz való hozzáférés érzékeny,
természetközeli területek keresztezésével jár, ahol a beavatkozás minimalizálása lényeges feladat. Regionális hatótényező az emissziós gázok legtöbbje is, így
elsősorban a nitrogénoxidok, az illékony szénhidrogének, amelyek mind a természeti, mind a mezőgazdasági élőrendszereket károsítják.
6.2.4. Globálisan
A Globális hatások tekintetében ugyancsak jelentős a közlekedés terhelő szerepe. Az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátás mintegy 28%-a
közlekedési, elsősorban közúti eredetű. A közlekedési eredetű széndioxid kibocsátás részesedése az USA-ban jóval magasabb, mintegy 33%-os, míg Nyugat
Európában 24%. A gépkocsik energiahatékonyság javulása ellenére a globális
forgalom és motorizáció növekedés következtében legalább 2015-ig világméretekben tovább nő a közlekedési eredetű széndioxid kibocsátás.
Az ózonréteg károsító hatású CFC-k 30%-a, és a nitrogénoxidok, - amelyek
ugyancsak rendelkeznek globális, üvegházi hatással - mintegy 50%-a közleke-
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dési eredetű. A globális felmelegedés elsődlegesen az iparosítás, és a motorizáció eredménye, amelyben a fejlett, OECD országok játsszák a döntő szerepet.
Mindazonáltal a fejlődő országok jelentenek komoly kockázatot a széndioxid,
metán, és más üvegházi gázok kibocsátása tekintetében, a jelen trendek folytatása esetén rövidesen a legnagyobb kibocsátók lehetnek.
A légiközlekedés a helyi zajterhelés, és légszennyezés mellett jelentős globális
hatásokkal is bír, így ózonréteg károsító és üvegházi hatást kiváltó emisszióival.
A technológiai fejlődés ellenére az üzemanyag-fogyasztás növekedése e területen évi 3%, ami húszévente történő duplázódást jelent. A tengerhajózásban az
elmúlt időszakban jelentősen, mintegy 60%-al sikerült csökkenteni az olaj kibocsátást, de változatlanul komoly kockázatot jelentenek a tanker balesetek
haváriás szennyezései.
6.3. Környezeti hatékonyság
Lényeges elem a befektetett, igénybevett energia, és más természeti erőforrások
felhasználásának hatékonysága, ill. a fajlagos környezet terhelés a különböző
közlekedési ágakban. E tekintetben, globális szempontból jellemző a fajlagos
széndioxid kibocsátás az egyes mobilitási, szállítási formákban (58. ábra).
Környezeti hatékonyság, életciklus szempontból nézve: a globális hatások, az
üvegházi gáz kibocsátások számottevő része nem közvetlenül a járművek működéséből adódik. Szakértői becslések szerint ez személygépkocsiknál 72%,
míg 17-18% az üzemanyag vertikum folyamatából, és 10% a járműgyártásból
származik.

58. ábra Fajlagos széndioxid és NOx kibocsátás tendenciái az egyes közlekedési ágakban – (Forrás: EEA – Európai Környezetvédelmi Ügynökség)
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A főbb áruszállítási módok egyéb légszennyező hatásai és fajlagos energia felhasználása között ugyancsak jelentős különbségek vannak (59. ábra)
Európai léptékben az elmúlt évtizedben a személyközlekedés a GDP-vel azonos
ütemben növekedett. A közúti és a légiközlekedés ütemnövekedése a legerőteljesebb, tekintettel a szabadidős, és hivatásforgalom erőteljes felfutására. Ebben
a megtett távolságok növekedése is szerepet játszik, tekintettel területfejlesztési,
városi, szuburbanizációs folyamatokra. Természetesen az életszínvonal növekedése, a kapcsolódó motorizáció emelkedés is fontos eleme e tendenciáknak.
Az áruszállítás növekedése ugyanakkor egyre jelentősebb mértékben túllépi a
GDP emelkedési ütemét. Ez viszonylagos hatékonyság romlást, így környezeti
hatékonyság romlást is jelent, tekintettel arra, hogy itt is a közúti, elsősorban
nehéz-tehergépjárműves szállítás emelkedett a legintenzívebben. A gazdasági
globalizáció, a kapcsolódó liberalizáció a belső piac területén komplex termelési és kereskedelmi rendszerek kialakulásához vezetett, amely nagyobb távú,
gyakoribb szállításokat eredményezett.

59. ábra Áru- és személyszállítási fajlagos energia felhasználás (Forrás:
Környezetvédelmi Minisztérium)
Az áruszállítás költségei általában alacsonyak más termelési típusú költségekhez képest, így a tárolási költségekéhez, ill. jelentősek az időre történő szállítá-
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sok (JIT) előnyei. Ezen elemek is a raktárakból az utakra terelték, terelik a készleteket. A 60. ábra a személy és áruszállítási intenzitás alakulását jelzi a GDPhez viszonyítva az EU-ban az elmúlt időszakban.
A korábbi előrejelzések a közlekedési volumen és a GDP tendenciái közötti
harmonizációt, ill. bizonyos hatékonyság javulást, fajlagos szállítás és mobilitás
csökkentést irányoztak elő. Ebben a különböző szabályozási intézkedések, a
fokozódó torlódások ellenhatásai, ill. az ipar felől a tudás-alapú ágak, - információ-technológia, szolgáltatási szektor stb. – felé való elmozdulás lehetőségei,
megfontolásai játszottak szerepet. A valós tendenciákban azonban a korábban
említett tényezők játszották a meghatározó szerepet, ill. a csillapító intézkedések, eszközök nem érvényesültek

60. ábra Személyszállítás valamint áruszállítás és a GDP viszonya az
EU-ban (Forrás: EEA)
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Az EU bővülése ebben a folyamatban további közlekedési volumen növekedést
hoz majd magával. A csatlakozó országokban gyorsan nő a motorizáció, visszaesik a vasúti és a közösségi közlekedés. Ugyanakkor az igen rossz szállítás intenzitás – nemzeti jövedelem egységre eső szállítási, ill. személyközlekedési
teljesítmény – további javulása várható a strukturális váltás, a gazdasági növekedés bekövetkeztével. Az energiahatékonysági pozitívumokat, amelyeket az
elmúlt évtizedben értünk el, elsősorban a gépjárművek fogyasztás csökkentése
révén, semlegesítette a közlekedési volumen növekedése. A közlekedés a leggyorsabban növekvő energiafogyasztó szektor az EU-ban, az energia felhasználás 30%-a közlekedési jellegű, ami az üvegházi gáz kibocsátás hasonló növekedését hozta magával.
6.4. Környezeti hatótényezők
A környezet, a környezeti elemek az emberi tevékenység természetes bázisát
adják, amelyek részben a termelésben, a fogyasztásban is felhasználhatók, de a
hulladékok elhelyezését, „hígítását” is szolgálják. A környezeti hatótényezők
tekintetében kialakult egyfajta egységes megközelítés, így a külső költségeket,
és a környezeti minőség romlását okozó tényezőket sorolják ide. Ezek szinte
mindegyikénél megszabható kritikus szint érték, ami az emberi életet veszélyezteti, ill. ez alatti, amely az életminőséget és az érintett, terhelt terület értékeit veszélyezteti, degradálja.
6.4.1. Zaj
A közlekedési zaj egyértelműen zavarja a társadalmi létet, és kihatással van
egészségi állapotunkra, így károsíthatja a fizikai és a lelki egészséget is. A 85
dB feletti terhelések hallászavarokat okoznak, míg a 60 dB felettiek idegi reakciókat, keringési, és hormonális megbetegedéseket váltanak ki. Számos tanulmány igazolta a közlekedési zaj, és a közegészségi állapot közötti összefüggést,
így a zajnak kitettek magasabb szív megbetegedési kockázatokkal néznek
szembe. Erre utal a 11. táblázat, nemzetközi vizsgálatok adataival:
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A vizsgálat helye

Zajszint (dBA)
65-70

70-75

75-80

Caerphilly,
Speedwell (UK)

+20%

-

-

Berlin

-

+20%

+70%

INFRAS/IWW
adata

+ 20%

+30%

11. táblázat A közlekedési zaj okozta szívinfarktus kockázat növekedés
(Forrás: Rothengatter)
A nappali 65 és az éjszakai 55 dB alatti szintek lényegesen csökkentik a kockázatot, de még mindig zavaró jellegűek, amely már a helyi szociális, kulturális
viszonyoktól is függ.
6.4.2. Légszennyezés
A közlekedési légszennyezést hagyományosan a szénmonoxid (CO), a kéndioxid (SO2), a nitrogénoxidok (NOx), a benzol és más illékony szénhidrogén vegyületek (CmHn), és a finom szemcsék (korom, por), PMx kibocsátásával és
koncentrációjával jellemzik. A légszennyezés az emberi egészség károsítása
mellett károkat okoz az épített környezetben, és a mezőgazdaságban, valamint a
természeti környezetben. Az egészségügyi hatások viszonylag egyértelműek, és
a fentiek közül változó módon alkalmazunk indikátorokat a légszennyezés jellemzésére, ugyanakkor az épített és természeti, agrár környezet károsítása nehezebben azonosítható a közlekedési eredetű kibocsátásokkal.
A finom szemcsékkel kapcsolatos WHO vizsgálat 1999-ből arra utal, hogy a
belső égésű motoros emisszió mellett jelentős volument képez az útfelület, a
gumiabroncs, fékpofa, tengelykapcsoló kopásából adódó finom szemcse kibocsátás. Az INFRAS vizsgálatai arra utalnak, hogy a kritikus PM10 terhelés mintegy 80%-a nem-belsőégésű motoros forrású. A kibocsátás csökkentés eddig a
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motor emissziókra koncentrált, így a jövőben tovább nőhet az egyéb forrású
porterhelés aránya. (12. táblázat)

Közlekedési mód

Nemégéstermék
PM10 kibocsátás g/járműkm.

Motorikus
PM10 kibocsátás részaránya
(%)

Nemégéstermék
PM10 kibocsátás részaránya
(%)

Személygépkocsi

0,12

12

88

Busz

1,2

37

63

Könnyű tehergép- 0,21
kocsi

56

43

Közlekedési mód

Motorikus
PM10 kibocsátás részaránya
(%)

Nemégéstermék
PM10 kibocsátás részaránya
(%)

31

69

Nehéz
kocsi

Nemégéstermék
PM10 kibocsátás g/járműkm.

tehergép- 1,2

Személyvonat

2

49

51

Tehervonat

2

61

39

12. táblázat Motorikus, és nem-égéstermék jellegű finomszemcse kibocsátás (Forrás: INFRAS 1999)
A légszennyezés körében kell megemlíteni a klímaváltozás, ill. az üvegházi
gázok közlekedési eredetű kibocsátását. Az IPPC a Kormányközi Klímaválto-
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zási Állandó Bizottság tanulmányai szerint egyértelmű a globális hőmérsékletemelkedés az emberi beavatkozás következtében – 1,4 – 5,8 oC 100 évre vetítve
-. Ide tartoznak a széndioxid, a metán, az alsólégköri ózon, a halogénezett szénhidrogének, és az N2O. A széndioxid a legismertebb, amely mintegy 50%-ban
felelős az üvegházi folyamatért, a széndioxid kibocsátás 25%-a közlekedési
eredetű. Az is viták, és vizsgálatok tárgya, hogy a fosszilis üzemanyagok égéstermékei, így a széntartalmú finomszemcsék, és a szerves vegyületek ugyancsak
globális felmelegedési hatásúak.
6.4.3. A természeti környezet, a táj zavarása
A természeti környezetre, a tájra, és a fajokra kifejtett zavaró hatás elsődlegesen
a közlekedési infrastruktúra biztosításából adódik, s kevéssé magából a közlekedésből. Mindazonáltal két hatás csoportot lehet itt megkülönböztetni:
- A közlekedési infrastruktúra biztosítása (út, vasút, gát, híd, repülőtér
stb.).

- Elválasztási, és akadály hatások (melyet már az infrastruktúra használata
is befolyásol).
- A táj minőség romlása, idegenforgalmi érték vesztése, stb.
- A természeti értékek elvesztése – élőhelyek, védett fajok.
- A közlekedési infrastruktúra használatával kapcsolatos hatások.
- Talaj és felszíni víz-szennyezés.
- Balesetek, haváriák hatásai.
6.4.4. Városi övezetek elszigetelése
A közlekedési infrastruktúrák városi régiókban, így pl. gyorsforgalmi utak esetében jelentős elszigetelési hatásokkal bírhatnak, amelyek a társadalmi kapcsolatokra is kihatnak. Ezen elem jó ideig háttérben volt a várostervezésben, tekintve, hogy a városi lét alapja egyfajta társadalmi koherencia. Ennek figyelembe vétele a hatáselemzésekben, költség haszon vizsgálatokban ezért ma már
nélkülözhetetlen.
6.4.5. A város tér hiánya
A tér a városi övezetekben érték, amelyből gyakran hiány van, és több okból is
szükség van rá. Így a városi területek közlekedési célú igénybevétele hiánywww.tankonyvtar.hu
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helyzethez vezet e tekintetben, amely negatív társadalmi, gazdasági következményekkel bír. Közlekedési infrastrukturális fejlesztéseknél ezért ez is igen
fontos mennyiségi, minőségi, értékelési tényező az előkészítésben, és a döntéshozatalban.
6.4.6. A természetes láthatóság csökkenése
A légszennyezés járulékos hatása bizonyos esetekben a láthatóságot is zavarja,
csökkenti, annak pszichológiai hatásaival, rontva az életminőséget, vagy a terület attraktivitását.
6.4.7. Balesetek
A közlekedési balesetek is a környezeti hatások körébe sorolhatóak, hiszen az
emberek sérülésével is járnak. Ennek háttere a felmerülő társadalmi költség,
melynek egy része nem fedezett biztosításokkal, így a termelés kiesések, szociális elemek, továbbá a járulékos torlódási, légszennyezési és más terhelő hatások.
6.4.8. Háttér folyamatok járulékos hatásai
- Energiatermelés, amely a közlekedéshez kötődik, annak vertikális, járulékos elemeivel, terhelő hatásaival.
- Járműgyártás és fenntartás, annak légszennyező, hulladék kibocsátó hatásaival.
- Közlekedési infrastruktúra építése és üzemeltetése. A közlekedés környezeti hatásai köréből nem mellőzhetők az infrastruktúra terheli, külső
költségei, így a meglévő létesítmények fenntartása, és az újak építése.
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A fenntartható közlekedési rendszer felé
7.1. Feltételrendszer

Az emberi tevékenység környezet-terhelő hatásai értékelése mindenképpen egyfajta integrált környezet-politikában kell, hogy megjelenjenek. Egyfelől a környezet minőségének olyan biztonságos szintjét, értékét kell meghatározni,
amely mellett minimális az emberi egészségre, a biológiai sokféleségre, vagy a
ritka fajokra vonatkozó kockázat mértéke.
Olyan beruházási, fejlesztési politika kialakítása szükséges, ahol a költséghaszon elemzés mentén a környezeti hatások megfelelő módon értékelésre kerülnek, az árnyék költségek, a biztonságos minimális szintek bázisán. Az árképzés területén a szennyező fizet elvét alkalmazzuk, a fenti gondolatmenethez kapcsolódva a lehetséges felmerülő költségekből kiindulva. A szabályozások révén
a minimális, biztonságos terhelési szinteket célozzuk meg, a közlekedési szokásokat befolyásoló restrikciók alkalmazásával. Határértékek megszabásával, pl.
a belsőégésű motorok emissziói tekintetében, az ipart tisztább technológiák
alkalmazására, fejlesztésére ösztönözzük. Oktatási, tudatformálási eszközök
alkalmazásával környezetkímélő magatartást, gondolkodásmódot alakítunk ki,
olyan területekre koncentrálva, amelyek a legkritikusabbak a határértékek túllépése, betarthatósága szempontjából.
Fentiek alkalmazása pl. szimulációs modellek keretében lehetséges, ahol a közlekedési áramlati, fejlődési, strukturális trendek, és a környezetpolitikai forgatókönyvek egymásra hatása vizsgálható. Ennek kapcsán kialakíthatóak olyan
közlekedésfejlesztési megoldások, amelyek egy-egy szennyező tekintetében a
határérték alatti terhelési szintet jelenthetnek, természetesen a fent jelzett számos elem együttes kezelésével.
Hasonló megközelítés alkalmazható a természeti értékek, biológiai sokféleség
megőrzése területén, a hálózatfejlesztés és a meglévő hálózatok bővítése, áteresztő képességének javítása tekintetében, minimalizált bővítéssel, és a természeti értékek ugyancsak limitált sérelmével.
A környezeti külső költségek bizonyos szempontból a korábban ugyancsak jelzett jóléti megközelítésben is kezelhetők, ahol az anyagi javak, és a környezetminőség egymással csereszabatosak, szembe állíthatóak, így a fizetési hajlandóság, és a környezeti hatások értéke.
www.tankonyvtar.hu
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7.2. Fenntarthatósági megközelítések
A fenntartható fejlődési fogalmak jóval messzebbre vezetnek, mint a növekedés
és a környezet viszonya, a környezeti és a fejlődési kategóriák mellett itt a társadalmi, méltányossági, igazságossági szempontok is szerepet kell, hogy kapjanak. A fenntartható fejlődés, és az ehhez kapcsolódó fenntartható közlekedés,
mobilitás egymással is összhangban, egyensúlyban kell, hogy legyenek. Itt
hármas célt kell megvalósítani,
- a növekedést, egyfajta fenntartható gazdasági fejlődést,
- a környezetvédelmet, ami társadalmi szempontból a generációk közötti
igazságosság, a jövendő nemzedékek jogait is felveti, és
- a generációkon belüli, tehát a mai társadalmi szempontok, a társadalmi
igazságosság megvalósítását.
A kapcsolódó modellt a 61. ábra illusztrálja.
A három célkitűzés egymásnak nem automatikus kiegészítője, sőt azok sok tekintetben ellentmondásban vannak egymással, amire a fenntartható fejlődésen
kívül jelzett köztes állapotok – degradáció, stagnálás, torz elosztás – is utalnak.
A gyakorlatban a legtöbb fenntartható fejlődési, majd ebből fakadó fenntartható
közlekedési megközelítés a növekedés – környezet viszonyrendszerből, skálából indul ki, erre mutatnak az ismert fenntartható fejlődési definíciók. Ez a jellemző a közlekedési megközelítésekben is, ahol a közlekedés gazdasági hatásai,
és környezeti terhelése kerül elsősorban számbavételre. A másik skála, a növekedés, fenntartható fejlődés – társadalmi szempontok közötti, egyfelől a társadalomtudományok kérdése, másfelől a közlekedés területén ide tartozik az
egyéni és a közösségi közlekedés viszonya, a közlekedési beruházások hatása
fejletlen régiókra, ill. egyes lakossági, társadalmi csoportokra. A harmadik viszonyrendszer, a környezeti és a társadalmi szempontok, célkitűzések skálája
viszonylag kevés figyelmet kapott, kap, így eddig a közlekedési, fenntartható
mobilitási kérdéskörben is.
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Gazdasági növekedés

Egyenlőség növekedés

Fenntartható fejlődés
Végrehajtási utasítások a
közigazgatás számára

degradáció

Növekedés környezet

torz elosztás

stagnálás
Társadalmi igazságosság, egyenlőség

Egyenlőség Környezet

Környezetvédelem

61. ábra A fenntartható fejlődés hármas feltétel- és viszonyrendszere
(Green és Wegener 1997 nyomán)
A hatékony közlekedési rendszernek a fentiekhez kapcsolódva ugyancsak hármas követelmény rendszert kell teljesítenie. Egyfelől folyamatosan javuló életszínvonalat kell biztosítania, ami elsősorban a gazdasági, pénzügyi fenntarthatóság felé mutat. Másrészt a lehetséges legjobb életminőséget kell garantálnia,
ami elsősorban a környezeti, ökológiai fenntarthatóság felé visz. Harmadrészt
pedig a közlekedés, a mobilitás előnyeit, hasznát a közösségnek, a társadalomnak minél szélesebb körben és igazságosan kell élveznie, ami a társadalmi fenntarthatóságra utal.
A három fenntarthatósági elem, a gazdasági, a társadalmi, és a környezeti,
azonban sok tekintetben kölcsönösen erősítő hatásokkal is bírnak. Így pl. a közúthálózat, vagy a közösségi közlekedés rekonstrukciója mindhárom szempontot
erősíti, kielégíti, ill. olyan eszközök is vannak, amelyek a fenntarthatóságot
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szinergikus formában segítik, az ún. „win-win”, a nyer-nyer megoldások formájában. Ezek az infrastruktúra fenntartására, a külső hatások megfizettetésére, a
hatékonyság javítására, a biztonságra, vagy a közigazgatásra vonatkozó együttesen pozitív intézkedések lehetnek. Ellentétes irányú lehet pl. a motorizáció
növekedése, elsősorban az egyéni közlekedés térhódítása, ami egyfelől GDP
növelő tényező, másrészt környezetkárosító hatású. A globalizálódó gyártási
rendszerek, a JIT logisztika egyfelől csökkenti a termelési költségeket, miközben a közlekedési ráfordítások, a megnövekedett szállítási távolságok révén
emelkednek, hasonló, növekvő erőforrás-igénybevevő hatásokkal bír a légi
szállítás, vagy a kis egységekben történő rugalmas rendszerek alkalmazása is. A
fenntarthatósági szinergiákra utal a 62. ábra, a három fenntarthatósági összetevő
mellett a köztes zónákban a negatív mellékhatásokkal, ill. középen a szinergiára, a fenntarthatóságra utaló elemekkel.
Gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság

Településterjeszkedés

Biztonság, hatékony árképzés, működtetés, és
infrastruktúra fejlesztés

Motorizáció,
emissziós
nyomás

Szinergia
zóna

Társadalmi és elosztási fenntarthatóság

Informális szektor,
kétkerekű, motoros
járművek

Környezeti és ökológiai fenntarthatóság

62. ábra Fenntarthatóság, szinergiák és veszteség zónák
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7.2.1. Gazdasági és pénzügyi fenntarthatóság
A gazdasági értelemben vett fenntarthatóság egyfelől egy szilárd gazdasági
háttér meglétét feltételezi, igényli, másfelől a közlekedési fejlesztéseknek, befektetéseknek olyan költség – haszon elemzéseknek kell megfelelniük, ahol a
környezeti, külső költségek is megjelennek. Jelentős közpénzek, más források
igénybevételéről van szó, amelynek, társadalmi, pénzügyi, környezeti értelemben egyaránt hatékony felhasználása súlyos kérdés. Itt azonban nemcsak a közvetlen infrastruktúra kell, hogy szerepet játsszon, ami a közlekedési beruházási
igények 25-50%-át veszi fel, míg a működtetésben már inkább csak mintegy
5%-ot jelent, hanem a járműpark, és a működtetés megoldása, költségei is.
Fenntarthatósági összetevő, ill. az ellen hathat a közlekedési infrastruktúra elhanyagolása, annak járulékos többlet terheivel, vagy a közösségi közlekedés, a
közszolgáltatási feladatok háttérbe szorítása, ami ugyancsak gyűrűző negatív
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokkal jár.
7.2.2. Környezeti és ökológiai fenntarthatóság
A környezeti fenntarthatóság, utalva az ezzel kapcsolatos alapelvekre, célkitűzésekre, elsősorban az élhető emberi környezetet, a káros külső hatások elfogadható szintre történő mérséklését kell, hogy jelentse. Itt a közlekedési rendszerek rugalmassága, az arra mutató igény az, ami a közút, a közúti függőség
felé vitte a világ nagy részét, az ezzel járó hatásokkal, fenntarthatatlan tendenciákkal – energiafogyasztás, légszennyezés, és a számos ismert externális tényező
megjelenése -. A kialakult szerkezetekkel, társadalmi szokásokkal, elvárásokkal
szemben kell egy olyan közlekedéspolitikát, gyakorlatot kialakítani, ami az elvárt kimenetet, teljesítményt úgy biztosítja, hogy a nem kívánt, káros hatások
minimális szinten maradjanak. Természetesen a globalizáció keretei között is
megvannak, ill. meg maradnak az életminőséggel kapcsolatos különböző kulturális elvárások, tehát régiónként, néha országonként eltérő utat, stratégiát kell
választani. Más a helyzete egy fejletlen, perifériális térségnek, ahol az infrastruktúrafejlesztés lehet az elsődleges, míg egy fejlett régióban a környezeti mutatók javítása a fő feladat. Mindkét esetben veszély azonban az un. „fenntarthatósági szakadék” megjelenése, amit a környezeti szempontoknak a projektek,
politikák körében való mellőzése okoz.
7.2.3. Társadalmi és elosztási fenntarthatóság
A társadalmi fenntarthatóság tekintetében egyfajta társadalmi szintű hozzáférés, közlekedési szolgáltatás biztosítása, a társadalmi különbségek kezelése a
feladat, ill. fenntarthatósági összetevő. A közlekedési stratégiák feladata itt egywww.tankonyvtar.hu
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fajta társadalmi igazságosság biztosítása, egyenlő ill. közel egyenlő esélyek
biztosítása a mobilitási, szállítási szolgáltatásokhoz és ezeken keresztül olyan
alapvető társadalmi igények kielégítéséhez, mint a munkába járás, oktatási,
egészségügyi és más szolgáltatásokhoz való zökkenőmentes hozzájutás. Ez különösen fontos az un. hátrányos helyzetű, perifériális, gazdasági, társadalmi
szempontból rossz adottságú, ritkán lakott övezetekben, ahol az autófüggőség
ill. az elszigeteltség felé sodródnának a folyamatok. Ebből a szempontból alapvető társadalmi feladat a hivatásforgalmat segítő, kielégítő szintű tömegközlekedési szolgáltatás biztosítása. Ennek közvetlenebb formái is megtalálhatók,
mint a legfrekventáltabb elővárosi bejáró forgalmat lebonyolító csatornák kiépítési, fejlesztési és működtetési támogatása.
A társadalmi fenntarthatóság szempontjából lényeges a helyi közösség, az önkormányzatok szerepe a regionális, kistérségi, helyi közlekedési infrastruktúrafejlesztésben, és működtetésben. A helyi kohézió fontos eleme a közösség számára kedvező, több szempontból is fenntartható közlekedési szerkezet kialakítása, természetesen ebben a megfelelő anyagi rész vállalásával. Ide tartozik a
helyi struktúrákat, helyi termelési, elosztási módokat támogató, ösztönző áruszállítási elosztási rendszer, ami szintén a helyi társadalmi kohézió eszköze kell,
hogy legyen.
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