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Előszó a tananyag használatához:
A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális
közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok és tanfolyamok létrehozásával kívánja
elérni. A projekt haszonélvezői (célzott személyei) a felsőfokú oktatási intézmények.
A projektek nagy száma és mérete lehetetlenné teszi minden egyes eredmény részletes közlését,
azaz jelen írott dokumentumban való közreadását.
Az itt látható anyag legfőbb feladata, hogy PORTAL-ként, azaz kapuként működjön, hogy
hozzásegítse az olvasót további információ(k)hoz. Ezért sem állíthatjuk, hogy teljes és lezárt
anyagról van szó.
Az oktatók elvárásainak skálája igen nagy - ‘az EU-kutatásának felmérési eredményeinek
keresése egy meghatározott témakörben’-től egészen az ‘egy kutatási projekt különleges
eredményeinek részletes kimutatása’-ig terjed. Megkíséreltünk kompromisszumot kötni és -az
adott lehetőségek szerint- az összes felhasználói csoport elvárásainak megfelelni.
Az itt látható gyűjtemény az egyes EU kutatások eredményeit, valamint kiegészítő nemzeti
kutatási eredményeket tartalmaz. A PORTAL köszönetet mond partnereinek az itt látható
projektekben való együttműködésükért. A projektek teljes listája, a konzorcium, valamint a
felhasznált irodalom listája az anyag végén található.
Ezt az anyagot “A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja” címmel Wilfried Anreiter
és Daniel Kampus (mindketten FGM-AMOR; Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH
– Austrian Mobility Research) és Malachy Buckeridge (Mendes Ltd.) illetve Graham Lightfoot
(CILTI, The Chartered Institute of Logistics & Transpor, Ireland) állította össze 2001-ben, majd
egy előadásokat is tartalmazó workshop folyamán került átformálásra 2002-ben.
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1. Bevezetés
Előszó a moduláris felépítésű anyagokhoz
Az alábbiakban bemutatandó tanulmányi anyag abból a célból készült, hogy segítse a
tanfolyamok előadóit és a hallgatókat a megfelelő anyagokkal, ami segíti őket a tudásuk
kiterjesztésében a legfrissebb európai fejlesztésekről a tömegközlekedés területén. Egy hat
részből álló tanulmányi modult fejlesztett ki a PORTAL. Ez a segédanyag azokra a kutatási
eredményekre épül, amik az olyan EU által támogatott projektekből emeli ki az információkat,
mint a MARETOPE, ISOTOPE QUATTRO, FISCUS és a kevésbé kiterjedt LEDA és SORT-
IT. A tanulmányi anyag úgy lett megszerkesztve, hogy az előadók beilleszthessék meglévő
előadásaik anyagába vagy éppenséggel egy külön, a többit kiegészítő kurzusban adják le.
Alternatívaként ez az anyag olyan diákok által is felhasználható, mint kiegészítő anyag, akiknek
elsődlegesen nem a tömegközlekedéssel kapcsolatosak a tanulmányaik, de tanulmányaikra
hatással van. Az ilyen előadások magukba foglalhatják a várostervezést, építőmérnöki,
építészeti témákat, közigazgatást és közgazdaságtant.
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az anyagok főleg abból a kutatásból származnak, amit
más, EU által támogatott tanulmányokból, kiváltképp a MARETOPE-ból fejtettek ki. A
hallgatóknak és más felhasználóknak javasolt, hogy hivatkozzanak erre a további
tanulmányokban és jellemzésben, főként az egyes országos és városi esettanulmányok esetében
(a következők nagy része egy az egyben a MARETOPE-ból lett átültetve). Azért, hogy
megkönnyítsék az érthetőséget mindegyik modul egy közös bevezetővel indul, valamint egy
speciális oktatási résszel a speciális modulok alkalmazásához. Azért, hogy segítsék az előadókat
és a tanulókat egy 25 oldalas, MS Powerpoint előadás készült, ami az egyes modulokkal együtt
alkalmazható. Ezek a diák az egyes modulokhoz való kapcsolódásuk alapján vannak
csoportosítva.

Jellemzően elsajátított tudásanyag ezen oktatási anyagok alapján
A hat modul elsajátításával a következő tudásanyaggal és képességekkel gazdagodnak a
tanulók:

• Átfogó ismeretet szereznek az európai tömegközlekedés szabályozásáról és az irányelvek
helyzetéről

• Megismerik a legfontosabb európai szerkezeti változásokat

• Háttér információkat kapnak az Európai Közösségben létező szerződési és finanszírozási
folyamatokról

• Megértik azokat a problémákat, amik tömegközlekedési irányelvek fejlesztésének és
megvalósításának a döntéshozatali folyamataival kapcsolatosak, megváltozott piaci
körülmények között

• Ismerni fogják azokat a minőségi problémákat, amelyek központiak a tömegközlekedési
szolgáltatásban megváltozott piaci körülmények között

• Tudni fogják és megértik a fő pénzügyi problémákat, amik behatárolják a megváltozott
folyamatok megvalósítását a tömegközlekedésben
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• Tanácsot adnak, vagy beszélnek a városvezetés képviselőivel és más potenciális
tömegközlekedési szolgáltatókkal, úgy mint az irányelvek regionális és nemzeti szintű
megalkotóival

• Megértik a különböző érdekcsoportok különféle szempontjait (üzemeltetők, hatóságok,
szaktanácsadók, iparágak, fogyasztók)

• Megértik és megvizsgálják mindegyik problémát, amely felmerül az adott modulhoz tartozó
témában

• Képesek lesznek mindegyik témához kapcsolódóan írásos anyag és kiegészítő információ
adására.

Kiértékelési módszer
Az elképzelés az, hogy a diákok tudását a modulok végén felmérjék. Azonban igen változatos
felmérési módszerek léteznek Európa szerte. Ezért túlzottan fontoskodó és szemtelen lenne a
PORTAL részéről, ha pontosan meghatározná azt az egzakt kiértékelési módot, amivel fel
tudnák mérni, hogy a diák mennyit sajátított el ebből az anyagból. A PORTAL előirányzása
szerint 6-10 órába tellene az anyag előadása függően az egyes oktatási helyek körülményeitől,
valamint a kiegészítő anyagoktól, és attól függően, hogy az egyes előadók az anyag mely
részére fektetnek nagyobb hangsúlyt. A kiértékelés akár csoportos beszélgetés keretében is
történhet, ahol az egyes tanulókat egyénileg értékelik ki, a saját munkatapasztalatuk,
munkaviszonyuk, tanulmányi képzettségük alapján. A javasolt feladatok száma csekély, azok is
inkább csak példa értékűek, mint tényszerűek, mint ahogy a tanulmányi feltételek is
országonként különbözőek.

Esettanulmányok és tanulmányi helyszínek
Válogatott esettanulmányok is csatolva vannak a tananyaghoz. Ezek az esettanulmányok az
alapján kerültek kiválasztásra, hogy mennyire átfogóan reprezentálják a fejlesztés egy szeletét,
valamint a tömegközlekedés utóbbi években adott válaszait egy változó tömegközlekedési piaci
környezetben és a szükséges változások figyelembevételével a meglévő kereteken belül, ami
bekerült a városok, a régiók, és államok szóhasználatába. Azért, hogy támogassák a tanulókat, a
szabályozások arculatának változása a nemzeti szinten rendelkezésre áll. Ez segíti a diákokat,
hogy a vizsgálódásukat az egyéni tanulmányokból nemzeti összefüggésekbe helyezzék. Így
összehasonlításokat tehetnek az országos és regionális szinteken.

1.1 A tömegközlekedési szabályozó keretrendszer meghatározása
A következő meghatározást a tömegközlekedés szabályozó keretrendszeréről elfogadta a
PORTAL, mint használható definíciót, és meg fog jelenni, mindegyik modul elején. A
“tömegközlekedés szabályozó keretszerkezete” című téma jogi/törvényi és szervezeti
szempontokat tartalmaz. Az utóbbi években a szerkezetek jelentős változásokon mentek
keresztül, köszönhetően annak, hogy azok a politikai javaslatok prioritást élveznek az EU
törvényhozásában, ami egy deregulált tömegközlekedési piachoz vezet, ami lehetővé teszi az
ellenőrzött versenyt. A tömegközlekedés célkitűzése, hogy gazdasági hatékonyságot és
minőségi szolgáltatást érjen el, valamint átláthatóságot az üzemeltetésben és a szervezésben.
Ezek a célok csak akkor kivitelezhetők, ha a hatóságok és üzemeltetők közötti kapcsolat
kiforrott és kreatív. Mint a legtöbb esetben, ahol a késedelem több időbe, energiába és pénzbe
kerül, az együttműködés itt is kulcs a sikerhez.
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A szabályozási keretek meghatározzák a szállítási szolgáltatások felépítését, tervezését és
létrehozását. Ennek érdekében átlátható szabályokat kell alkotni a rendszer különböző
megbízottjai között. Különösen kényes téma a felelősség és a kockázatok megosztása, amit
pontosan meg kell határozni.
A különböző közlekedési módok üzemeltetőinek, melyek hatósági háttere más és más,
egyidejűleg kell időben és térben jelen lenniük. Akárcsak a közlekedési hatóságok, akiknek
közös stratégiai célokat kell megtervezniük ugyanarra a városi térségre más térségek
hatóságaival együtt, ha a forgalmi zavarok és környezetvédelem érdekében valamit is tenni
akarnak.
Bizonyítékok vannak jó néhány városban világszerte a szállítási irányelvekre, ahol a magán és
közszféra mobilitási eszközei közötti egyensúly csak a „húzd meg, ereszd meg” [pull&push]
irányelven keresztül valósulhat csak meg. A „Húzd meg” maga után vonja a tömegközlekedési
szolgáltatások minőségi fejlődését, míg az „ereszd meg” célja, hogy korlátozza az egyéni
közlekedést bizonyos helyeken és időben.

1.2 Háttér anyagok az EU vitájáról a tömegközlekedés
szabályozásának témájában

Kényszerek és korlátozások
A tömegközlekedési lévő keretek utalnak néhány témára, amik nem kapcsolódnak szervesen az
anyaghoz, de bizonyos szabályozó hatásuk van.

Ezek a témák csak annyira részletesen lesznek kezelve, amennyire szükséges:

• Törvényi vizsgálat

• Üzemeltetési terv

• Közlekedéstervezés

• Eljárási problémák

• Technológiai fejlesztések

1.3 Kihívások a tömegközlekedés számára a jövőben
A hatékony tömegközlekedés kulcsa a szabályozási kereteiben rejlik. Csak az átlátható és
nyitott szerkezet fogja lehetővé tenni az üzemeltetők (magán és közösségi) számára, hogy egy
fenntartható közlekedési rendszert alkothassanak, amelyek kielégítik azon jövőbeli
követelményeket, melyek a következők:

• A gazdasági hatékonyság (az utazási idő csökkentése, a szabadidő növelése)

• Az ökológiai hatékonyság (forgalmi zavarok csökkentése, környezet fejlesztése)

• A szolgáltatás színvonala (az utazási idő csökkentése, a szabadidő növelése)

• Intermodalitás támogatása

• Versenyképesség
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Végtére is a tömegközlekedés célja, hogy egy jobb életminőséget kínáljon, fenntartható
mobilitással, a nagyközönség számára. Történelmi okokból kifolyólag a legtöbb utas Európában
és más országokban is az alacsonyabb jövedelmű rétegekből kerül ki. A múltban ez volt a
jellemző, de ha a dereguláció bekövetkezik és szabad piac alakul ki olyan formában, ami
kielégíti a korábban említett kritériumokat, akkor egy jelentős elmozdulás lesz a potenciális
utasok szociális bázisát tekintve. Ez különösen igaz, ha az elmozdulás az autós utazás helyett a
tömegközlekedés felé történik, ami kihat környezeti, csakúgy, mint ökológiai szempontból az
életre a városokban és a nagyobb városi régiókban Európa szerte. Az ilyen irányú gondolkodás
azt igényli, hogy a tömegközlekedés vonzó legyen az utasok számára, és fenntartható legyen a
jövőben. A kihívás mindenki számára az, hogy kiterjesszük a tömegközlekedést igénybe vevő
azon utasok körét, akik majd megfontolják, hogy előnyben részesítik a tömegközlekedést a
mindennapi életben.

1.4 Kapcsolat az EU irányelvekkel
Több érv és megoldási javaslat is szól
amellett, hogy a törvényi és szabályozó
keretek elemzésével a helyi
tömegközlekedésben, hogy
megkönnyítsék az átmenetet az új
rendszerekbe, ezzel a feladattal jobb
európai szinten megbirkózni, mint
regionális, nemzeti vagy egyéni szinten.
Ebben az összefüggésben európai
szinten különböző igények és
jelentőségek vannak. Ezek legfőképpen
a Belső Piac kiegészítését állapítják meg
a közlekedési szektorban, magába
foglalva főleg a piac megnyitását, más tagországok szolgáltatóinak és eszköztulajdonosainak,
valamint a korrekt versenyt, közlekedési politikát, környezetvédelmet, stb. Mindezek azonban
némi harmonizációját igénylik az alapelveknek mind globális, mind makro szinten, anélkül,
hogy ellentétbe kerüljenek a szubszidiaritás elvével.
A helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban a közszféra kötelezettségeivel kapcsolatos, a
pénzügyi támogatások kifizetését szabályozó jogszabályok jelenleg éppen kiadás alatt vannak.
(1191/69/EC Szabályozás). Ez meghatározza, hogy a tenderfelhívásoknak a szerződésekkel
kapcsolatban ki kell térni a közforrásból támogatott menetrendszerű tömegközlekedési
szolgáltatásokra.
2000 szeptemberében az Európai Bizottság előterjesztette az Európai Parlamentnek az új
szabályozás tervezetét (2000/0212), ami figyelembe veszi a tömegközlekedési piacon
végbement változásokat, és azt, hogy a tömegközlekedés modernizációja elengedhetetlen. Ez
magába foglalja közszféra támogatásait a garantált tömegközlekedési szolgáltatásokhoz vagy az
egyes érdekcsoportok és felhasználók számára a szabályozott díjakat és koncessziókat. Ha
elfogadják, akkor ez a 1191/69 jelű szabályozás helyébe lép. Az Európai Parlament tervezethez
fűzött kiegészítéseit követően egy módosított javaslat lett kiadva 2002 februárjában.
A törvényi és a szabályozási keretekkel kapcsolatos EU szintű minimális szabályozás
megalkotása közvetlen hasznot fog jelenteni a közlekedési szolgáltatóknak és a hatóságoknak
Európa szerte. Ez lehetővé teszi a mobilitási rendszerek teljesítményének vizsgálatát, és így
fontos ösztönzést ad a fejlesztésekhez, lépéseket tesz a szabad piac léte felé,
csökkentve a még mindig létező szervezeti és törvényi korlátozásokat, amik hátráltatják az
európai szintű verseny környezetet, ismételten igazolva az Európa szintű megközelítést.
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Tekintettel az Európai Unió irányelveihez való kapcsolatra, ez a projekt első helyen szerepel,
hiszen nyilvánvaló a kapcsolat a Közösségi Közlekedési Politika által meghatározott célokkal.
Értékeli a törvényi és szervezeti keretek változásainak hatását, és olyan eszközöket hoz létre,
ami segíti ezen változások előrehaladását és véghezvitelét. Az európai Közös Közlekedési
Politikának hatása, valamint az EU Versenypolitikájának alkalmazása a tömegközlekedés
területén jelen helyzetben nem tisztázott. A MARETOPE projekt megmutatta, hogy minden
állam megvizsgált különböző liberalizált modelleket, és jelenleg az EU Irányelvek
bevezetésének folyamata zajlik ezekben az országokban.
Fontos következmények merülnek majd fel a közlekedési piacon, amik közvetlenül hatással
lesznek a szolgáltatások színvonalára, befolyásolják a mobilitási igényeket a fenntartható
mobilitás, mint elérendő cél irányába.

Más kapcsolódó EU irányelvek, amelyek közvetlenül vagy közvetve előnyt élveznek majd a
kutatásból, azok:

• A Belföldi piac kiegészítése a közlekedési szektorban felgyorsítva a teljes nyitási
folyamatát a szállítási piacnak a más tagországokból jövő verseny irányába, megszüntetve a
korlátokat a szolgáltatások szabad működtetése elől;

• Fogyasztó védelem, mivel a jelen helyzet gyors és hatékony változása sok tagállamban
költségcsökkentéshez, a tömegközlekedés fejlesztéséhez, magas színvonalú szolgáltatáshoz
vagy éppen az árak csökkentéséhez fog vezetni;

• Szociális és társadalmi feladatok: az előbb említett változások szintén meg fogják
könnyíteni a mobilitást a társadalom kevésbé jómódú részének is, jobb időhatékonyságot és
ily módon megnövekedett szabadidőt és életminőséget okozva;

• Foglalkoztatás javítása a munkahelyek jobb megközelíthetőségével;

• Munkakörülmények javítása, kiküszöbölve az eredménytelenséget a jelenlegi
munkakörnyezetben a tömegközlekedési vállalatoknál.

Ennek a felmérésnek az egyik fontos mondanivalója az, hogy a korszerű áttekintését adja a
jelenlegi törvényi, szervezeti és pénzügyi kereteknek a tömegközlekedési rendszerben, ami
bázisát fogja képezni a jövőbeni EU és nemzeti törvényalkotás terén, és talán néhány közös,
európai szintű kérdést is megold.
További, a Közösség által hozzáadott értékeket kapunk a még futó, vagy már befejezett uniós
tagállamok vagy más európai országok projektjeivel való együttműködésből. Az európai
védernyő alatt megvalósított multinacionális, kutatással foglalkozó konzorcium – ahol minden
résztvevőnek megvan a saját hálózata –a legjobb formája minden ilyen információ
összegyűjtésének, ezzel hozzájárulva a hatékony terjesztéshez.
Azért, hogy elemezhetők legyenek a vonatkozó EU irányelvek és azok hatása nemzeti és
regionális szinten, az EU kutatási projektek sorozatát vezette be, amelyek célja, hogy
megállapítsa az akkori és jelenlegi helyzetét a tömegközlekedési szolgáltatásoknak a
tagállamokon belül és, hogy utólag azonosítsa a szembenálló tagok vitáit, amit ezen irányelvek
megvalósítása okoz. Ezen felül a Bizottság felméréseket végzett a változások jelen állapotában
és a lehetséges jövőbeni fejlesztésekre tekintettel a tagállamokkal és a csatlakozó országokkal.
Az idáig elvégzett, megvalósított tanulmányok a következőket tartalmazzák:
A 4-ik RTD Keretprogramban több projekt is a szabályozó keretrendszer fejlesztésével
foglalkozott, mint az ISOTOPE és a QUATTRO. Az 5-ik Keretprogramon belül MARETOPE a
legkiemelkedőbb az adaptáció tekintetében és a változó folyamatok menedzselésében,
figyelembe véve a különböző érdekcsoportok perspektívájából azokat a potenciális ellentéteket,
amik feltételezhetőleg felmerülnek az ilyen változások okozta hatások miatt.
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A következő három, EU által támogatott tömegközlekedési kutatási projekt, mint erőforrás lett
kiválasztva ehhez a Kulcs témához és hivatkozva van rá, mint azt modul főcímében említettük:

• ISOTOPE, Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers in
Europe (4-ik Keretprogram) = Az Európai Tömegközlekedési Műveletek Fejlesztett
Szerkezete és Szervezete

• QUATTRO, Quality Approach in tendering urban public transport operations
(IV. Keretprogram) = Minőségi megközelítés a városi tömegközlekedési műveletek
tendereztetésénél

• MARETOPE, Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe (V. Keretprogram) = Szabályozás Előrehaladásának Menedzselése és
Kiértékelése a Helyi Tömegközlekedésben Európában

• LEDA, SORT-IT is figyelembe lett véve a téma kidolgozásakor, de bebizonyosodott, hogy
nincs elég idevágó információ benne, amit be lehetne illeszteni ebbe az oktatási anyagba.
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2. Nemzeti kü lönbségek / Helyi megoldások -
Áttekintés a tömegközlekedés múltbeli és
jövőbeli irányairól

2.1 Az 1. modul tanulásának speciális eredményei
A modul alapján a tanulók elsajátíthatják:

• A tömegközlekedés jelenlegi helyzetének kialakulását Európában,

• Az EU politika hatását a tagállamok belföldi piacaira, amint azok próbálnak alkalmazkodni
a változó piaci környezethez,

• A hatóságok korlátait miközben az EU politikáját igyekeznek beilleszteni a működő
gyakorlatba és szabályozásba,

• Milyen lépéseket tesz több állam, hogy egy nyitottabb közlekedéspolitikát valósítson meg
az EU irányelvekkel és a kívánt gyakorlattal összhangban,

• A jelenleg javasolt lehetséges jövőbeli irányelveket.

2.2 Bevezetés
A tömegközlekedés ellátását figyelembe véve Európában, a jelenlegi helyzetet vizsgálva
rájövünk, hogy a jelen kihívásai a múlt fejleményeiben rejtőznek. A 19. században láthattuk a
magánszektor pénzelte nemzeti vasúthálózatok és a helyi közlekedési rendszerek kialakulását.
A 20. század elején a kormányok szerepe országos, regionális és helyi szinten is megnő a
szolgáltatások ellátásában. Az állam lett a piac tulajdonosa és szabályozója. A század utolsó
negyedében az a tendencia indult el, hogy az állam részvételét a közlekedésben visszaszorítsák.
Ezt az átalakulást különböző tényezők befolyásolták. Egy modern közlekedési rendszer
befektetési költségei, a vele járó technológiai költségek, illetve az EU által sugárzott új
szabályozási rendszerek rákényszeríttették a hatóságokat, hogy vizsgálják meg a piacfejlesztés
új eszközeit. Sok modell kínált változtatási lehetőséget.
A szabályozás-mentes szabadpiac egy sor lehetőséget kínált, a decentralizált modell sajátos
kihívásnak bizonyult a kelet-európai országok számára, míg az állam monopóliumának
megtartása és az ezen alapuló zárt piac egyszerűen már nem alternatíva az EU legnagyobb
részének és a csatlakozó országoknak. Az átalakítási feladatot súlyosbította a szabályozási
környezet felülvizsgálásának és irányításának szükségessége, mert az átalakulásnak ebben
kellett megtörténnie. Egyidejűleg harmonizálni kellett minden új szabályozási keretet az új
piacokon megjelenőkkel. Ahogy e modulból kitűnik, ezek a feladatok továbbra is léteznek.
Világosan látható, hogy egy ország vagy régió sem részesített előnyben kizárólagosan egy
megoldást a többivel szemben, hanem inkább egy vegyes és összehangolt rendszer mellett
döntöttek az EU irányelv javasolta átfogó szabályozási kereten belül.
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2.3 A múlt – a tömegközlekedés szolgáltatásának általános /
hagyományos szemlélete

Érdekes észrevétel, hogy minél messzebbre tekintünk vissza néhány európai ország múltjába,
egyre világosabban látható, hogy a tömegközlekedés valamikor nagyon liberalizált volt. A
kormányok csak a 20. század elején kezdték szabályozni a tömegközlekedést. A század
közepére a legtöbb kapcsolódó üzletág már a kormányzat kezében volt.
A legtöbb országos jelentés arra a pillanatra teszi a választóvonalat a „múlt” és „átmenet”
között, amikor megtették az első lépéseket a függetlenebbül működő tömegközlekedési
vállalatok felé.
Először az északnyugat-európai országok tapasztalták meg a személyautók nagymértékű
megjelenését és használatát, ami a tömegközlekedési szolgáltatók csökkenő kihasználásához és
növekvő költségeihez vezetett. Egy későbbi szakaszban a dél-európai államokban (különösen
Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában) is nyilvánvalóvá vált a változás.
A közép-európai országok múltjában nyilvánvalóan erős befolyása van a kommunizmusnak.
Szubvenció, alacsony tarifák, magas szintű védettség (igen alacsony személyautó-állomány) és
központi irányítás a fő jellemzők ekkor.
Észre kell vennünk, hogy a hetvenes és nyolcvanas évek átalakítása nem mindig a liberalizáció
irányába vitt, ahogy vártuk volna. Finnországban például a városi tanácsok megszerezték a
buszvállalatokat, hogy a szolgáltatás folyamatosságát biztosítsák, mivel azok már nem voltak
nyereségesek. Európában a tulajdoni viszonyok változatosak, léteznek teljesen független
magánvállalatok és teljesen köztulajdonban lévők is. Sok tagállam rendszere a feni kettő
keveréke.

2.4 Az átmenet
Mind Nyugat és Közép-Európában az átmenet általános iránya a hatósági jogkörök
decentralizációja, illetve a szolgáltatások szervezésében hivatalosabb és egyértelműbb eljárás,
ami szociális szempontból járható út, de nem kifizetődő. Sok országban bevezették a versenyt,
más országokban ez előkészítés alatt áll. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az átalakulást,
sok országban törvényi változtatásokat hajtottak végre.

A legtöbb európai országban a változtatás fő mozgatórugója anyagi jellegű volt: a
tömegközlekedés költségfedezete túl alacsonynak volt mondható, míg a támogatáshoz
szükséges pénzmennyiség túl magas. További, az előrelépést segítő hatások a következők:

• egy magasabb színvonalú ellátás szükségessége, ami jobban megfelel a polgárok
elvárásainak;

• a hatékonyabb és eredményesebb pénzfelhasználás szükségessége, hogy pozitív változást
érjünk el az utasok száma és a módbeli eloszlás tekintetében;

• a fogysztó/utas helyzetének erősítése azzal, hogy befolyást gyakorolhat a tömegközlekedés
kialakítására;

• megfelelő, fenntartható pénzügyi keretek létrehozása a közpénzek felhasználásával
összefüggésben;

• a városi közlekedés megfontolt európai szabályozása.
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A háttérben fontos szerepe volt a gazdasági fejlődés hatásának és a megnövekedett
személygépjármű használatnak (ahogy korábban említettük).
Néhány országban a koncesszióért folyó versenyt úgy fogalmazták meg, mint a közeli jövő
rendszerét, és megszervezték az átmenet folyamatát, hogy könnyítsenek rajta. A hatóságok
befolyása itt igen nagy, lehetőségük van arra, hogy úgy szervezzék a tömegközlekedést, mint a
városi fejlődés egy eszközét. Ahol a versenyt bevezették, ott hatékonyság növekedést hozott.
Mivel a tömegközlekedés kihasználtságában történt pozitív változásokat nem lehetett
ugyanolyan mértékben fenntartani, új és módosított eszközöket fejlesztenek ki, hogy emeljék a
szolgáltatások minőségét a verseny-környezetben.
Az Egyesült Királyságban jutottak legtovább a fejlesztések. Londonon kívül versenyrendszert
vezettek be az utakra, újabb versenyt hirdetve a nem jövedelmező szolgáltatásokra. Ahol a piaci
tökéletlenségek korlátokat állíthattak, ott új eszközöket vezettek be azok leküzdésére.
Más országok még mindig a fejlődés elején járnak. Hogyan tartsák fent az integrációt
versenykörnyezetben, és hogyan privatizálják az állami vállalatokat - ezek a felismert korlátok.
Ezekben az országokban a változás hatásait kisebb mértékűnek tartják a várakozások, mint az
erőfeszítéseket, amibe a változás kerülni fog. Mindazonáltal szükség van a változásra a
finanszírozási problémák miatt, továbbá ezt sürgeti a kereszt-finanszírozás lehetőségeinek
megszűnése is. Az alvállalkozói rendszer az első lépés a hatékonyság növelésére ezeken a
helyeken.
Nyugat-Európához képest a kényszerítő erők kissé eltérőek Közép-Európában. A központi
kormányok anyagi helyzete kulcsfontosságú hatással volt a fejlesztésekre (még jobban, mint
néhány dél-európai tagállamban). Sok országban a költségvetés megszorításai decentralizációs
folyamathoz vezettek, anélkül hogy megfelelően rendezték volna a szükséges anyagi forrásokat
az alacsonyabb szinteken - ez a szolgáltatások csökkentését eredményezte. Ráadásul a Nyugat-
Európában korábban tapasztaltaknak megfelelően, a magasabb motorizáció miatt erősen
visszaesett a tömegközlekedők száma. Néhány közép-európai országban az árak jelentősen
megnőttek, míg más országok - szociális nyomásra - az árakat a korábbi szinten tartották. Mégis
határozott liberalizáció van folyamatban Közép-Európában, és ez néha gyorsabb, mint Nyugat-
Európában. Jogi reformok születtek, vagy előkészületben vannak, hogy a csatlakozás idejére
megfeleljenek az EU normáknak.
Európa egyik érdekessége, hogy sok főváros (vagy a fővárosi régió) más megközelítést igényel,
mint a további területek az országban. Jó példa erre London és Párizs, de Dublin, Brüsszel,
Athén és Koppenhága is más rendszerű, mint a többi város ugyanazokban az országokban
(néhány esetben a második legnagyobb város is követi ezt a „speciális rendszert”). Általában a
hálózat bonyolultsága indokolja ezt a speciális rendszert, beleértve a vasúti szolgáltatásokat is.
A liberalizáció ezeken a „speciális területeken” rendszerint lassabb, az ország más részeivel
összehasonlítva. Ha mérlegeljük a tömegközlekedési szolgáltatások kiterjedésének európai
szintjét, eltűnődhetünk, hogy néhány város speciális rendszere mennyire az átmeneti időszak
maradéka, és vajon változni fog-e az „új rendszerben”.
Érdekes lesz meglátnunk, hogy mi lesz az új EU törvénykezés hatása a vegyes szolgáltatást
nyújtó vállalatokra. A vegyes, vasúti/busz-hálózatok megállapodásai akkor lesznek
megengedettek, ha már léteztek az új szabályozás életbe lépésekor. Mégis az új szolgáltatások
esetében valószínűleg külön kell majd választani a szolgáltatásokat (abban az esetben, ha a
hatóság nem akarja, hogy a vasúti szolgáltatás nyílt versenytárgyalás alá essék).
Az átmenet másik sajátossága a vasúti szolgáltatások speciális megközelítése. Természetesen a
technikai szabályozások a vasúti és közúti szolgáltatásokban eltérőek. Viszont rendszerint a
szerződés és pályáztatás megközelítése is különbözik a két módozatnál. Ez valamennyire
magyarázható azzal a ténnyel, hogy a vasúti szolgáltatások liberalizációját nehezebb rendezni a
közúti szolgáltatáshoz képest.
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Azonban sok országban a tulajdoni viszonyok (a nemzeti vasúti társaságé) kritikus szerepet
játszanak a folyamatban. Sok ország nem akarja a vasúti társasága további eladósodását
megkockáztatni a másokkal való verseny eredményeként.

2.5 Az új – a jövő, az előttünk álló út
Az Egyesült Királyság egy példa az olyan országokra, ahol „az új” valamilyen értelemben már
része a jelenlegi gyakorlatnak. A liberalizáció nagy irama a nyolcvanas években egy
visszafogottabb megközelítést indokolt a legutóbbi közlekedéspolitikai tervekben, mivel számos
nehézség merült fel. Ezért az Egyesült Királyság „az újon” túl is tesz lépéseket.
Végigtekintve Európán a liberalizáció szempontjából leggyorsabb fejlődést a közepes méretű
városokban tapasztalhatjuk (Finnország). Néhány országban, mint Hollandia és Írország az új
szabályozási rendszertől várják a legalapvetőbb változásokat, amely csak a következő években
lép hatályba. Ezért ezekben az országokban „az újról” nehéz valamit is mondani.
A piaci erők felé való elmozdulás érdekes eleme egy más szabályozás szükségessége
(elsősorban nem a dereguláció, hanem új szabályok felállítása). Mindezek mellett a
kormányoknak megfigyelő rendszert kell kiépíteniük, hogy a hatalmi visszaéléseket megelőzzék
(egy hatóság, ami biztosítja a tiszta versenyt). Az egyik kötöttség, hogy a tömegközlekedési
piacnak kicsi a tapasztalata az ilyen típusú felépítésben, különösen helyi és regionális szinten.
Hollandiában egy speciális intézményt hoztak létre az önkormányzatok támogatására a
pályáztatási eljárásokban és a szerződéskötésekben.
Az egyik új fejlesztés, amelyet több közép-európai országban láthatunk (Litvánia,
Lengyelország, Bulgária) az új piaci belépők megjelenése, akik minibusz szolgáltatást
nyújtanak. Az effajta szolgáltatások nagyon nyereségesek lehetnek ezekben az országokban. A
legtöbb magánvállalkozó kihasználja a zavaros szabályozásból adódó helyzetet a városokban, és
a tömegközlekedési vállalatok gyakran reménytelen helyzetét. Az alacsony tarifával dolgozó
tömegközlekedési vállalatok, amelyek a kifizetetlen támogatások miatt gyakran forráshiányban
szenvednek, rendszerint képtelenek a városi területek nyereséges útvonalait üzemeltető
magánbusz vállalkozásokkal versenyezni.
Érdemes megjegyezni, hogy néhány országban a hatóságok azzal próbálják ösztönözni „az új”
megjelenését, hogy megfelelő piaci részesedést ajánlanak, de akár a törvénykezésbe is engedik a
beleszólást (Dánia, Hollandia).

Közelebbről megvizsgálni, hogy az EU új
jogi keretének milyen hatása lesz a
tagállamok gyakorlatára nehéz feladat,
mivel két mozgató célkitűzésünk van. Az
átdolgozott EU szabályozást még nem
fogadták el, és sok szabályozási
kezdeményezés függőben van a
tagállamok szintjén.
Azonban figyelembe véve az elkészített
országos felméréseket egyértelmű, hogy
az új EU szabályrendszer kiterjesztése a
helyi és regionális közlekedésre fontos
hatással lesz néhány országra. Sok helyi és

regionális közlekedési szolgáltató számára a megállapodások és főleg a pályáztatások – bár
kísérleteket végeztek - nem a közgyakorlat részei Európában. Ennek meg kell változnia.
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Valamilyen szintig a vasúti szolgáltatások és a nagyvárosok vegyes szolgáltatói folytathatják a
közvetlen szerződések gyakorlatát, aminek korlátozottabb hatása van a nyílt tenderkiíráshoz
képest. Habár különösen a közepes méretű európai városokban, amelyek szolgáltatási
megállapodásai az EU küszöb felett vannak, de néhány szabály mellőzésének lehetősége nélkül,
a vasúti szolgáltatások miatt a változások következő hatásaival számolni kell:

• Versenytárgyalásos eljárás;

• Öt évnél nem hosszabb szerződések;

• A köztulajdonú szolgáltatók helyzetének átalakítása és külön elszámolás a közszolgáltatási
megállapodások esetében.

Ténylegesen az lehet az eredmény, hogy a tömegközlekedés szolgáltatók szabad piaca először a
közepes méretű városok és régiók szintjén jelenik meg. Eközben a kis városok saját irányítású
szolgáltatásokkal (az EU küszöb alatt), vagy a vasúti szolgáltatásokkal rendelkező nagyvárosok
a mentességeket használják majd fel egy védettebb piac megőrzésére.

2.6 Következtetések
Két megközelítéssel találkozhatunk a nyugat- és dél-európai országokban a közelmúltban. Egy
„lentről-fel” szemlélet szerint a tömegközlekedés ellátóit engedték meglehetősen szabadon
fejleszteni a szolgáltatásaikat, és a jogi és intézményi keretek utólag igazodtak ehhez. A
„fentről-le” megközelítésben először a jogi és intézményi reformokat vezették be, és a
gyakorlatnak az új intézményi háttérre kellett reagálnia.
A köztulajdonú üzemeltetők (pl.: Aarhus, Athén, Párizs, Amszterdam) és ezeknek az EU
törvényekkel való viszonya nehéz téma lesz a jövőben. Bár a tulajdonjog kérdése nem vitatéma
EU szinten - a hozzáállás semleges -, időszerű marad országos és regionális téren. A
köztulajdon és a szolgáltatások hatósági tendereztetése nehezen összeegyeztethető a
szerződésekkel és a pályáztatással. Sok városban, főként olyan fővárosokban, mint Athén,
nincsen annak jele, hogy a tulajdonjogi kérdés probléma lenne egyáltalán. Viszont a jövőben
ennek hatása lesz a pályáztatásokhoz való hozzáállásra. Az EU szabályozás (tervezet)
kétségtelenül világossá teszi, hogy a köztulajdonú szolgáltatások nem adnak okot egyetlen EU
szabály kizárására sem a szerződésekkel és pályáztatással kapcsolatban.
A tömegközlekedés egyik nagy ellentmondása, ami a múltból származtatható, hogy a gazdasági
fellendülések nem voltak kedvezőek a szolgáltatok számára. Többen engedhették meg
maguknak a saját autót, míg másrészről a tömegközlekedés ellátásával járó költségek
megnőttek. A magánautó-használat szabályozásának kudarca – különösen a nagy, városi
területeken- ellentéthez fog vezetni a kifejtett EU politikával. Ezzel összefüggésben, az
idetartozó témák és intézkedések, mint a magánautó használata, mértéke, nem lehetnek a
jelenlegi szintjükön megengedve a továbbiakban. Az autó-használat mértéktelenségét figyelmen
kívül hagyni – kiemelten a városi környezetben- egyértelmű ellentétet mutat az EU
környezetvédelmi, területfelhasználási, térbeli fejlesztési és tervezési politikájával. Ezen kívül
ott vannak a gazdasági költségek az egészség és életminőség problémájával kapcsolatban,
amelyek a városi szennyezésből következnek, illetve a közúti és parkolási infrastruktúra
ellátásából adódó költségek.
A támogatási színvonal különbözik: Franciaországban például a viteldíjakból befolyó bevétel
átlagosan 54%-a a teljes rendszer működési költségeinek. Hollandiában a költségfedezet a
területtől függően 35-40%. Ennek ellenére óvatosan kell használni ezeket az adatokat, mivel a
számítás módja különböző.
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Végül megvizsgálva a MARETOPE projekt által használt szervezési modellt, az egyik
következtetés az, hogy az országokat nem lehet egy végleges irányvonal alá besorolni
(pl.: hatósági kezdeményezésű koncesszió közvetlen szerződéssel), mivel sok országban több
különböző szervezési forma létezik egyszerre. Az új EU szabályozás érdekes hatása lehet, hogy
a közepes méretű városok különböző államokban jobban összehasonlíthatók lesznek (a
szervezés, szerződés és pályáztatás szempontjából), mint például a közepes méretű és a
nagyvárosok egy országon belül, mivel csak a közepes méretű városok lesznek teljesen alávetve
az EU szabályoknak.
Még legalább egy közös tulajdonságot lehet találni. Szinte nincs olyan terület Európában, ahol a
pályáztatás, vagy legalább a szerződés ne lenne probléma. Természetesen az eljárásokban a
versenyelemek engedélyezése jelentősen eltér, és a szerződések időtartama 1-2 évtől akár 30
évig is (Toulouse) terjedhet. Azonban mint probléma létezik az ide tartozó keretrendszerrel
együtt, amely jelenleg kidolgozás alatt áll európai szinten.

2.7 Feladatok az 1. modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.

1. Vázolja fel a jogi fejlődést, amely a tömegközlekedés fejlődésében történt Európában a XX.
század közepétől! Szemléltesse a választ három EU tagállam speciális tapasztalatain
keresztül!

2. Vizsgálja meg az EU Közös Közlekedési Politikáját, és tekintse át a hatásait a javasolt
szabályozási változtatásokon, amelyek az 1990-es évek közepétől jelentek meg az EU-ban!

2.8 Ajánlott irodalom az 1. modulhoz
European Commission (1996), The citizen’s network - Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe, Green Paper, Directorate-General VII Transport, Brussels.
European Commission (1998), Developing the Citizen’s Network, communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the
Economic and Social Committee, COM(1998)431, Directorate-General VII Transport, Brussels.
EQUIP Research Consortium (2001), Transport Research – 5th. Framework Programme – Office
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report ,
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
SORT-IT Research Consortium (1998) Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg
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3. A Tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásának
lehetőségei

3.1 A 2. modul tanulásának speciális eredményei:
E modul elsajátítása után a hallgatók megértik a következőket:

• Az államok által alkalmazott szabályozó rendszerek, és a szabályozó hatóságok, amelyek
versenyt hoznak létre mind a ’közúti’, mind a ’nem közúti’ személyszállítási módok között.

• A különböző nemzeti és regionális hatóságok versenypolitikáinak alkalmazását illető
döntésekre hatással lévő modelleket.

• A hatóságok által figyelembe vett különböző versenymodelleket, amelyek a
tömegközlekedés piacára gerjesztő hatással vannak.

• A különböző szerepeket és szereplőket a tömegközlekedési szolgáltatások nyújtásának
folyamatában.

3.2 Bevezetés
Európában a helyi és a regionális tömegközlekedésért felelős szervezetek az elmúlt két
évtizedben jelentős változásokat tudtak kieszközölni, amik előtérbe helyezték a verseny
különböző formáit. Ezeket általában’ verseny és verseny címszó alá sorolhatjuk, de a különböző
országokban alkalmazott szervezeti formák jóval több variációs lehetőséget rejtenek magukban,
mint amire ebben a részben sort tudunk keríteni. Míg az ’úton belüli’ megadja az
üzemeltetőknek a szolgáltatás tetszés szerinti fejlesztésének lehetőségét, addig az ’úton kívüli’
rendszereknek általában szigorúan előírják milyen szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, ám ezek
alkalmazásaikban jelentősen különböznek.
Az Egyesült Királyság kivételével a legtöbb nyugat-európai országban, ahol bevezették a
versenyt, az ’úton kívüli’ verseny számos szabályozott formája felé mozdultak el (Svédország,
Dánia, Franciaország, Németország és Hollandia). A közlekedési hatóságok megtartják (vagy
megszerzik) ilyen rendszerekben a szolgáltatás meghatározásának jogát. A versenytárgyalás
folyamata arra való ilyen rendszerek esetében, hogy kiválasszunk egy üzemeltetőt, aki
hatékonyan nyújtja a szolgáltatásokat, amiket a központi hatóság, vagy annak tervező-cége
tervez meg. Bár az esetek növekvő részében igyekeznek a fenti döntéseket átruházni a
kiválasztott üzemeltetőkre.
Az 1. ábra mutatja az európai tömegközlekedésben előforduló szervezeti formák globális
osztályozását. A diagram első érdekessége a ’hatóság-vezérelte kezdeményezés’ és a
’piacvezérelt kezdeményezés’ közti különbség. Hatóság által vezérelt rendszerekben, azok a
hatóságok, akiken a közlekedés felelősségének terhe van (a továbbiakban: ’közlekedési
hatóságok’), rendelkeznek a kezdeményezés monopóliumával. Minden termék és piaci belépés
egy tudatos, egyoldalú hatósági kezdeményezés szolgáltatások nyújtására, vagy azok
ösztönzésére (például ez a jelen jogi helyzet a Franciaországi helyi tömegközlekedés esetében, a
párizsi régió kivételével).
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Piac által meghatározott rendszerekben a közlekedési szolgáltatás az önálló piacra lépésen, mint
főszabályon alapszik, ami piaci folyamatokon és több-kevesebb belépéskori törvényi
ellenőrzésen alapul. Ez a jelenlegi jogi helyzet a helyi tömegközlekedés terén Nagy
Britanniában – több szabadsággal –, Németországban és Hollandiában – kevesebb szabadsággal.

1. Ábra: A tömegközlekedés szervezeti formáit, Forrás: Maretope

A fő különbség a szervezeti formák között az, hogy ahol a tömegközlekedési szolgáltatás
létrehozásának joga a hatóság kezében van, aki aztán kijelölheti a szolgáltatót, míg a piac által
szabályozott viszonyok közepette bárki szolgáltathat, szabad a verseny.
Meg kell jegyezni, hogy az összes itt bemutatott rendszer hasznát tudja venni a
versenytárgyalásoknak, bizonyos rész, vagy egész feladatokra történő szerződtetésekkel. Ez
megerősíti azt a tényt, hogy a versenytárgyalás csupán egy kiválasztási mechanizmusa a
forrásoknak, és nem egy önálló szervezeti forma.
A következő bekezdések a piaci kezdeményezéses és a hatósági kezdeményezéses rendszert
mutatják be egy-egy példával, a bevont csoportok közti kapcsolatok érzékeltetésére. A
Maretope project jóval alaposabban tárgyalja ezt a vonatkozást, ezért szerepel az ajánlott
irodalmak listájában. A ’fogyasztók’ és ’szavazók’, ’hatóságok’ és közlekedési vállalatok’, mint
kategóriák közti kapcsolatokat, az érthetőség kedvéért ábrákon részletezzük. Ezek az ábrák
különbséget tesznek a befolyások, befizetések, szolgáltatások és piaci súrlódások között.
Viszont nem alkalmasak a bevont szereplők közti stratégiai, taktikai és műveleti szinten történő
döntéshozás megosztásának érzékeltetésére. Ezért további ábrák lesznek láthatóak a
dokumentum későbbi részében (lásd 26. oldal, 4. ábra), melyek a többi kiegészítésére
szolgálnak.
Fontos megjegyezni, hogy csak néhány példára fog teljesen megfelelni bármelyik szervezeti
formának is. Csak a jogi, szabályozási és szervezeti rendszerek alapos ismerete szolgáltathat
elég információt ahhoz, hogy mindegyik valódi szervezeti formát meg tudjunk feleltetni egynek
ezek közül a ’letisztult’ formák közül.

Szervezeti formák

Köz tulajdonú
rendszer

Koncesszió Engedélyezés Szervezeti belépés

Hatósági kezdeményezés Piaci kezdeményezés

Kinevezett management

Közösségi management Köztulajdonú cég uralja

A kivitelezés
pályáztatása

mindkét
modellben
lehetséges

Magáncég uralja
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3.3 Piac-vezérelt kezdeményezés
A piaci kezdeményezésű rendszerek közös tulajdonsága, hogy egy önálló piaci folyamatból egy
gazdaságilag igen életképes szolgáltatással állnak elő. A piaci kezdeményezésű rendszerek
széles skálán mozognak a teljesen versenyszellemű ’nyílt belépésű rendszerek’ és a szigorú
’szabályozott rendszerek’ között, ahol a szolgáltatók számára többé-kevésbé állandó szintű
kizárólagosságot biztosítanak. Ezekre később bemutatunk két szélsőséges példát.
A hatóság felállíthatja a ’játékszabályokat’, amelyek a piacon jelenlévő összes üzemeltetőre
vonatkoznak, ezek által befolyásolva, szabályozva a tevékenységüket (lásd 2. ábra). Ezt akár
’házőrzői’, vagy ’bírói’ szereppel is jellemezhetnénk. Jó példák a szabályozásra a brit Office of
Fair Trade ragadozó magatartás elleni akciói. Jó példa a szabályok meghatározására a
koordinációhoz tartozó szabályok megalkotása a szomszédos vagy egymás tevékenységi
területét átfedő szolgáltatók között. Más szavakkal: kijelenthetjük, hogy a piacon már jelenlévő
üzemeltetőknek be kell tartaniuk bizonyos viselkedési szabályokat, mint a minőségbiztosítási
rendszerek integrációja, menetrend egyeztetés a szomszédos üzemeltetőkkel a közlekedési
kapcsolatok fejlesztésére, azonos jegyrendszer használata, integrált információs rendszerekben
való részvétel, stb… A hálózati hatásokhoz köthető piaci problémák megoldására szolgálhat a
hatósági intervenció.

Vote

VV OO

A

CC

Delivery
Payment
Market

Regulation

2. Ábra: A hatóság szabja meg a ‘játékszabályokat', Forrás: Maretope

A hármas kapcsolatot bemutató ábrák jelmagyarázatai:
C=fogyasztók, V=szavazók, A=hatóság, O=operátor
n=nemzeti, r=regionális, l=helyi.
A sötétített háttér ‘több’ részvevőt jelent

Szolgáltatás

Pénz
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Szavazat

Szabályozás
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3.4 Hatóság-vezérelt kezdeményezés
A hátósági kezdeményezések közös jellemzője, hogy szolgáltatás csak a hatóság egy tudatos
lépésének lehet a következménye. Egy szolgáltatás sem tulajdonítható pusztán a piaci
folyamatok hatásának, mivel semmilyen törvényi háttér nem tesz lehetővé önálló belépést a
piacra (hasonló törvényes monopólium található Franciaországban, a párizsi régión kívül)
Ebben az értelemben a hatóság a rendszerben monopolisztikus ’vállalkozó’, mivel semmilyen
szolgáltatás nem jöhet létre az intézkedése, vagy engedélye nélkül. Ezekben a rendszerekben a
tulajdoni viszonyokat kiragadva, mint fő megkülönböztetési kritériumot, megkülönböztethetünk
koncesszión, franchise-on és köztulajdonláson alapuló rendszereket.
Koncesszió vagy franchise esetén a hatóság kiválaszt egy vállalatot (lásd 3. ábra) egy
tömegközlekedési szolgáltatás elindítására és üzemeltetésére (általában egy hálózatot), ez a cég
általában tulajdonosa is az építményeinek és járműveinek (például Ruen, Franciaország). A
kiválasztási folyamat sokféle képpen történhet (közvetlen kiválasztás, előminősítés utáni
megállapodások vagy versenytárgyalás). Jó példa erre, az infrastruktúra, a járművek és a
közlekedési szolgáltatások tulajdonjogának felosztása, ahogy ezt a brit vasút is pályáztatásra
került néhány üzemeltető között.

3. Ábra: Koncesszió és kinevezett menedzsment, Forrás: Maretope

Megbízott menedzsment (lásd 3. ábra) alkalmazása esetén a hatóság elérhetővé teszi az
eszközöket a (privát) üzemeltetőnek, aki felé odaülteti a megbízott hálózati menedzsmentet (ezt
francia városokban figyelhetjük meg, mint Lille és Lyon). Itt túl sok módszer használható. A
megbízott menedzsmentre és koncesszióra úgy kell gondolni, mint két végletet kitöltő
hiánypótlásra. Az ilyen egyezségek a szerződések széles spektrumához vezethetnek, több-
kevesebb üzemeltetési, gazdasági és befektetési kockázatot foglalva magába, de ezek által több-
kevesebb szolgáltatás-tervezési szabadságot is nyújtva. Ezekkel a háromszögű diagramokkal
nem lehetséges az összes hasonló kapcsolatot szemléltetni. A döntéshozatali szintek elosztása az
érintett szereplők között a következő fejezetben lesz részletezve. Azoknak az ábráknak ezekkel
átfedésben kell lennie (lásd 4. és 5. ábra).
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A hatóságnak a kezdeményezésen kívül meg kell őriznie ebben a rendszerben az engedélyezési
szerepét az üzemeltetők irányába, és ’bíróként’ meg kell állapítani a játékszabályokat. Meg kell
jegyeznünk, hogy ezt a sok és változatos szerepet nem feltétlenül egy hatóságnak kell
betöltenie. Ez utóbbi megoldás előnye, hogy általa kivédhetővé válnak az érdek problémák.

3.5 A hatóság különböző szerepei mind piac vezérelt, mind
hatóság vezérelt kezdeményezés esetén

Összefoglalva, a hatóságok számos szerepet betölthetnek, mind piac vezérelt, mind hatóság
vezérelt rendszerben:
Engedélyező hatóság: ellenőrzi a potenciális üzemeltetők műszaki szabványoknak és jogi
követelményeknek való megfelelését (például hozzáférés biztosítása a szakmának) minden
rendszer esetében. Ezt a modellt az ír ’New Institutional Frameworks for public passenger
Transport’ –nak javasolták (közúti tömegközlekedés).
Jogi hatóság: független licensszel rendelkező üzemeltetők piacra való belépésének
kívánatosságát bírálja el (például piaci hozzáférést biztosít piaci kezdeményezésű
rendszerekben). Hasonló modell bevezetését fontolgatják Dániában a buszközlekedésre.
Koncessziós hatóság: magához ragadja a kezdeményezést egy közlekedési szolgáltatás
koncessziójának megteremtésére, és kiválaszt (versenytárgyalás útján, vagy máshogy) egy
licensszel rendelkező üzemeltetőt a koncesszióra (például engedi a belépést a piacra, hatósági
kezdeményezésre). Ezt a modellt számos országnak javasolták már, Ausztriának is.
Szabályozó hatóság: a piacon jelen lévő üzemeltetőknek meghatározza a ’játékszabályokat’, a
többi ’bíróval’ együtt, akik figyelik és betartatják a szabályokat a rendszerekben. Ezt az
Egyesült Királyságban és Spanyolország bizonyos régióiban használják.
Vállalkozó hatóság: amikor a hatóság vállalja a vállalkozói kockázatokat azáltal, hogy létrehoz
(esetleg már eleve a tulajdonában van) egy tömegközlekedési vállalatot (vagy egy nem
együttműködő belső osztályt, ami szállítási szolgáltatásokat nyújt), vagy az általa tervezett
szolgáltatás üzemeltetését kiadja egy alvállalkozónak. Ez lehet hatósági kezdeményezés
(törvényes köz-monopólium), vagy piaci kezdeményezés, a hatóság által létrehozott
szolgáltatást engedélyeznie kell az ellenőrző hatóságnak. Egy finnországi felmérés, különösen a
Helsinki és Turku régió megérné a hallgatók további vizsgálódását.
Támogató hatóság: két okból: előmozdítja a szolgáltatásokat, és újra elosztja a javakat a politika
által megjelölt társadalmi csoportok között (például mozgássérültek, idős emberek,
munkanélküliek).
Elengedhetetlen ezeknek a szerepeknek a megkülönböztetése a szervezeti formák működésének
leírásához. Fontos megjegyezni, hogy ezeket a szerepeket nem mindig töltik be jól
megkülönböztethető hatóságok, szintén figyelemre méltóak a köztük lévő kölcsönös viszonyok
is.
Sok esetben a hatóságok számos szinten képviseltetik magukat: helyi, regionális és nemzeti
hatóságok. Fontos a különböző szintek között létező, vagy nem létező kapcsolatok megfelelő
bemutatása, pénzügyi és kooperációs vonatkozásban is, például olyan kooperációs felek
esetében, mint a németországi Zweckverbände (Érdekközösség) és Verkehrsverbünde
(Közlekedési közösség).
Semmit sem ér, hogy néhány esetben a különböző modellek kizárják egymást, ahogy sok
esetben az állam politikai, vagy társadalmi okokból támogatásokkal, bizonyos környezet és
területfelhasználási elvek érvényesítésével célozza meg a társadalom bizonyos rétegeit. Szintén
magától értetődő számos országban, hogy nem kívánatos történelmi okokból a menedzsment,
vagy tömegközlekedési szolgáltatás tervezés csak egy erőforrására koncentrál. Fontos megérteni
a jogi és szabályozó rendszerét a hallgató által tanulmányozott államnak.
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3.6 Feladatok a 2. modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.

1. Definiálja a következő fogalmakat és mondjon rájuk példát:

- Piaci Verseny

- Szervező Közlekedési Hatóság

- Szabályozó Közlekedési Hatóság

- Közlekedéstervezési Ügynökségek

2. Magyarázza el az alábbiak funkcióit, és mutasson egy-egy európai példát mindegyikre:

- Szervező Közlekedési Hatóság

- Szabályozó Közlekedési Hatóság

- Közlekedéstervezési Ügynökségek

3. Magyarázza el, mi a Piac-vezérelt kezdeményezés, és mutasson rá a döntéshozás
folyamatára gyakorolt hatásaira. Fordítson külön figyelmet a döntéshozásba bevont felek
szerepére. A válaszokat példákkal is alá kell támasztani.

4. Vegyen egy-egy példát az európai tömegközlekedés Piac-vezérelt és a Hatóság-vezérelt
modelljei közül, és vezesse le folyamatot a szabályozási reform szakasztól az aktuális
megvalósításig. Vázolja fel a részvevő játékosok számára felvetett problémákat, és a
szolgáltatásban elért fontosabb eredményeket a kiválasztott helyszínen uralkodó jelenlegi
állapotok szerint.

3.7 Ajánlott irodalom a 2. modulhoz
(Az alábbi ajánlott irodalmi lista inkább jelzés értékű, mint teljes felsorolás. Jóval átfogóbb lista
tölthető le a MARETOPE és az Európai Bizottság honlapjáról)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/
Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report ,
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
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Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban Transport
Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework Programme – Report 51,
177 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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4. Tervezési és irányítási szintek a
tömegközlekedésben

4.1 A 3. modul tanulásának speciális eredményei
E modul elsajátítása után a hallgatók megértik a következőket:

• A döntéshozás folyamatának alapvető elemeit, valamint a szolgáltatás tervezését és
irányítását befolyásoló hatásokat,

• A döntéshozási folyamatban közreműködők szerepét,

• A különböző szereplők döntéshozó-erejének felmérését,

4.2 Bevezetés
Míg az előző modul a tömegközlekedési szolgáltatásba bevont csoportok közti kommunikációt
mutatta be, ez a modul a döntéshozatali jogkörök megosztásáról szól. Számos elméleti
definícióra alapozva (lásd Anthony, 1988, vagy Hellriegel és Slocum, 1992) a következő
definíciókat alkalmazzuk1:
Stratégiai szint: a stratégiai tervezés az általános célok és azok eléréséhez szükséges eszközök,
valamint erőforrások meghatározására szolgál.

Röviden: mit akarunk elérni?
Taktikai szint: a taktikai tervezés általános céljaink elérésében segítő eszközök elsajátításához
szükséges döntések meghozataláról, és ezen erőforrások minél hatékonyabb kihasználási
módjairól szól.

Röviden: milyen termék segíthetné céljaink elérését?
Műveleti szint: a határozatok végrehajtását, és ezek hatékonyságát ellenőrzik.

Röviden: hogyan hozzuk létre a terméket?

                                                     
1 Ez a részlet Van de Velde (1992) jelentésben szerepelt, mint az első kísérlet tömegközlekedés szervezeti formák
összehasonlítására. Az 1997-es Van de Velde jelentés már egy átdolgozott változatot közöl.
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A 4. ábra ezeket a szinteket és a tömegközlekedési szektorra gyakorolt konzekvenciáikat
mutatja meg, bármilyen jogi, vagy szabályozó hatás nélkül: Az ábrán szereplő kifejezések egy
átlagos kisváros egyszerű buszhálózatára vonatkoznák. A kifejezések nyilvánvalóan
hosszabbak, ha a számításba bevesszük az állandó infrastruktúrát, ami nagyvárosok esetén
gyakori.

4. Ábra: A tervezés és ellenőrzés szintjei a tömegközlekedésben, Forrás: Maretope

A hardware oldallal ellentétben, ami a járműkilométerek „termelése”, meghatározunk egy
software oldalt, ami a járműkilométerek eladásában fog nekünk segíteni, például azok
utaskilométerre történő átváltásával. Dinamikus perspektívából szemlélve rá kell jönnünk, hogy
a bevont döntési szintek között kell lennie visszacsatolásnak, különösen szükség van a
(potenciális) ügyfelektől származó visszacsatolásra. Ezen felül, ideális esetben kapcsolat van a
hardware és a software oldal között a stratégiai szinten, a szolgáltatás piaci igényeknek és a
kitűzött céloknak megfelelő fejlődése érdekében. A 4. ábra, az igazat megvallva, nem az
információs kapcsolatokra és visszacsatolásokra összpontosít.
Bármilyen termelési folyamat esetében egy, vagy több szereplő lehet felelős a táblázatban
bemutatott döntésekért. Általában a stratégiai-taktikai-műveleti lánc egy elsődleges hajtólánc
(láncok sorozata). Ezen lánc(ok) és tényező(k) szerveződésének számos formája előfordulhat. A
következő grafikonok jól fogak illusztrálni a fentiekből néhány példát.
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4.3 Olyan szervezeti formák bemutatása, amelyek a fenti
koncepciókat rendszer szinten alkalmazzák

A tervezés és irányítás fent említett szintjeit alkalmazva, a szervezeti formák osztályozása által
biztosított betekintéssel, lehetővé válik mind képzelt, mind valós tömegközlekedés szervezeti
formák grafikus bemutatása.2 A továbbiakban egy szervezeti formát fogunk bemutatni.
A hangsúly a hatóság(ok), mint koncessziós hatóság szerepén van, hogy magukhoz ragadják a
kezdeményezést a ’vezérelv’ láncnak megfelelő szolgáltatások megteremtésében, valamint a
szerep, mint a piaci kezdeményezések ügyében szabályozó és eljáró hatóság. A hatóság szerepe,
mint engedélyező hatóság (szakértelem), vállalkozó hatóság (a szállító cégek tulajdonosa) és
támogató hatóság a könnyebb érthetőség kedvéért a grafikonokon van feltüntetve. Az ’emberek’
és a (szállítási) hatóság demokratikus kapcsolata szintén része a láncnak, bár az egyszerűség
kedvéért csak hatósági kezdeményezés lehetséges.

Példa: A tervezés és kivitelezés pályáztatása (Franchise)
Ez a szervezeti forma egy lépéssel továbbmegy és megadja az üzemeltetőnek az újratervezés
szabadságát. Ezek az engedmények bizonyos minimum követelmények által be vannak
határolva, amiket a koncessziós ügynökség határoz meg (mint például az utas szolgáltatási
követelmények, amelyeket a brit Office of Passenger Rail Franchising is meghatározott), ami az
összes szolgáltatást érintő pályázatot kezeli, a közlekedési hatóság előírásai alapján. A hatóság
’közlekedési ügyosztálya’ és a pályázati ügynökség közötti rés jól szemlélteti a kettő közti
kapcsolatot, aminek természetesen nem feltétlenül így kell lennie. A hatóság saját maga is fel
tudja állítani szolgáltatásokat illető minimum követelményeket és szinteket, meghatározva a
’tömegközlekedési szolgáltatások követelményeit’ (lásd 5. ábra).
Ez a szervezeti forma, amit a Brit Államvasutak-nál alkalmaztak, hasonló a franciák városi
tömegközlekedési hálózatainak gyakorlatához. Bár a francia gyakorlatban a közlekedési osztály
és a koncessziós ügynökség közti távolság hiányzik, vagy legalábbis nem annyira nyilvánvalóan
van jelen, mint kellene. Továbbá a francia városi tömegközlekedési gyakorlattal való különbség
inkább a hatóság és az üzemeltető közti hatalommegosztásban rejlik. Míg az üzemeltető elég
erős pozícióban van a szerződés megkötéséig, addig a szerződés megkötése után pozíciója
gyakran legyengül egészen addig a szintig, hogy már csak javaslatokat tehet a szolgáltatások
módosítására a közlekedési hatóságoknak, önálló döntési joga nincsen ezeket illetően.

                                                     
2 Lásd Van de Velde és van Reeven (1996) hasonló modellek korábbi leírásáért, nagyobb terjedelemben, a Holland
Közlekedésügyi Minisztériumnak készített jelentésben, ami a holland tömegközlekedésben történő tendereztetés
alkalmazásáról szólt.
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5. Ábra: Tervezés és megvalósítás versenyeztetése (koncesszió) (BR Franchising), Forrás: Maretope

Kulcs az ábra értelmezéséhez:

• Az ábra első sorában szerepelnek a szervezeti felépítésnél említett részvevők. Az összes
részvevő szerepe megtalálható a neve alatt.

• Az ábra második sorában, nyíl alakú szövegdobozok érzékeltetik, hogy milyen irányítási
kapcsolat van a bevont részvevők között.

• Az ábra alsó része mutatja, hogy mely szereplők felelősek a különböző döntésekért,
amelyek a 4. ábrán láthatók, minden döntés az őérte felelős szereplő alatt van feltüntetve. A
fehér szövegdobozban lévő szereplőnek volt a legnagyobb egyedi felelőssége a
döntéshozatalban. Egy szürke doboz jelzi, hogy az érintett részvevőnek volt némi
beleszólása a tőle rögtön jobbra, vagy balra eső dolog eldöntésébe. A zárójeles szöveg és a
doboz árnyékoltsága mutatja szereplő befolyását az adott dolgokra. Az alábbi példa szerepel
az ábrán is (az idézett kifejezések idézőjelben vannak): a ’vitára’ való készség, a
’javaslattétel’, a ’minimum követelmények’ felállítása szerződés értelmében, tarifa
’engedményeket’ hozni, kötelezővé tenni az ’elérhetőségi követelményeket’, megkövetelni
a szolgáltatás ’koordinációját’ és a vele kapcsolatos ’publikációkat’.
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• A függőleges szöveg az ábra második sorában lévő kapcsolatok megjelölésére szolgáló
kiválasztási mechanizmust tünteti fel.

4.4 Döntések felosztása a szereplők között
Sok esetben a döntés nem csak egy témakörre vonatkozik, mint például díjak és útvonalak, és
ezek eldöntését se csak egy szereplőre bízzák. Amíg az árakkal törődünk, meg lehet figyelni -
annak eldöntése nélkül, hogy ez jó vagy rossz -, hogy a politikai tanács meg akarja-e őrizni a
döntési hatalmát az átlagos maximális áremelés, néha még az árszintek felett is. Ilyen
esetekben az árstruktúrát egy, a közlekedéstervezéssel megbízott testület határozza meg,
és annak az árszintjét az üzemeltető állapítja meg, a többi részvevő által megszabott keretek
között. A 6. ábra mutatja, hogyan kell ábrázolni a megosztott döntéseket a fentiekből tanult
módon.

6. Ábra: Döntésmegosztás a részvevők közt, Forrás: Maretope

Gyakori kérdés sok szervezeti forma számára a döntés, miszerint: „megbízni”, „szerződtetni”,
vagy „kiadni” a döntési lánc bizonyos részeit más (piaci) szereplőknek, vagy épp ellenkezőleg
megtartani a döntést egy szervezeten belül (belső hierarchia). Ez azt eredményezi a többnyire
szerződéses kapcsolatban álló feleknek, az anyagi kockázatot fel kell osztaniuk egymás között,
ahol többféle ösztönzési mechanizmust lehet alkalmazni (például minőséghez kötve), stb. Ilyen
szerződéses viszonyok létezése egyáltalán nem közömbös a menedzsmentszemében úgy, mint
egy működő visszacsatolás a műveleti és a többi szintek között. Lásd még: ’testületi irányítás’
címszó alatt.
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4.5 Feladatok a 3. modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.

1. Határozza meg az alábbiak közti különbségeket:

- Engedélyezés

- Koncesszió

- Teljes Minőség Menedzsment

- Felmérés

- Minőségi Partnerség

2. Kérjük, válasszon egyet a fentiekből és dolgozza ki, hogyan működik európai környezetben.

4.6 Ajánlott irodalom a 3. modulhoz
(Az alábbi ajánlott irodalmi lista inkább jelzés értékű, mint teljes felsorolás. Jóval átfogóbb lista
tölthető le a MARETOPE és az Európai Bizottság honlapjáról)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Holcrow-Fox, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
FISCUS (2001) European Commission, Brussels, (www,
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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5. Szerződéses kapcsolatok a tömegközlekedési
szolgáltatás szereplői között

5.1 A 4. modul tanulásának speciális eredményei
E modul elsajátítása után a hallgatók megértik a következőket:

• A kockázat felosztása a szereplők között, a döntéshozatal során meghatározott célok elérése
érdekében.

• A konfliktusok, melyek az egyes szereplők képessége tekintetében merülhetnek föl a célok
meghatározására a folyamat tervezési fázisában.

• Az irányítást illető viták, pl. köz, vagy magántulajdonlása az utasok által megkövetelt
szolgáltatás nyújtásának vagy infrastruktúrájának.

• A ’merev és rugalmas’ tervezés közötti különbség megértése, szélesebb, nem EU alapon.

5.2 Bevezetés
(Idézet a következőkből: Maretope, Isotope és Quattro)
A tömegközlekedésben használatos szerződések alapvetően két kockázati tényezőt különítenek
el: az üzemeltetési kockázatot és a bevételekből származó pénzügyi kockázatot. A kockázatokat

többféle képpen oszthatjuk el, amint azt a
7. ábrán láthatjuk, szerződés esetén a
közlekedési hatóság és az üzemeltető
között. Ezen az ábrán a fő különbség a
menedzsment, a bruttó és nettó költségű
szerződések között található. Mint az a
sötétített dobozokban látható sokféle
vegyes szerződés megvalósítható.
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A Kockázat megosztása

7. Ábra: Kockázatmegosztás, Forrás: Maretope

Tömegközlekedési szerződések vizsgálatakor nem szabad elfeledkeznünk a támogatások
mértékének és a támogatók rendelkezésére bocsátott eszközök kényes egyensúlyáról. Például
egy hálózati szerződés esetén a hatóságok felelősek a menetdíjak rendszeréért és a díjak
szintjéért is, ezt a rendszert pedig könnyen ki lehet billenteni az egyensúlyából, ami egy
lehetséges konfliktusforrás. Alternatív esetben, amikor az üzemeltető szabad kezet kap a taktikai
ügyeket illetően, viselnie kell a taktikai döntéseinek következtében megnövekedett anyagi
felelősséget, és számolnia kell egy hosszabb szerződéses időszakra.
Másképp fogalmazva, a szerződéses kapcsolatok további vizsgálatának magába kell foglalnia
számos nézőpontot. Az anyagi nézőpont igen fontos, különösen egy olyan szektorban, ahol a
hatóságok pénzügyi intervenciója inkább támogató, mint finanszírozó jellegű.
A termelési és a bevételi kockázatok mellett ott vannak a pénzügyi (kamatlábak és
valutaárfolyamok), tervezési (az út és várostervezési szabványok változása) és környezeti
kockázatok (kibocsátási és zaj szabványok).
Általában a kockázatokat az arra legalkalmasabb pozícióban lévő félnek kell leosztani, s neki
megakadályoznia, vagy kompenzálnia a következményeiket. Ezt normális esetben a szerződési
feltételekben rögzíteni kell, de leggyakrabban előre nem látott váratlan veszteségek
jelentkeznek, ami remek táptalaja a konfliktusoknak, főleg a következmények utólagos
megosztásakor.
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Konfliktus típusok
Vannak belső (iparági kapcsolatok) és külső (a hatóság és az üzemeltető közötti) konfliktusok,
változó nagyságrenddel és fontossággal. A konfliktusok fő típusait a 8. ábra mutatja, melyek az
alábbiakban kerülnek tárgyalásra.

8. Ábra: Konfliktusok fajtái, Forrás: Isotope

Konfliktusok akkor keletkeznek, amikor csak valamely kellemetlen felelősségek nincsenek
kezdettől fogva definiálva, és meg kell ezeket oldani. Az összes kockázat egy-egy potenciális
konfliktusforrás, mint például a költségek és a bevételek elosztása, vagy a célok és a
teljesítmény szembeállítása.
Általában a szerződéseknek, már a kezdetektől fogva tartalmazniuk kell tartalékot az összes
előre látható kockázat lefedésére. Az előző projectből szerzett tudás és tapasztalat segít a
következő szerződés megfogalmazásában. Ilyen hasznos apróság például a kapcsolatok alapvető
szabályait leíró cikkely. A rugalmasság az egyik legfontosabb feltétele a fenntartható
szolgáltatás nyújtásának, ami megfelel a jövő kihívásainak.

Tulajdonlás kontra használat3

Városi tömegközlekedésben találkozhatunk olyan helyzetekkel, ahol a „hatóság”
tulajdonosa/szolgáltatója bizonyos értelemben a termelésnek (alagutak és állomások, járművek,
garázsok…), míg ezeket egy másik (privát) szereplő (az „üzemeltető”) használja. Ez a helyzet
például a nagyobb francia városokban (kivéve a párizsi régiót). Természetesen akad példa
köztulajdonú és közüzemeltetésű, valamint magántulajdonú és magán üzemeltetésű megoldásra
is. Találkozhatunk még köz, vagy magán tulajdonú vállalattal, ami köz, vagy magán
menedzsmenttel rendelkezik, és különböző szerződéses kapcsolatban vannak a kormánnyal és
állami tulajdonú cégekkel, állami tőke, magán menedzsmenttel és magán monopóliumokkal. Az
ábra a korábban bemutatott (az ábrán félkövérrel szedve) szervezeti formák, és a Világbank
“Bureaucrats in Business” (1995, ch. 3) című tanulmányában használt osztályozással
(zárójelben és dőlt betűvel az ábrán) való kapcsolatot mutatja.

                                                     
3 Ez a bekezdés Van de Velde, D.M. (még kiadásra váró), “Organisational forms and entrepreneurship in public
transport. Part 2” című könyvének részlete (ami Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship and tendering in local
public transport services”című könyvén alapul, és az 5. Leeds-i Nemzetközi Verseny és Tulajdonlás a Szárazföldi
Utasszállításban Konferencia (Egyesült Királyság, 1997. május 27-30) anyagát dolgozza fel.

EgyébTeljesítményDíjpolitikaElérendő célokFinanszírozásFelelősség

Konfliktusok fajtái
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9. Ábra: Privát kontra közösségi menedzsment és tulajdon, Forrás: Maretope

A világbanki tanulmány (1995) szerint a siker azon múlik, hogy a szerződésben miként sikerül
megoldani az információs aszimmetriából adódó három problémát: a jutalmakat, a büntetéseket
és a kötelezettségeket. A tanulmány azt állítja, hogy a teljesítményszerződések ritkán ösztönzőek
– és általában több kárt okoznak, mint hasznot –, mivel a szerződés lehetőséget biztosít a köz-
menedzserek számára, hogy tőkét kovácsoljanak az információs előnyéből, legyőzve az apróbb
akadályokat. Ami a menedzsmentszerződéseket illeti, sikerük nagyban függ a versenyhelyzet
kihasználásától (versenytárgyalás és/vagy piaci verseny). A Világbank szerint az ilyen
szerződések tárgyalásához szükséges információ megszerzésének, vizsgálatának és érvényre
juttatásának nagy költsége, ezek alkalmazhatóságát olyan szektorokra korlátozza, ahol a
technológia relatív állandó és a minőség is könnyen mérhető. Végül, a Világbank eredményei
szerint általában a legjobb teljesítményt a szabályozó szerződések nyújtották, mert sikerük a
gondos tervezésen és néhány esetben a közvetlen verseny egyidejű alkalmazásától függ.

Merev kontra rugalmas tervezés4

A világbanki tanulmányban bemutatott osztályozás egyértelműen a taktikai szintre vonatkozik.
A pályázással összefüggésben, a taktikai szinten történő döntéshozást különböző módokon lehet
megszervezni. A „taktikát” meghatározhatjuk már a szerződéskötés előtt is, így kizárva az
üzemeltetőt a taktikai szintről, ahogy ez Londonban és Koppenhágában történt, vagy némi
taktikai erőt biztosítva, áttervezésre ösztönzés formájában, a szerződésben megszabott időre,
lásd Helsingborg, Sundsvall (Svédország), vagy Adelaide (Ausztrália) példáját.5 Alternatív
módon, a taktikát akár az üzemeltetőkkel történő szerződéskötés közben (ahogy Hollandiában is

                                                     
4 Ez a bekezdés Van de Velde, D.M. (még kiadásra váró), “Organisational forms and entrepreneurship in public
transport. Part 2” című könyvének részlete (ami Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship and tendering in local
public transport services”című könyvén alapul, és az 5. Leeds-i Nemzetközi Verseny és Tulajdonlás a Szárazföldi
Utasszállításban Konferencia (Egyesült Királyság, 1997. május 27-30) anyagát dolgozza fel.
5 Néhány példa részletesebb bemutatása megtalálható az ISOTOPE kutatási anyagában.
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javasolták, és ahogy Franciaország bizonyos részeiben a gyakorlatba ültették) is meg lehet
határozni, vagy az üzemeltetési szinten való szerződéskötéssel párhuzamosan, de itt sem szabad
elfeledkezni a szerződében megszabott időre szóló áttervezésre ösztönzés lehetőségéről. A brit
államvasutak franchise rendszere jó példa erre, ahol az ajánlattevők javaslatainak a minősége és
ára volt az elbírálási szempont, ahol az üzemeltetők a szabályozott szolgáltatás áttervezés
szabadságát (menetrendek, díjak, imázs, plusz szolgáltatások a vonatokon és az állomásokon,
stb…) is élvezhették a szerződésben megszabott periódusban.
Ezek a különböző formák négy csoportra lettek osztva a taktikai (T) döntések alapján, ez látható
a 10. ábrán.

10. Ábra: Taktikák és szerződéstípusok, Forrás: Maretope

Ha a szerződő fél úgy dönt, hogy ad némi szolgáltatás-tervezési jogosítványt az üzemeltetőknek,
aminek következtében arra a következtetésre juttathat, hogy a taktikát nem a
pályázati/megállapodási szakaszban kéne meghatározni, például a szerződés előtt, amikor a
hivatalban lévő üzemeltető, a piacot illető információs előnye nyilvánvaló. Ezen információs
aszimmetria megoldható, ám költséges. A probléma megoldása nélkül is érdekes javaslatok
hangozhatnak el ebben a szakaszban.
Újra körbejárva a dolgot, arra a következtetésre juthatunk, hogy a taktikát nem kell
véglegesíteni a szerződés megkötéséig. A piacok az idővel alakulnak, és az üzemeltetők –
különösen az új belépők – csak úgy tehetnek szert ezen piacok ismeretére, ha maguk is
részvevői. A taktikára vonatkozó versenytárgyalás, egy (kezdő) üzemeltetők által hamisan
érzékelt igényre épülő statikus hálózat esetében, nem vezet kielégítő eredményre. Az egyensúlyt
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egy olyan megoldás jelentheti, ahol több szabadsága van a megbízottnak (cél-szerződés6), és
biztosabb garanciája a megbízónak (forrás-szerződés7).

5.3 Feladatok a 4. modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.
1. Körvonalazza a szerződéses forma nehézségeit, amelyeket számításba kell venni, ha a
hatóság a piacra bízza a verseny bevezetését. Különös hangsúlyt kell fektetni a verseny
közlekedési piacra történő bevezetése során fellépő kockázatokra, azok megosztására és a
lehetséges konfliktusokra.
2. Az eddig tanultak alapján mutassa be a merev és a rugalmas tervezési módok előnyeit és
hátrányait. Soroljon fel és mutasson be konkrét európai példákat!

5.4 Javasolt irodalom a 4. modulhoz
(Az alábbi ajánlott irodalmi lista inkább jelzés értékű, mint teljes felsorolás. Jóval átfogóbb lista
tölthető le a MARETOPE és az Európai Bizottság honlapjáról)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.

                                                     
6Cél-szerződés alatt olyan szerződést értünk, ahol a megbízó határozza meg a megbízott által elérendő célokat, amihez
a megbízó által szabott laza keretek közötti tetszőleges forrásokat használhat fel.
7Forrás-szerződés alatt olyan szerződést értünk, ahol a megbízott csak a megbízó által megállapított forrásokat veheti
igénybe szabadon gazdálkodva velük úgy, hogy a céljait nem, vagy csak részben kell ismertetnie a megbízóval.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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6. Minőségbiztosítási rendszerek a
tömegközlekedésben

(Kivonat a Maretope és Quattro dokumentumokból)

6.1 Az 5. modul tanulásának speciális eredményei
E modul elsajátítása után a hallgatók megértik a következőket:

• A minőségi rendszerek fontossága a szabályozó rendszerek kiegészítésében.

• A minőség mértékének megállapítása mércék felállításával, a szerződések díjazása előtt.

• A szabályozási politika paramétereinek felismerése, megváltozott környezetben történő
tömegközlekedési szolgáltatás kivitelezése és tervezése esetében.

• Egy integrált rendszerű tömegközlekedés biztosításának jelentősége és fontossága bármely
új piaci környezetben (akár tarifa, vagy strukturális alapon).

• Mérhető minősítő rendszerek kifejlesztésének fontossága, amik egy új szabályozási
rendszerben átláthatóak és felelősségre vonhatóak, és ki tudják mutatni az előrelépést.

6.2 Bevezetés
A tömegközlekedés olyan szolgáltatás, ami a városban élők számára nélkülözhetetlen. Ha a
tömegközlekedést kiadjuk alvállalkozónak, a minőséget nyilvánvaló okokból biztosítani kell.
Ezért néhány releváns minőségi témát mutatunk be ebben a modulban. Ezekre a fejezetekre
azért van szükségünk, hogy kifejlesszünk mérhető Minőségbiztosítási rendszereket. Ilyen
rendszerek megalapozzák a ’Minőségi Kör’ megértését, ahol speciális felmérések kerülnek
bemutatásra, mint követelmény az összes szolgáltatóra vonatkozóan. Eme felméréseket be kell
vonni a tervezésbe és a Szerződések szerkezetébe, kimutatva így a fejlődés irányvonalát az
integrált közlekedési rendszerek esetében a kezdetektől, és eszközöket biztosít a fejlesztett
szolgáltatás mérésére.

6.3 Minőség kör
Hogy milyen fontos a minőségi jellemzők szerepe a szerződésekben, a következetes és
megbízható módszerek alkalmazásától függ, annak becslésére, hogy mennyit érnek az
utasoknak a különböző minőségű szolgáltatások.
Szolgáltatás minőségi szintek definiálására a Városi Tömegközlekedés (VTK) esetében, az
egyszerűsített, ISO 9004.2 szabványon alapuló minőség kör alkalmazását javasoljuk. A javasolt
kör négy jól elkülöníthető mérésen alapul: a négy mérés eredményeinek értékelése (lásd 11.
ábra) segíti a döntéshozókat a szolgáltatások fejlesztésében.
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Elvárt Minőség A fogyasztó által elvárt minőség

Megcélzott/tervezett
minőség

Ezt a szolgáltatási szintet szeretné a szolgáltató biztosítani az utasok
számára

Szolgáltatott/megvalósult
minőség

Ezt a szintet éri el a szolgáltató nap mint nap normális működési
körülmények között

Érzékelt Minőség Az utasok által, utazások alatt érzékelt minőség

11. Ábra: Minőség kör, Forrás: Afnor

Fogyasztók, utasok, szervező hatóság,...)

A fogyasztói elégedettség mértéke

Cég (üzemeltető, menedzser, szolgáltató,...)

A cég teljesítményének mutatója

12. Ábra: Minőség Kör, Forrás: Quattro

6.4 Szerződéstervezés
(Kivonat a Maretope és Quattro dokumentumokból)
A folyamatosan fejlesztett rendszerek követelményeinek szerepelni kell a pályázati
követelmények között. A hatóság meghatározhat előre látott eszközöket, vagy a követelményeit
ahhoz a tényhez igazítja, hogy hasonló rendszerekre a potenciális üzemeltetőknek kell ajánlatot
tenniük. Ennél az állapotnál a hatóságnak meg kell jelölnie a saját felelősségeit, és az ezirányú
elvárásait.
A szerződésnek elő kell írnia a következőket:

• a folyamatos fejlődés céljait

• eszközöket és felelősségeket, beleértve a mérési/monitoring programokat

• a mérések következményeit, beleértve a pénzügyi ösztönzőket/büntetéseket

• az eredmények ellenőrzését

• rekurzív procedúrát, arra az esetre, a szerződés be nem tartása esetére

Megcélzott minőségElvárt minőség

Érzékelt minőség Szolgáltatott minőség
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A szolgáltatások hatóságok általi ilyetén történő megkövetelése a pályáztatási folyamatban az
üzemeltetőket és a hatóságokat arra sarkallja, hogy a folyamatosan fejlesztett rendszer minden
érdekelt területet lefedjen:

• közlekedés (ideértve a használók
általi elérést / kilépést)

• kapcsolatok (a VTK-n belül / más
módokkal)

• információk a fogyasztóknak
(statikus / valós idejű)

• menetdíjak és értékesítési
rendszerek

• környezeti hatások (tágabb
értelemben, ideértve a hatást a modális megoszlásra).

Az elfogadott rendszert be kell tartatni. A monitoring felelősség pontos helyét meg kell
határozni, a rendszer megfelelőségi szintje és kiértékelése alapján.
A rövid távú szerződések egy folytonos fejlesztési eszközzel történő előrejelzése kihívásokat
rejt magában, mivel az üzemeltetőnek nem biztos, hogy megfelel a költség haszon arány. Ezért
a hatóságnak ki kell dolgoznia semleges fejlesztői eszközöket, amik minden üzemeltetőre
alkalmazhatóak.

6.5 Integráció
A fogyasztónak egyként kell érzékelnie a rendszert (logikai integráció), ami szükséges ahhoz,
hogy a tarifák és az integráció minden hasznát el lehessen érni. A fizikai integráció a
tömegközlekedési rendszer egészét és az egyéb közlekedési módokat célozza meg
(hálózattervezés, átszálló állomások és menetrendek). Az integráció fő célja minél vonzóbb és
egyszerűbb szolgáltatások nyújtása az utazóközönségnek, de a költség fedezet kérdése is fontos
tényező. A MARETOPE-ból és más tanulmányokból kiderül, hogy míg az intermodális
összeköttetés nyújtása egy lehetséges alternatívája lehet az Európai Unió tagállamaira
vonatkozó Közös Közlekedési Irányelvekben körvonalazott további változtatásoknak, addig a
technológia alapvető fontosságú szerepet játszhat az utas-szállítási láncban. Úgy tűnhet, hogy
sok országban a nyílt piaci versenypolitika alkalmazásának időrendje igen kaotikus. Ezt
okozhatják az infrastruktúra természetéből adódó problémák, de egyéb szűk keresztmetszetek is
létrejöhetnek, ahol a versenyben lévő szolgáltatók különböző jegyrendszerrel rendelkeznek,
vagy ahol nem átjárható a rendszer a különböző módok között. A jelenlegi technológia (például
GPS rendszerek) lehetővé teszik, hogy a szerződő fél és az említett problémák már a szerződés
megkötésétől jelen vannak.
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6.6 Fejlesztés
A városi tömegközlekedés „folyamatos fejlesztésével”, elhatározzuk a szolgáltatástervezés és a
szolgáltató szervezet folyamatos kiigazítását, az érték megtartása, vagy növelése érdekében. Az
innováció a szolgáltatásban, vagy a menedzsmentben a folytonosan fejlődő rendszerek
eredménye.
Számos eszköz (például a teljes minőségirányítási rendszerek, monitoring, büntető/ösztönző
sémák) használható a rendszer folyamatos fejlesztéséhez. Ezeket az eszközöket mind stratégiai,
mind taktikai és mind műveleti szinten is alkalmazhatjuk, természetesen az üzemeltetési szinten
jóval könnyebben. A folytonos fejlődés másik fontos eszköze a „fogyasztóra figyelés”.

                                                     

                    

                    

                   

VTK-tól a monitoringig: Folytonos fejlődési folyamat

13. Ábra: Jellemzők a folyamatos fejlődés figyelését illetően, Forrás: Quattro

Példa az eddigiekre: Lindau, Németország
Itt láthatunk egy példát, arra, hogyan fejleszthetők ki a minőségi szolgáltatások, főbb
szabályozási reformok igénybevétele nélkül. Relatíve egyértelmű kezdeményezések, különösen
kisebb régiókban, vagy városközpontokban a tömegközlekedési szolgáltatások jobb
minőségéhez, a fenntarthatóság céljainak eléréséhez, hatékonyságához, versenyképességéhez és
gazdasági életképességéhez vezethetnek.
A 90-es években sok kis és közepes méretű város alapított „Stadtbussysteme“-eket (citybus
rendszereket). Ennek a rendszernek a sikere a modal split és az utasonkénti támogatás
mértékének a tükrében lenyűgöző. A citybus rendszereket nem a jogrendszer megváltozása
miatt hozták létre. A lindaui citybus rendszer jó példa erre az új TK modellre.

VTK környezet, beleértve a
politikai, felhasználói és

egyéb módokat

Szervezeti Felelősségek
Eszközök & Infrastruktúra

VTK jellemzők Jellemzők vizsgálata

Környezet vizsgálata

Szervezeti vizsgálat &
alkalmazkodás

Szolgáltatás Eredmény monitoring

Arra az esetre, ha
a fejlődés
potenciálisan
befolyásolja a
VTK rendszert és
teljesítményét

A célok és
eredmények
közti rés
esetére
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A citybus rendszert a 25.000 lakosú Lindauban, 1992-ben alapították. Az öreg buszhálózat, amit
a Bundesbahn (DB) üzemeltetett az 1950-es évektől, működésének utolsó éveiben elvesztette
utasainak nagy részét.
Mostanság a Bódeni-tó körüli buszhálózatok (például a fraunfeldi (CH), a dornbiri és bergenzi
(A)) emelték a minőséget és a járatsűrűséget. Ezért Lindau úgy döntött, ő is átszervezi a
rendszerét. Lindau tanulmányozta a szomszédok modelljeit egy évig, és ki dolgozta a sajátját az
önkormányzati szervezet keretein belül, külső szakértők bevonása nélkül. Az új rendszer már a
kezdetektől fogva sikeresnek bizonyult: több mint 6000 utas választotta naponta – a várt érték
több mint kétszerese. A rendszer fő problémája a nagy igények kielégítése volt.
A rendszer 30 perces járatsűrűséggel, és 4 útvonalon, kb. reggel 6:10-től este 10:40-ig üzemel,
vasárnapokon is. Félóránként az összes busz a központi állomáson találkozik, hogy az utasok
könnyen útvonalat válthassanak.
A buszok üzemeltetője a “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, a Bundesbahn egy leányvállalata
(DB, 1994 óta DB AG). A “Stadtwerke Lindau” (helyi közmű vállalat) felel a menedzsmentért
és a marketingért. Sok marketing tevékenység övezi a buszt. A busznak elsőbbsége van az
összes forgalmi jelzőlámpánál.
Bár a viteldíjak nem olcsóak (1,3 EUR a vonaljegy), a lindaui citybus rendszernek 240.000
utasa van havonta – más, hasonló méretű városoknak az éves forgalma ennyi.
A gyakoriságok új távlatokat nyitottak hasonló méretű városok számára a buszközlekedést
illetően: A közlekedés koordinációja és integrációja.

6.7 Feladatok az 5. modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.

1. Milyen fő ismérveket kell megemlíteni, amikor mérhető Minőségbiztosítási rendszer
kifejlesztéséről beszélünk? Soroljon fel öt példát.

2. Véleménye szerint melyik modell rendelkezik a Minőségbiztosítási rendszerek vezetésének
leghatékonyabb forrásaival, egy megváltozott szabályozási környezetben. Bizonyíték
szükséges a javasolt modell hatékonyságának a kipróbálásához.

6.8 Ajánlott irodalom az 5. modulhoz
(Az alábbi ajánlott irodalmi lista inkább jelzés értékű, mint teljes felsorolás. Jóval átfogóbb lista
tölthető le a MARETOPE és az Európai Bizottság honlapjáról)
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
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Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
England.
Transport 2000,  (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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7. A tömegközlekedés finanszírozási és
támogatási irányelvei

(Kivonat a Maretope dokumentumból)

7.1 A 6. modul tanulásának speciális eredményei
E modul elsajátítása után a hallgatók megértik a következőket:

• A kapcsolatot az utasok és az ő tömegközlekedéshez való hozzájárulásaik között

• A kapcsolatot a felhasználók és a tömegközlekedés állami támogatása között

• A költségviselés különböző kategóriáit, amik a tömegközlekedés fejlesztéseit támogatják

• Az alternatív finanszírozási források feltárásának fontosságát, ami történhet egy speciális
közlekedési adóztatás kidolgozása, „magán finanszírozási módszerek” vagy a magán és
állami cégek együttműködésének fejlesztése által.

• A lehetséges modelleket, amelyek a közlekedés folyamatban lévő financiális támogatásának
fejlesztésére vonatkoznak

7.2 Bevezetés
Az díjszabás és a finanszírozás a Tömegközlekedés esetében egymáshoz szorosan kapcsolódó
fogalmak, mivel az árszint határozza meg az önfinanszírozási kapacitást, következésképpen a
szükséges támogatás mértékét. Az árképzés és a finanszírozás szorosan összetartoznak, mivel az
árképzés a finanszírozási források növelésének egyik legfontosabb eszköze. Az árképzésnek van
egy másik fontos szerepe is: kulcsfontosságú módszer a közlekedés bármely módja esetén a
forgalom nagyságának befolyásolására, olyan fontos célok elérése érdekében, mint a gazdasági
hatékonyság és a környezeti fenntarthatóság. Bizonyított, hogy a jelenlegi árképzési módszerek
és árszintek hozzájárulnak a torlódásokhoz és a környezetszennyezéshez, mivel nem képesek a
társadalom viselkedését befolyásoló jelzéseket szolgáltatni.

E megközelítés szerint a tömegközlekedési rendszerek finanszírozása magába foglalja az összes
olyan közgazdasági eszközt, ami:

• nagyobb hatékonysághoz vezet, például minden olyan módszer, ami az ösztönzőket a
gazdasági hatékonyság felé vezeti valamint a közlekedést érintő externális hatások
internalizálása

• új források (tőke) felderítésére irányul a tömegközlekedés különböző elemei költségének
fedezése végett
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A finanszírozás következő kategóriáit különböztetjük meg:

• Az utazóközönség hozzájárulásai

• Hozzájárulások állami forrásokból és állami cégektől

• A többi haszonélvező hozzájárulása

• Magán források

7.3 Financiális szempontok

Az utazóközönség hozzájárulásai:
Ezen kategórián belül a Tömegközlekedési Díj (a jegybevétel) a legelterjedtebb forrás Európa-
szerte, bár a legtöbb városban ez a tétel az üzemeltetési költségeknek csak egy kis részét fedezi.
A liberalizált rendszerek kivételével a tarifa-struktúrát és az árszinteket a hatóságok szabják
meg. A Tömegközlekedés közhasznú jellegének köszönhetően az engedményes viteldíjak
(amelyek kompenzációja az üzemeltetőkön, vagy az utasokon keresztül történik) alkalmazása
bevett gyakorlat Európa valamennyi szabályozott rendszerében. A használati díj formájában
fizetett hozzájárulások az európai városi tömegközlekedési rendszerek finanszírozási
forrásainak jelentős részét képezik. Ezek a díjak meghatározhatóak mind a költség orientált,
mind a kereslet orientált megközelítés alapján. A költség orientált megközelítés esetén az
áraknak tükrözniük kell a közlekedési rendszer használatából eredő költségeket (teljes vagy
kiegészítő), míg a kereslet orientált megközelítés árai a használatból eredő hasznot tükrözik (a
felhasználók fizetési hajlandóságának megfelelően). Egyes költség orientált megközelítések
magukban foglalják a társadalmi/határ költség elvet. Ez elméletileg azt jelenti, hogy az árakat a
rendszer többlethasználatából eredő pluszköltségeknek megfelelően állapítják meg, beleértve a
külső hatásokat (szennyezés, dugó, zaj, stb.) is magábafoglaló üzemeltetési költségeket is. Más
szóval, a közlekedési szolgáltatások árainak tükröznie kellene a használattal járó társadalmi
határköltségeket.
Ezzel tulajdonképpen bevezetjük a Fair Pricing rendszerek fogalmát. Ami Társadalmi
Méltányosságot (Social Equity) jelent. Itt a megoszlás hatásait (hogyan oszlanak meg a
különböző árképzési intézkedésekből származó költségek és hasznok a különböző jövedelmű
társadalmi csoportok között) érdemes megvizsgálni. Egy ilyen árképzési rendszert
értelmezhetünk olyan árképzésként is, ami nem rendelkezik negatív megoszlással, vagy
csökkentő hatással például az alacsonyabb jövedelmi csoportok relatív többet fizetnek, mint a
magasabb jövedelmi szinten lévők. Ebben a helyzetben a hatékony árképzés nem mindig segíti
egy „fair” közlekedési árképzés rendszer létrejöttét, mivel a társadalmi határköltségek nem
veszik számításba a jövedelmi szintek közti különbségeket.

Hozzájárulások közpénzekből és állami cégektől:
A közpénzek, akár az általános költségvetésből vagy külön erre a célra elkülönítve – általában
nem bizonyulnak hatékony finanszírozási eszköznek – fő forrást jelentenek a Városi
Tömegközlekedés befektetéseinek és veszteségeinek fedezésére. Biztosítják a szolgáltatás
stabilitását, de ugyanúgy lehetnek egy kevésbé versenyképes üzemeltető nem megfelelő
termelékenységének fő finanszírozói.
Az állami cégek általi keresztfinanszírozás szintén ebbe a kategóriába tartozik. A
keresztfinanszírozás jelentős probléma, mivel torzítja a versenyt azáltal, hogy nyilvánvaló
előnyt biztosít az állami cégeknek, főleg más tevékenységi körű (például elektromosság, gáz,



A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 44

PORTAL Írásos oktatási segédanyag www.eu-portal.net

városközi közlekedés, stb.) önkormányzati cégeknek. A piaci versenyt torzító hatása igen erős,
főként szabályozott piacú rendszerekben, ahol az önkormányzati cégek még mindig nagy piaci
részesedéssel bírnak.

A többi haszonélvező hozzájárulása:

A közlekedési szolgáltatások által létrehozott „externáliák” befolyásolási módszereinek két
típusát különböztetjük meg:

• Közlekedési célokra szánt célirányos adók közvetve vagy közvetlenül a munkáltatóktól
begyűjtve, a munkavállalóik mobilitásának biztosítására. Példa erre a francia “versement de
transport”, de hasonló adókat használnak Bécsben és Brazíliában is. A módszer fő
hátulütője a munkaköltségek emelkedése, viszont cserébe egy plusz finanszírozási forrást
jelent úgy, hogy az üzemeltető még mindig ösztönözve van szolgáltatásai minőségének
fejlesztésére, mert a közlekedési mód és társaság megválasztásának lehetősége még mindig
a végfelhasználó kezében van.

• Value capture (értékelvonás), ami a piaci versenyre nézve csak kis fenyegetést jelent, a
következő előnyökkel jár:

- Value capture üzemeltetői bevételből: A közlekedési létesítményekből származó külső
hasznokból is profitál, csökkentve ezáltal a szükséges szubvenció mértékét. Ezen felül a
szétágazó tevékenységek némelyike még növelheti szolgáltatásaink vonzóerejét az
utazóközönség körében (például kereskedelmi területek, a szolgáltatások vertikális
integrációja).

- Value capture adók által: A közlekedési létesítmények külső hasznainak kisajátítása
mellett, néhány (például ingatlan tulajdonlási) adó sarkallja a városrendezés szervezeti
megközelítését, különösen a hatóságok mobilitási rendszer iránti felelősségét illető
feladatkör tekintetében.

Magán források:

A privát kölcsönök valamint az állami és magán cégek együttműködései a finanszírozás magán
forrásai közül a leglényegesebbek:

• A privát kölcsönök a finanszírozás hagyományos formái. Többnyire cash-flow problémák
megoldására használják. Fő előnye, hogy általa a költségek eloszthatók több felhasználói
generáció közt is.

• Állami és Magán Cégek Együttműködései (Public Private Partnership, PPP) olyan
szerződések az állami és magán szektor között, amelyek általában városi mobilitási
megoldásokat biztosítanak. Ezen megegyezések előnyei, helyes alkalmazásuk esetén:

- A hatékonyság fejlődése

- Közpénz szabadul fel

- A kockázatok és felelősségek megosztása a magán partnerekkel

- Vállalkozói innovációra való ösztönzés

- A privát menedzsment módszerek előnyei



A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 45

PORTAL Írásos oktatási segédanyag www.eu-portal.net

14. Ábra: A városi közlekedés finanszírozási lehetőségei, Forrás: FISCUS kézikönyv

A FISCUS kutatás során készült 14. ábra jól szemlélteti az egyes finanszírozási alternatívák
alkalmazásait. Vegyük észre, hogy az ábra magában foglalja az autós közlekedési módot is. Az
ábra komplexitása mögött felfedezhető az előzőekben leírt hárompólusú kapcsolat, azzal a
különbséggel, hogy itt a hatóságok és az adófizetők összevonva szerepelnek.
Valódi példák megfelelő leírásához fontos megkülönböztetni a következőket: „fizetségek”
(díjak, szubvenciók, szerződéses ár, stb.), valódi értelembe vett „finanszírozás” (mint például
PPP, kölcsönök, stb.), „befektetések”, „üzemeltetői költségek”, hatósági pénzforrások és
üzemeltetői pénzforrások.

Magánbefektetők,
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üzemeltetők

Tömegközlekedés
használók, szgk.

vezetők

Egyéb
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FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK
(Idézet a FISCUS-ból)

15. Ábra: Finanszírozás a használók hozzájárulása által (elméleti) IFIP 1999, a 14. Ábra alapján.
Forrás: FISCUS Kézikönyv
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használók,

szgk. vezetők

HASZNÁLÓI HOZZÁJÁRULÁS
(menetdíjak, út és parkolási díjak,

használattal arányos adók) Ösztönzés a díjkikerülés
csökkentésére

Externális költségek
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Társadalom
(adófizetők, hatóságok)

Tömegközlekedés
használók, szgk. vezetők

Externális költségek

Költségviselés, díjmegkerülés
fedezése

Infrastruktóra fejlesztés költsége,

Infrastruktúra fenntartási költsége,

üzemeltetési költség

ÁLLAMI
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ADÓZTATÁS
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16. Ábra: Finanszírozás z állami költségvetés által (elméleti) – IFIP 1999a 14. Ábra alapján.
Forrás: FISCUS Kézikönyv
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Egyéb haszonélvezők

Infrastruktóra fejlesztés költsége,

Infrastruktúra fenntartási költsége,

üzemeltetési költség

önkéntes ÉRTÉKELVONÁS adók által

Külső hasznok („értékek“)

17. Ábra: Finanszírozás értékmegvonás alapján – IFIP 1999a 14. Ábra leegyszerüsítése.
Forrás: FISCUS Kézikönyv

18. Ábra: (elméleti) – IFIP 1999a 14. Ábra leegyszerüsítése.
Forrás: FISCUS Kézikönyv

Magánbefektetők,
tömegközlekedés

üzemeltetők
Fölösleg egyéb piacokról

Infrastruktóra fejlesztés költsége,

Infrastruktúra fenntartási költsége,

üzemeltetési költség

KERESZTFINAN-SZÍROZÁS
(A teherszállításból, vagy egyéb

külső közlekedési piacról)
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Állami és Magán Cégek Együttműködései
Az elv célja, hogy ne legyen szükség hozzájárulásra az általános adóztatásból, emellett hatékony
árképzést, valamint a díjak és szolgáltatások állami szabályozását, például franchise által legyen
lehetőség fenntartani. Ez magában foglalja:

• a felhasználók társadalmi határköltségen alapuló árképzését úgy, hogy a fő követelmények
megegyeznek a privát finanszírozás kívánalmaival, valamint az üzemeltetési és fő
szolgáltatási költségek egyaránt fedezve vannak a hatékony felhasználói díjakkal, value
capture (tágabb értelemben véve ide vehetők az önkéntes fejlesztési hozzájárulások és a
speciális adók, például munkáltatói adó) által biztosított szubvencióval és kiegészítő
felhasználói díjakkal.

Kereskedelmi Műveletek az Állami/Magán Együttműködésben
Ez az együttműködés gazdaságilag életképessé teszi a közlekedési módokat, ami valószínűleg
jogi okokból szükségszerű, vagy a későbbi privatizáció elősegítése végett. Ebben a modellben a
használati díjakat egy olyan szintre kell beállítani, amely szinten az összes közlekedési
létesítmény nyereséges, tehát nincs szüksége szubvencióra. Az árképzési eszközök a fentiek

Magánbefektetők,
tömegközlekedés

üzemeltetők

MAGÁNFINAN-
SZÍROZÁSTŐKEJUTTATÁS,

PROFIT VAGY
KÖZVETLEN HASZON
Képesség a tevékenységek

szerteágazóságának
ismertetésére

Infrastruktóra fejlesztés költsége,

Infrastruktúra fenntartási költsége,

üzemeltetési költség

19. Ábra: Magánfinanszírozás (elméleti) – IFIP 1999. A 14. Ábra leegyszerüsítése.
Forrás: FISCUS Kézikönyv
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szerint alkalmazandók. Ramsey féle árképzést és kétrészes tarifákat kell alkalmazni szükség
esetén, így a díjak, különösen csúcsidőben, magasabbak a társadalmi optimumnál (de még így is
a „második legjobb (second best)” szabályt követve); azaz:

• az adó a környezeti és baleseti externáliák fedezeteként terhelődik rá az árakra

• a közlekedési módok között nincs keresztfinanszírozás. Minden közlekedési mód önellátó, a
saját feladatait szolgálja, valamint fedezi a saját aktuális költségeit. Bár létezhetnek
bizonyos veszteséges útvonalak, vagy kedvezményesen utazó utasok (például nyugdíjasok),
amik/akik költségeit az általános adóztatásból befolyt összegekből fedezik.

1. Felhasználói Hozzájárulások
Tömegközlekedési Tarifák Helyi
Jármű Engedélyezés Nemzeti
Üzemanyag Adó Nemzeti
Terület engedélyezés, Behajtási díjak, elektronikus útdíj Helyi
Parkolási díjak Helyi
2. Közpénzek
Általános Adóztatás Nemzeti
Helyi Keretek Helyi
3. Value Capture (vagyonmegvonás)
vagyon, vagy munkával kapcsolatos adó Nemzeti v. Helyi
4. Kereszt Finanszírozás
Az útdíjakból, vagy más helyi társaságtól jövő profit Helyi
5. Magán Finanszírozás
Privatizáció Nemzeti v. Helyi
Árnyék díjak Nemzeti v. Helyi
Franchise Nemzeti v. Helyi

1. Táblázat: Finanszírozási Módok Összefoglalása Szokásos Döntéshozó Bizottság/Hatóság Esetén

A táblázat azoknak a finanszírozási módoknak és finanszírozási modelleknek a fő döntéshozóit
mutatja be, amelyek felhasználhatók lesznek a meglévő árképzési politika fejlesztésére helyi és
országos szinten is.
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7.4 Feladatok a 6. Modulhoz
A következő gyakorlatok és feladatok nem kötelezőek vagy teljes körűek. A PORTAL
tudatában van annak, hogy az oktatási rendszerek minden országban különbözőek Európa-
szerte, és így ezek következtetni engedő (gondolkodtató) feladatok. A feladatok nem lépnek
azok helyébe, amelyet a kurzus-vezetők írnak elő a diákoknak egy bővebb tananyag részeként.
A tudást és jártasságot kívánják felmérni, amelyet az anyag alatt kellett elsajátítani.

1. A tömegközlekedés különböző modelljeit figyelembe véve helyezze el a Financiális
kérdéseket fontosságuk függvényében a többi figyelembe veendő tényező között! Milyen
Financiális kritériumot kell használni egy rendszer sikerének vagy kudarcának
megítéléséhez?

2. Mutassa be a közlekedési rendszerek új környezetbe való ültetésének négy legelterjedtebb
módját. Példákat találhat az Európai Unió tagállamai és csatlakozó országainak
gyakorlatában.

3. Ahol nem volt sikeres az új rendszer bevezetése, mik voltak a sikertelenség okai, hasonlítsa
össze egy olyan példával, ahol a siker nem kétséges! (Elég két példa)

7.5 Ajánlott Irodalom a 6. Modulhoz:
(Az alábbi ajánlott irodalmi lista inkább jelzés értékű, mint teljes felsorolás. Jóval átfogóbb lista
tölthető le a MARETOPE és az Európai Bizottság honlapjáról)
Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
Internalising the Social Costs of Transport 1993 Seminar ECMT/OECD
Bleijenberg,A.N. The Art of Internalising  in Internalising the Social Costs of Transport 1993
Seminar ECMT/OECD
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
European Commission, Directorate General for Transport, (1996) Towards fair and efficient
pricing in transport, Brussels
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Farrell, S. (1999) Financing European Transport Infrastructure, Policies and Practice in Western
Europe. Macmillan, London
Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
Industries, Discussion Paper 7. CIPFA, London
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – 4th. RTD. Framework Programme – Final report pp.
54-90 ,
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Thomson, J.M. (1974) Modern Transport Economics, Suffolk
TRANSPRICE, Trans-Modal Integrated Urban Transport Pricing. Project funded by the
European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme.
Co-Ordinator Euro-Trans Consulting Ltd, London, Deliverables D 1- D 4, 1997
Van Vreckam, D. (1993) European Union Policy on taxes and charges in the road transport
sector in Internalising the social cost of transport, 1993 Seminar ECMT/OECD
White,P. (1998) Financial Outcomes of Rail Privatisation in Britain, Proceedings of the
European Transport Conference Seminar G..Rail  PTRC, Londonf



A tömegközlekedés szabályozási keretprogramja 53

PORTAL Írásos oktatási segédanyag www.eu-portal.net

8. Esettanulmányok és helyszínek
(Kivonatok a „MARETOPE projekt végkövetkeztetéseiből, 2001”-ből)

8.1 Bevezetés
A kiválasztott európai területek jól tükrözik az adott ország és régió egyéni helyzetét.
A tanulók segítése végett a folyamatok országos szinten vannak levezetve, valamint a végén egy
adott város szerepel, mint tanulmányúti cél, a leírtak élő illusztrációjaként.
A kiválasztott példák szemléltetik a „MARETOPE Deliverable 2” kutatás eredményeit. A
pontosabb és részletesebb tudás megszerzése érdekében a tanulóknak egymás között meg kell
vitatnia az alábbi jelentéseket.

8.2 Ausztria
A Múlt:
A helyi és regionális tömegközlekedés vonzó és relatív olcsó Ausztriában. Ez főleg a 12, teljes
lefedettséggel rendelkező Tömegközlekedési Szövetségnek (TSZ) köszönhető. A TSZ
rendszeren belül a támogatottság éves növekedési rátája meghaladta a 10%-ot az utóbbi
években. E siker ellenére a szükséges szubvenció mértéke még mindig magas. Az állam, a
tartományok, és kisebb mértékben az önkormányzatok is mind támogatják a tömegközlekedést.
Saját költségeiket 40-60%-os arányban tudják fedezni a tömegközlekedés üzemeltetők.
Ausztria tömegközlekedési piaca viszonylag szabályozott. Eddig még nem volt precedens
versenyeztetési eljárásra. A szervezeti forma piaci kezdeményezésű, ahol az engedélyező
rendszer működik. A piacot állami tulajdonú cégek uralják. A közszolgálati megállapodás
szolgáltatói szerződés formájában az üzemeltetők és a szövetségi valamint tartományi hatóságok
(és/vagy a TSZek) közt jön létre. A szerződések úgy vannak megírva, hogy az üzemeltetőt csak
minimális felelősségek terhelik, és nem kell a bevételek ingadozásától sem tartania.
Feltételekhez kötött tömegközlekedési megállapodások is vannak, főleg ott, ahol az
önkormányzatok tulajdonában vannak a közlekedési vállalatok.

Az átmenetet két új törvény (2000. 1. 1-től hatályosak) indította el, amiknek messzemenő
szervezeti és financiális vonatkozásai vannak. Feladatuk egy, a Közgyűlés 1191/69 és 1107/70-
es kiegészítésű szabványnak megfelelő környezet létrehozása. A legfontosabb intézkedések:
(1) versenyeztetési eljárással kell pályáztatni minden állami érdekeltségű szolgáltatást. Ez
vonatkozik minden vonalra, az újakra és a már meglévő, de lejáró koncessziójúakra is. Bár a
csak külvárosi forgalomban részvevő üzemeltetők ez alól fel vannak mentve. (2) A jövedelmező
vonalak koncessziója csak versenytárgyaláson dőlhet el. A közérdekeltségű vonalak koncessziós
szerződései csak a versenytárgyaláson elhangzottakon alapulhatnak.
Az átalakulás a mai napig nem zajlott le. A jelenlegi törvényalkotás bizonytalanságot okozott a
tervezett financiális és szervezeti keretrendszerekkel. Szemlátomást a szervezeti formák a piaci
kezdeményezésűtől a hatósági kezdeményezésű felé tendálnak a versenyeztetés és koncessziók
segítségével. A szövetségi szint csökkentette finanszírozási kötelezettségeit az alacsonyabb
szintű hatóságok terhére. További hátrány, hogy csak néhány üzemeltető szervezte át vállalatát,
látva a közelgő liberalizációt, jobb működési hatékonyságúvá. Ezen túl a jelenlegi támogató
hatóság előreláthatóan további kihívások elé néz EU konformitásának hiányában.
Javasolt tanulmányút: Bécs
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8.3 Dánia
Dánia, a Nagy Koppenhágai Régión kívül
Dániában a buszközlekedést a megyék és önkormányzatok irányítják a parlament törvénye által
felhatalmazva. Jellemzően a megyék játsszák a kulcsszerepet. A megyék szabadon dönthetnek
tömegközlekedésük ügyében, kivéve a Koppenhága és Vidéke Hatóságot. 1974-től speciális
törvények vonatkoztak a fővárosi régióra, míg az ország többi része az általános jogszabályok
hatálya alá esett. A múltban – egészen 1978-ig – szubvenciót igénylő busz vonalak csak
Koppenhágán kívül léteztek. Néhány helyi önkormányzat és a DSB (Dán Nemzeti Vasút)
összehangolta a buszok és a vonatok menetrendjét. 1978-ban – az átalakulás időszaka – a
törvény megengedte a megyéknek, hogy maguk szervezzék meg buszközlekedésüket belátásuk
szerint.

Az új rendszerben a legtöbb önkormányzat feladta a házon belüli üzemeltetést és megpályáztatta
azt. Ma a szervezésben három fő irányelv uralkodik:

• Pályáztatás/házon belüli üzemeltetés a megyei tömegközlekedési hatóság által (többség)

• Pályáztatás/házon belüli üzemeltetés olyan megyékben, ahol a helyi buszos
tömegközlekedés az adott önkormányzatok feladata és a regionális buszközlekedés pedig a
megye gondjaira van bízva (több szervezet)

• Saját üzemeltetés önkormányzati vállalat által

Minden tömegközlekedési hatóság a bevételi kockázat vállalásának lehetőségét választotta a
bruttó költségű szerződések által.

Vasút
A múltban a legtöbb utasszállító vonatot a DSB – Dán Államvasutak – üzemeltette, de még
mindig ő a domináns. 1991 január 1, a változás ideje, a DSB-t felbontották egy üzemeltető,
DSB, és egy pályakarbantartó cégre, Banastyrelsen. Mindkettő a Közlekedési Minisztérium
tulajdonában van. A DSB a Közlekedési Minisztériummal kötött szerződése alapján üzemel.
2003-ban a szerződések az új rendszer tenderei alapján születtek. A többi 13 helyi vasúttársaság
felelős a többi vasúti feladatért. 2001. január 1. óta a megyék felelősek ezekért a társaságokért.
Nagy Koppenhágai Régió
A Nagy Koppenhágai Régió tömegközlekedése fel van osztva cégekre a közlekedési módok
függvényében. Ez azt jelenti, hogy a Nagy Koppenhágai Hatóság – a HUR – felelős a helyi
buszközlekedésért, amit tendereztetett bruttó költségű szerződések által gyakorol. A Dán
Államvasutak felelős az összes vasúti feladatért a régióban, amely feladatukat a Közlekedési
Minisztériummal kötött szerződés kötelezi, kivéve a régió határvidékein tevékenykedő hat helyi
vasúttársaság feladatkörét. Ezek a helyi vasúttársaságok részei a Nagy Koppenhágai Hatóságnak
(Greater Copenhagen Authority). 2002-ben megnyílt a Koppenhágai Metró. A metróról egy
külön törvény rendelkezett. Mindezek ellenére a különböző közlekedési módok azonos
tarifarendszerrel bírnak.
A Koppenhágai Közlekedési Vállalat, HT (ma Greater Copenhagen Authority, HUR) 1974-ben
született 12 főleg önkormányzati cég fúziójával – a vasutakkal megegyező tarifarendszert
hoztak létre. Ez egy sikeres szervezet volt egészen addig, amíg az árak el nem kezdtek
emelkedni a támogatás csökkenésének és a költségek növekedésének következtében. 1990-ben
– a változás időszaka – törvény írta elő a műveletek 45%-nak a tendereztetését. 1995-ben a
törvény megváltozott. 2002-re az összes műveletet pályáztatni kellett, bár a HT üzemeltetési
osztálya is pályázhatott.
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A jelenlegi helyzet: a törvény legutóbbi revíziója 1999-ben nem a tömegközlekedés beszerzéseit
vizsgálta, annál inkább a szervezet felépítését, amikor a Nagy Koppenhágai Hatóság (Greater
Copenhagen Authority), HUR, a Koppenhágai Közlekedési Vállalat (Copenhagen Transport),
HT, helyébe lépett. A Nagy Koppenhágai Hatóság felügyeletébe került a 6 helyi vasúttársaság,
amelyek a régió határvidékein üzemeltek.
Javasolt tanulmányút: Århus

8.4 Finnország
Finnország városi tömegközlekedése két fő típusú szervezeti formából tevődik össze. A
nagyvárosokban, a Helsinki Fővárosi Régióban (Helsinki region) valamint Turku és Tampere
városaiban a felelősség a tömegközlekedést érintően a tömegközlekedési tanács (Public
Transport Authority, PTA) kezében van. Más, közepes méretű városokban a tömegközlekedés
piaci kezdeményezésen és engedélyezésen alapul. A Helsinki régióban és Turkuban jelen
vannak az önkormányzati szereplők és a privát üzemeltetők is, akik a PTA-val kötött
szerződések alapján üzemeltetik az adott tömegközlekedési szolgáltatást. Tamperében a
tömegközlekedés önkormányzati irányítás alatt működik. Közepes méretű városokban, Pori
kivételével az összes üzemeltető cég magántulajdonban van. Vasút csak a Helsinki régióban
üzemel, a vonatok szerződéses szolgáltatást nyújtanak a régió számára, míg a villamosok és
metrók Helsinki Város Önkormányzatának irányítása alá tartoznak.
A tömegközlekedés finnországi tendereztetésének lehetősége 1991-ben merült fel, amikor egy
új tömegközlekedési törvényt hoztak. Helsinki Főváros Közgyűlése (YVT) intézte az első
pályáztatást 1994-ben. A tendereztetés nagy sikerrel került bemutatásra, az árak 33%-kal
csökkentek, az alkalmazott buszflotta nagyon új volt, s teljes mértékben kielégítő szolgáltatást
tudott nyújtani. Néhány, a munkavállalókat érintő probléma merült fel a tendert elvesztő
cégeknél, amikor az új helyzethez alkalmazkodás következtében csökkenteni kellett a
költségeiket, például munkaerő leépítés által.
2000 körül az összes regionális és az összes jelentősebb helyi szolgáltató versenyeztetéssel
került kiválasztásra a Helsinki régióban és Turku térségében. Az árszint 25-30%-ot zuhant a
régi, szerződéses szinthez képest. A jelenlegi tenderek, a piac megnyitása óta először, 5-10%-os
áremelkedést mutatnak. A tenderezett szolgáltatások színvonala viszont igen magasnak
bizonyult. Jelenleg a busz szolgáltatások pályáztatása folyik és 2002-re be is fejeződik ez a
folyamat a Helsinki régióban. A regionális vasúti közlekedésről már vitáznak, de a minisztérium
vázlatos indítványa szerint vasutakat nem versenyeztetik, kivéve a nemzetközi teherszállítást.
Tamperében a helyzet változatlan a szervezeti formának köszönhetően. A többi közepes méretű
városban is a piaci kezdeményezésen és a szabályozáson alapul a szervezeti forma. Az
önkormányzatok aktivitása megnőtt, amikor elkezdtek ártámogatásokat alkalmazni.
A különböző szervezeti formák részesedése (a teljes tömegközlekedés %-a, utaskilométerben
számolva) a 20. ábrán látható. Az ábra az 1990-2005-ös periódus változásait foglalja össze:

• 1990 – 1995: az önkormányzati irányítás (helsinki és turkui buszok) átállt szerződéses
szolgáltatásokra

• 1995 – 2000: a legtöbb szerződéses buszszolgáltatást pályáztatják

• 2000 - 2005: a többi szerződéses buszszolgáltatást is tendereztetik, a vasúti szolgáltatások
önkormányzati irányítás alatt, vagy szerződéses szolgáltatásként üzemelnek tovább.
Másrészt a közepes méretű városok tömegközlekedései piaci kezdeményezésű
vállalatokként üzemelnek tovább, magán cégek irányítása alatt.
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20. Ábra: Városi tömegközlekedés teljesítménye (50000 lakosnál nagyobb városok). Szervezeti forma
szerint Finnországban 1990 – 2005, Forrás: Maretope

Jelenleg Helsinki régióban gyorsan nő a kereslet a tömegközlekedés iránt. Más városokban a
kereslet stagnál, vagy enyhén csökken. A szubvenció mértéke a teljes költség kb. 40%-át teszi
ki a Helsinki régióban. Tamperében és Turkuban a szubvenciós arány kb. 30%, míg a közepes
méretű városokban ez az arány többnyire 15-20%-a teljes költségeknek.
Javasolt tanulmányút: Turku

8.5 Franciaország
A franciaországi városi tömegközlekedés elmúlt két évtizedben lezajlott változásait a következő
képpen foglalhatjuk össze.
A 80-as évek elején a „LOTI” törvény decentralizációt jelentett a felelősségek az Állam és a
helyi hatóságok, kivéve Ile-de-France régió kirívó esetét, a városi tömegközlekedést szervező
hatóságok, a továbbiakban Önkormányzatok és Önkormányzatok szövetsége közti új
elosztásával. A városi tömegközlekedés finanszírozására való tekintettel, a bevételek (díjak,
adók, stb…) felhasználása a helyi önkormányzatok belátására lett bízva, amiknek így nagy
mozgásterük van a keretrendszeren belül. A „LOTI” törvény másik következményeként jóval
rugalmasabbak lettek a szerződési eljárások, mivel a törvény eltörölte a már meglévő szerződési
sémákból való választás kötelezettségét.
A 90-es években az állami és privát cégek együttműködésének látványos fejlődése volt
megfigyelhető, a magántőke megnövekedett részvételével együtt, bár a teljesen magán tőkéből
finanszírozott műveletek még mindig nagyon ritkák (a legtöbb művelet során még mindig a
szervező hatóság felelőssége a befektetés majd teljes költsége). A franchise szerződések
reneszánsza jellemző a 90-es évekre, az elmúlt tíz évben a francia városi tömegközlekedési
franchise-ok száma jobban nőtt bármely európai országban tapasztalható mértéknél. Az elmúlt
évtizedben, 1993-ban lépett hatályba a „Sapin”-törvény, ami bevezette a verseny fogalmát az
állami cégek nyilvános tendereztetési kötelezettségével.
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Két, jelenleg elfogadás alatt álló törvénynek van számottevő hatása a városi tömegközlekedésre:

• A levegő minőségéről szóló törvény (1997) kötelezővé teszi egy „Városi Mobilitási Terv”
kidolgozását, minden 100000 lakosnál többet számláló településen (beleértve az Ile-de-
France régiót is), mivel a „városhatárral” nem ér véget a „Városi Mobilitási Terv” és így
nem esik minden intézkedése helyileg a Szervező Hatóságok hatálya alá, szükség lesz egy
„második szintű Szervező Hatóságra”.

• A 2000-ben elfogadott SRU törvény módosította a finanszírozási és a szerződési rendszert
az Ile-de-France régióban (e törvény másik következményeként elősegíti a „második szintű
Szervező Hatóságok” létrejöttét.).

Fontos észrevétel az IDF régióról (= Ile-de-France régió):
Az IDF régió, ami a fővárost is magában foglalja, méretének köszönhetően (10.8 millió lakos,
19%-a Franciaország teljes lakosságának), valamint a francia gazdaságban betöltött fontos
szerepe miatt (a GNP 28%-a) mindig is különleges bánásmódban részesült.
Javasolt tanulmányút: La Rochelle

8.6 Németország
A múltat a tömegközlekedés terén a zárt piacok jellemezték. Néhány kivételes esetet leszámítva
a vasúti piachoz más üzemeltetőknek nem volt hozzáférése egyik német államban sem. A helyi
közlekedést az engedéllyel bíró önkormányzati tulajdonban lévő üzemeltetők monopóliumai
uralták. Hivatalosan ezek a meghatalmazások változtak, amikor elkezdődött a piaci
kezdeményezésű rendszer kiépítése. Bár a finanszírozó rendszer történelmi növekedése nem
képviselt túl nagy ösztönző erőt a versenyre. Egy egyedülálló helyzet bontakozott ki a régi NDK
területén. Először is azokon a területeken a vasúti infrastruktúra haldoklott. Másodszor az
újraegyesítési támogatások jelentősen csökkentek.

A fordulópontot a versenyre nyitottságban a törvényhozás szolgáltatta a vasútreform
(“Bahnreform”) által, ami a következőket tartalmazta:

• A két nemzeti vasúttársaságot (DB/FRG;DR/GDR) egybeolvasztották, minden tartozásukat
elengedték, és a hatósági formáról átalakultak a DB AG privát társasággá. A piac szervezete
átalakult hatósági kezdeményezésűből piaci kezdeményezésűre, a nem kereskedelmi
szolgáltatások külön tendereztetésével. Minden hálózati üzemeltetőnek meg kell engednie a
versenytársaknak a szükséges létesítmények használatát, például a vasúti infrastruktúráét.

• A “Regionalisierung” (regionalizáció – egyfajta decentralizáció) azokban az időkben
kezdődött, amikor a Szövetségi Kormányzat az államoknak pénzügyi forrásokat biztosított a
helyi tömegközlekedési szolgáltatók számára. A szolgáltatásokra való tekintettel, amik
közérdeket szolgálnak, az államok szerződéseket kötöttek a vasút üzemeltetőkkel. Csak
néhány szerződés született versenyeztetési eljárás során.

• Regionalizációval, önkormányzati szinten (könnyű vasút, busz, metró) és a regionális
buszok szolgáltatási szintjén új irányelvek születtek a kiegészített EC törvénnyel.
Bevezettek egy kiskaput a piac hatósági kezdeményezésű elérésére a nem kereskedelmi
szolgáltatások számára. A piac elérése törvényileg biztosítva van. A finanszírozási struktúra
reformjára nem került sor, tehát gyakorlatilag nem történt érdemi változás.
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Régen a németországi helyi tömegközlekedést a relatív nagy mértékű integráció határozta meg.
A korai 60-as évektől a 90-es évekig a tömegközlekedési szövetségek és irányító szervezetek
szám nőtt. Ez biztosítja az integrációt az üzemeltetők, városi tömegközlekedési módok és
hatóságok korlátain keresztül is.
A verseny további alkalmazása még politikai viták tárgyát képezi. Mindazonáltal a piacok
jelentősebb megnyitása az önkormányzatok felé jelentős elvárás. Az üzemeltetők keményen
készülnek a leendő verseny nyomására. Az üzemeltető társaságok tulajdonában lévő
Tömegközlekedési szövetségek nagy része Tömegközlekedési irányítóként a kompetens
hatóságok tulajdonában (például Hamburg és Frankfurt) van. A tömegközlekedési irányítók
tendereznek és igyekeznek felkészülni az új rendszer kihívásaira. Sajnos a finanszírozási
rendszer beillesztése a verseny rendszerbe még mindig megoldatlan feladat.
További vasúti reformok megbeszélések tárgyát képezik, leginkább a két részre történő (ti. egy
infrastruktúra és egy vasúti szolgáltatásokat üzemeltető részre) szétbontását illetően.
Javasolt tanulmányút: München

8.7 Írország
Más EU tagországokhoz viszonyítva Írország meglehetősen stabil tömegközlekedési rendszerrel
rendelkezik. Tömegközlekedést túlnyomó részben köztulajdonban lévő cégek szolgáltatnak a
központi kormányzat bevételi támogatásával. Három köztulajdonban lévő üzemeltető vállalatuk
van: az Ír Vasút (Irish Rail), az Ír Volán (Irish Bus) és a Dublin Volán (Dublin Bus). Ezek a
vállalatok gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak busz és vasúti szolgáltatások terén.
Bár a jelenlegi kormány most (2002 augusztusában) terjesztett elő indítványokat egy új
tömegközlekedési szervezeti és szabályozási keretrendszerre, ami a busz és vasúti közlekedési
módokra is kiterjed. Különösen a magán szektor tömegközlekedési részvételének növelését, és
ezzel együtt az állami tulajdonban lévő cégek szerepének is önálló piaci részvételre módosítását
és független szabályozási rendszer felállítását szeretnék elérni. Részletes javaslatok készültek
Dublin Vonzáskörzetének (Greater Dublin Area) buszközlekedési piacát érintő szabályozási
keretrendszerekre, amelyek versenyeztetési eljárás keretein belül szeretnék a magántőkét
részvételre ösztönözni (valószínűleg némi koncesszióval fűszerezve). Az összes javaslat
jelenleg még egyeztetés alatt van az érintettekkel.
A Kormány véleménye szerint először konszenzusra kell jutni a reform célkitűzéseit illetően,
még ha ez késlelteti is több elemének bevezetését. Bár a kormány már megteremtette a
lehetőséget a privát szektornak a Dublini Buszközlekedési Piacra való betörésre, kevésbé
szigorú személyszállítási engedélyezési és üzemeltetői eljárásokkal. A CIE busztársaságoknak
most már kötelező értesíteniük a Közlekedési Osztályt a szolgáltatásaikban bekövetkezett
változásokról (beleértve ebbe új szolgáltatások indítását is), hogy megelőzzék a
személyszállítási engedélyek felvásárlását a magán üzemeltetők elől. Új, dublini buszvonalakra
vonatkozó, engedélyek kiadása az utóbbi években szigorú ellenőrzés alá esik. Ezek az
engedélyek azt mutatják, hogy jelentősen nőtt az engedéllyel bíró magán üzemeltetők száma
Dublin Vonzáskörzetében (Greater Dublin Area).
A változtatásokat a Nemzeti Fejlesztési Terv 2000-2006 (National Development Plan
2000-2006)–ben a fő tömegközlekedési infrastruktúra befektetési programban terjesztették elő.
Körülbelül 2,8 Mrd EUR-t költenek majd különböző tömegközlekedési beruházásokra a fenti
időszakban. Ezt a Dublini Közlekedési Iroda (Dublin Transportation Office) közlekedési
stratégiája alapján leellenőrizték, ami igazolta az infrastrukturális beruházások indokoltságát.
Ezek a változtatások jelentős gazdasági és társadalmi változásokra világítanak rá, amik az
utóbbi évtizedben játszódtak le Írországban. A nagy írországi gazdasági növekedés Dublinra és
a dél-keleti régióra koncentrálódott, nagy forgalomnagyságokat generálva. Dublinban ma
jelentós forgalmi torlódások okoznak mindennapos gondokat, és más nagyvárosok is hasonló
problémákkal küzdenek, a sugárirányú utakon az átlagsebesség csúcsidőben az 1991-es 22 mph-
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ról 1997-re 14 mph-ra csökkent. A helyzet csak romlott az elégtelen közlekedési infrastruktúra
és a tömegközlekedési befektetések hiánya miatt egészen a 90-es évek közepéig. Folyamatos
növekedés jellemezte a következő évtizedet.
Vegyük észre, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv több sémája tulajdonképpen a Magán és a
Közszektor Együttműködésére (PPP) ösztönöz. Különösen a dublini könnyű vasutak (LUAS és
METRO) lesznek ennek megfelelően továbbfejlesztve, ezáltal is hozzájárulva a magántőke
tömegközlekedésbe történő bevonására. Egy, főleg PPP-n alapuló Vasúti Beszerzési Ügynökség
(Railway Procurement Agency) alakult a vasúti és egyéb tömegközlekedési projektek
beszerzéseinek lebonyolítására. A javasolt intézményes változások, a befektetési programmal
együtt, a tömegközlekedés felélesztését célozzák, valamint megteremti a hátteret egy
fenntartható gazdasági növekedésnek és a társadalmi kohézió javulásához.
Az elmúlt öt évben számottevő munka zajlott az állam és a három köztulajdonban lévő
üzemeltető társaság közti tömegközlekedési szerződések fejlesztéséért. Ezek a szerződések a
tervek szerint 1999 őszén lépnek hatályba (legalábbis a Dublin Busztársaság esetében). Bár a
főügyész szerint az ilyen jellegű szerződések törvényi szabályozást kívánnának meg. Ezért az új
tömegközlekedési szerződések az új szabályozási és szervezeti keretrendszerrel együtt kerülnek
bevezetésre.
Javasolt tanulmányút: Dublin

8.8 Lengyelország
A városi közlekedés jelenlegi helyzete Lengyelország 80-as évek végén kezdődött gazdasági és
társadalmi változásainak az eredménye. A cégek gyakorlatban előforduló változatos vezetési
megoldásai, különböző szervezeti és jogi megjelenései különböző megoldásokhoz vezettek az
önkormányzatoktól a térség tömegközlekedésének biztosítására. Jelen helyzetben a rendszerben
fel lehet fedezni néhány szabályszerűséget. A szabályszerűségeknek köszönhetően fel lehet
állítani a tömegközlekedési menedzsmentben történt lényegi változások ok-okozati
összefüggéseit.
A nagymértékű differenciálódás a városi és városközi közlekedésben a lengyel
tömegközlekedés sajátossága. Ez a múltnak köszönhető – a szocialista gazdaság központi
irányításának. Akkor a Tartományi Közlekedési Vállalatok (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne - WPK) voltak felelősek a városok és a hozzájuk tartozó területek
közlekedésért, az Állami Jármű Közlekedési Vállalat (Przedsiębiorstwo Państwowej
Komunikacji Samochodowej - PPKS) feladata volt a regionális buszközlekedés üzemeltetése. A
fenti elkülönülés – bár formálisan már megszűnt – de még mindig az egyik fő oka a városi és
helyi közlekedési integráció hiányának. Ez az integrációs hiány csak súlyosbodott a vasúti
közlekedés monopóliumának köszönhetően – Lengyel Államvasutak (Polskie Koleje
Państwowe - PKP) -, ami független mind a helyi mind a regionális adminisztrációtól.
1989-től radikális változások mentek végbe a lengyelországi városi közlekedés szervezetében és
irányításában. Ezeket egy strukturális változás okozta, melynek során elhagyták a szocialista
központosított irányítást, és áttértek a piacgazdaságra. Változások történtek a tömegközlekedési
menedzsment terén is, ami 1989-ig a szocialista szabályok szerint működött. A 90-es évek első
felében sikerült jelentősen csökkenteni a keresletet, és ezzel párhuzamosan a szolgáltatási piacot
liberalizálni a beszerzés terén. A közlekedésfinanszírozás teljes terhe átkerült a helyi
önkormányzatokra, mint az üzemeltetésért felelős szervekre, akik nagyobb hatékonyságot
biztosító menedzsment megoldások után néztek.
A lengyel tömegközlekedés újabb fordulópontjához érkezett 2000-ben. A leendő EU
csatlakozás behozta a piaci tényezőt a menedzsmentbe. Ezért az önkormányzatok fokozatosan a
városi közlekedés üzemeltetésének és a szervezésének elkülönítésére törekszenek, és a piaci
verseny bevezetésére az üzemeltetés területén.
Javasolt tanulmányút: Poznan
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8.9 Spanyolország
Szabályozási rendszer: Minden város maga szervezi a közlekedési rendszerét, de a kormány is
aktív szerepet játszik. A kormány ellenőrzi a megfelelő szintű szolgáltatást, és adja ki az
üzemeltetési jogokat.
Horizontális struktúra és az állami részvétel mértéke: A legtöbb üzemeltető magán cég. A
városi közlekedésről 185 vállalat gondoskodik. Ezekből 28 a városok, és 3 pedig munkás-
szövetkezetek tulajdonában van. Kisebb városokban a 134 cégből 129 van magánkézben. A
nagyvárosok 80%-ban az önkormányzat biztosítja a városi közlekedést. Az infrastruktúra és a
járművek az üzemeltető tulajdonában vannak.

A szabályozás természete: Költség-kiegészítő rendszer: A helyi hatóság határozza meg az
árakat, a menetrendet és az útvonalakat. A koncessziót 8-20 évig terjedő periódusokra ítélik oda.
Általában nem az üzemeltetők viselik a pénzügyi kockázatokat, szubvenciókkal egyensúlyozzák
ki a mérlegüket. 1984-ben a kormány létrehozott egy városi közlekedést támogatási alapot, amit
a nemzeti büdzsé finanszíroz, és ítél oda különböző hálózatoknak.
Verseny: A versenyeztetési eljárás a legkisebb költség kritériuma alapján választja ki, hogy ki
nyeri a koncessziót.
Javasolt tanulmányút: Barcelona

8.10 Svédország
Egy meglehetősen durva svédországi rendszerből, ahol a nyertes üzemeltetőnek kizárólagos
monopóliuma volt, egy 1989. július 1-től működő versenyeztetett rendszer alakult ki. A
jelenlegi gyakorlat szerint a megyei hatóságok felelősek a tervezésért, beleértve a hálózat
kidolgozását, menetrendeket és díjszabásokat, csak magát az üzemeltetést tendereztetik. A
tenderek vonatkozhatnak csak bizonyos megállókra, vagy csak az úthálózat részeire. A
tenderezett szolgáltatásokon elérhető megtakarítás 5-45%-ig változik.
Az elmúlt években a hangsúly a minőségi vonatkozásokra helyeződik és az ösztönzők is a
minőséghez és a bevételhez kötődnek. Egy másik megfigyelhető tendencia szerint állami
tulajdonú cégeket privatizálják, és az üzemeltető cégek száma, különösen az állami
tulajdonúaké, csökkent. Ezek nem csak a buszközlekedésben figyelhetőek meg, hanem a helyi
érdekeltségű vonatközlekedés több területén, és a stockholmi metró esetében is.
Javasolt tanulmányút: Helsingborg
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8.11 Hollandia
Hollandiában a jogi változás épp most megy végbe, a központosított és központilag
szubvencionált rendszerből a decentralizált, a koncessziókért versenyeztető rendszer felé vezető
út első lépéseként.
Bár a régi jogrendszer piaci kezdeményezésen alapult, gyakorlatilag az összes pénzügyi és sok
egyéb ügyben a Közlekedési Minisztérium határozott.
A 90-es években elkezdődött a decentralizáció és bevezették a piaci versenyt is. Ez egy olyan
helyzethez vezetett, ahol az üzemeltetők viselték a bevételi kockázatot, egy verseny nélküli
rendszerben. A 2001 januárjában hatályba lépő törvény felállította a további decentralizáció,
valamint a versenyeztetett Városi és Regionális Tömegközlekedés (beleértve a vasutak
mellékvágányait is) keretrendszerét Hollandiában.
Az első tenderezések 2001-ben zajlottak le, és sok további tendert terveznek még. A városi
vasutak (villamos, metró) terén még nem történt tendereztetés, bár az új törvény szerint a
verseny itt is kötelező.

Az üzemeltetők részéről két változás volt érzékelhető:

• A VSN csoport (a legnagyobb holland regionális közlekedési szolgáltató) egy részének
eladása a piaci egyensúly fenntartása érdekében hozott intézkedések eredménye volt (a VSN
túl nagynak ítéltetett).

• Az állami tulajdonú cégek átalakítása a hatóságok közvetlen intézkedései folytán, a
részesedésük harmadik félnek történő eladásával történt.

Előre látható, hogy az új rendszerben, ami hatósági kezdeményezésen alapszik, a tendereket egy
alhálózati szinten szervezik, az országos pályáztatást követően , ami megadja az eljárás
módszerének választási szabadságát. Várhatóan a bevételi kockázat az üzemeltető oldalán
marad, amiért cserébe rendelkezhet bizonyos taktikai eszközökkel.
A holland hatóság céljait a költségfedezet mértékének és az utasok számának (mint növelendő
érték) tudatában tűzte ki. A váltás még eddig nem vezetett a szubvenciók mértékének
csökkenéséhez. Az utasok számának növelése érdekében tett kísérletek sem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket.
A jelenleg érvényben levő közlekedéspolitikai irányelv, az NVVP már csak azokon a vonalakon
szeretné növelni az utasok számát, ahol ez csökkentheti a forgalmi dugókat. A vidéki
közlekedési piac főleg állami kézben maradt, főleg társadalmi okokból.
Javasolt tanulmányút: Arnhem – Nijmegen

8.12 Egyesült Királyság
Az utóbbi két évtized radikális reformokat hozott az Egyesült Királyság tömegközlekedésében.
Leginkább a jogi keretrendszer változott (az 1980-as Közlekedési Törvénnyel kezdődően) a
buszközlekedési ipar versenyének elősegítésére, ami egy verseny nélküli helyzetből került egy
nyílt belépésen alapuló erős versenybe. A régen állami tulajdonban lévő busztársaságokat az
elsők között privatizálták, de néhányuk így is állami kézben maradt. Ezt a modellt az egész
Egyesült Királyságban alkalmazták (kivéve Londont és Észak- Írországot).
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London esetében más módszert alkalmaztak, szigorított belépést és külön versenytárgyalást
minden egyes útvonalra. Észak- Írországban a tömegközlekedésre még mindig az állami
tulajdonú modell a jellemző. A vasút esetében külön törvényi szabályozást vezettek be 1993-
ban, az állami tulajdonban lévő Brit Államvasút (British Rail) privatizációjához. Ez magában
foglalta az infrastruktúra-tulajdonlás, a menedzsment és a szolgáltatások üzemeltetésének
szétválasztását. A különböző utas szolgáltatási csoportok szétválasztására a franchise modellt
használták. A törvények bizonyos fokig megengedik a vállalatoknak a franchise
megállapodáson kívüli szolgáltatások beindítását, mindaddig, amíg ez nem veszélyezteti a
vasúti szolgáltatást üzemeltető cég pénzügyi életképességét (jó példa erre, mint nyílt belépésű
üzemeltető a Heathrow Express). Ebben az esetben a verseny nem a vágányokon, hanem azokon
kívül zajlik.
Ezek a reformok kimozdították a központi kormányzatot a tömegközlekedés tulajdonosi
szerepköréből (a londoni metró kivételével), néhány tömegközlekedési vállalat még mindig a
helyi önkormányzat tulajdonában van. A helyi önkormányzatok megőrizték a tömegközlekedési
szolgáltatások egy fontos szerepkörét, a tervezést és beszerzést. A központi kormányzat
szerepköre az átfogó keretrendszer és a vasúti utasszállítás anyagi támogatásának biztosítására,
valamint a tömegközlekedési infrastrukturális befektetéseire mérséklődött. A tömegközlekedési
üzemeltetők nagy része a privát szektort erősíti. Továbbá néhány magán céget bevontak a busz
és távolsági busz piacra, illetve a vasúti utasszállítás piacára is. Tizenöt a 25 Vasút Üzemeltető
Vállalatból busztársaságok tulajdonába került. Minden vasút-üzemeltető franchise-nak legalább
két vételi ajánlata van busztársaságoktól. A reformok részeként lényegi szervezeti változások
mentek végbe. Főleg a vasutak esetében, a Brit Vasutak privatizációjával egy egészen új
vállalati struktúrát hoztak létre, egy szabályozási keretet, ahol egy nem minisztériumi szintű
intézmény felelős az utasszállítási franchise-okért.
Más hatósági szintű szervezeti változások is történtek, például a Fővárosi közgyűlés 1986-os
feloszlása. Számos hatóság tömegközlekedési felelőssége változott, beleértve a helyi
önkormányzatokat és közlekedési bizottságokat is (mennyiségi és díjszabályozási felelősség az
1980-as és 1985-ös közlekedési törvény értelmében). Mind a busz, mind a vasút esetében
számos privát cég jelent meg, bár a konszolidáció (és a rekonszolidáció is) hamar bekövetkezett.
1988 és 1997 között a Közlekedési Tanácsadó Szolgálat (Transport Advisory Service, TAS) 185
vezetőváltást regisztrált a busz-iparban. Egy „nagy hármas” emelkedett ki a busz-iparból
(Arriva, First Group and Stagecoach), akik az iparág bevételének 11%-át mondhatták
magukénak 1989-ben, de 1997-re a piac 57%-át uralták. A TAS későbbi kimutatása alapján
megállapítható, hogy az iparágban az átlagos árrés 12%, úgy, hogy a vállalatok 21%-a 15 %-nál
magasabb kulcsot, 22%-uk pedig 5%-nál kisebbet alkalmaz. A következő kérdést feltevését nem
kerülhetjük el: a rekonszolidáció monopóliumokhoz vezet? Ezek a fúziók és a piac domináns
részvevőinek ragadozó magatartása felkeltette a versenyfelügyelő hatóságok (az Office of Fair
Trading és a Monopolies and Mergers Commission) érdeklődését, amit jól illusztrál az 1989 óta
az iparban lefolytatott több mint 30 vizsgálat is. Ezeknek a maradvány szabályozó hatóságoknak
gyenge az elrettentő ereje, ám ezen a helyzeten változtatott az 1998-as versenytörvény, az akár
az éves bevétel 10%-át is elérhető bírság visszatartó ereje által. A Vasutak konszolidációjakor
pontosan ez következett be. Négy csoportosulás (National Express Group, Connex,
Stagecoach/Virgin Trains and First Group) rendelkezett a bevételek 70%-ával.
A privát szektor bevonása a tömegközlekedésbe a privát finanszírozás bevezetését is jelentette a
flotta, jármű és pálya beruházásokba. A PPP-k is egyre nagyobb teret hódítanak az utóbbi
években. A reform-kezdeményezések megváltoztatták a tömegközlekedési szükségletek
pénzügyi támogatását (a legtöbb esetben nettó-költségű szerződést kötnek).
Az 1997-es kormányváltás jelentős változásokat okozott a közlekedéspolitika terén, nagy
hangsúlyt fektetve az integrált közlekedéspolitikára és a Közlekedési Fehér Könyvben (A New
Deal for Transport – Better for Everyone) foglaltak szerinti környezeti hatáscsökkentésre, lásd
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DETR (1998a). Lényegében a fő politikai irányvonalak a tömegközlekedés szabályozásának
erősítése felé mutatnak. A jogalkotást igénylő intézkedések mind bennefoglaltatnak a 2000. évi
Közlekedési törvényben. Ennek a politikának köszönhetően indult el a 270 Mrd EUR-s, a
következő tíz évre szóló, fő infrastruktúra-fejlesztési program módosítása, lásd DETR (2000).
Ezek a politikai kezdeményezések és a felmerülő problémák a liberalizáció és privatizáció a
tömegközlekedés népszerűsítésének kontextusában vizsgálandó. A politikai változások
párhuzamosan kerülnek alkalmazásra Észak Írország, Skócia, Wales, és London eljáró
hatóságainál.
Javasolt tanulmányút: London és Manchester
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9. Szószedet
(A Maretope Végkövetkeztetések 1. alapján)
Liberalizáció: a piacra való egyéni belépés megkönnyítése.
Dereguláció: a hatósági szabályozás mérséklése a piaci szereplők tevékenységei tekintetében.
Privatizáció: volt állami (önkormányzati) tulajdon, főleg vállalatok értékesítése a tőzsdén vagy
magánszemélyeknek.
Piaci verseny: Több vállalat versenye a nyitott piacon azért, hogy értékesítsék termékeiket és
szolgáltatásaikat úgy, hogy az áraikat olyan szinten határozzák meg, amit a költségek és a piac
engednek.
Nem megfelelő piac: Olyan helyzet, amikor a piaci működés nem megfelelő, ha a piacon jelen
vannak a következőkben felsoroltak:

- nem megfelelő verseny,

- természetes monopóliumok,

- közjavak,

- externáliák,

- termékek köztulajdonlása,

- megfelelő és kétirányú információk hiánya,

- nem tökéletes/hiányos piacok.
Vitatható piac: Azon piacok jellemzője, ahol a piacon már jelen lévő vállalatoknak új piaci
szereplők megjelenésével kell számolnia hatékony eredményeket okozva ezáltal a megfelelő
versenyfeltételek megléte nélkül. Baumol, Panzar and Willing (1982) kijelentette, hogy a
vitatható piacok a jól működő piacoknak megfelelő társadalmi hasznot produkálnak anélkül,
hogy szigorú megkötésekre lenne szükség a piacon működő vállalatok számát illetően.
Shepherd (1984) megfigyelte, hogy ezek az eredmények csak a következő feltételek mellett
érvényesek:

- A piacra való belépés szabad és korlátok nélküli.

- A belépés egyértelmű.

- A belépés teljesen visszafordítható folyamat.
Hatóság: kormányzat vagy annak hivatalai.8

Közlekedésszervező hatóságok olyan szervezetek, melyeknek megvan a jogosítványuk a
személyszállítási szolgáltatások megszervezésére vagy létrehozására illetékességi területükön
belül. A közlekedési vállalatok kerettörvények alapján kapcsolódnak a közlekedési hatósághoz.
A közlekedési szabályozó hatóságok olyan szervezetek, akiknek megvan a jogkörük a
személyszállítási piacon jelen lévő vállalatok tevékenységének szabályozására. E hatóságok
jogköre igen változatos lehet az adott ország által meghatározott törvényi kereteknek
megfelelően: a szabd piacok igen gyenge szabályozó szerepétől egészen a korlátlan jogkörökkel
felruházott szervező hatóságokig. Jelen keretek között a közlekedési vállalatok független/önálló

                                                     
8 Megjegyzés: amikor a hatóság szót használjuk anélkül, hogy mást is hozzátennénk, az egész kormányzatra
gondolunk (a megfelelő nemzeti, regionélis vagy helyi szinten) ideértve egyéb részeit és az ott dolgozó köztisztviselőket
is.
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(magán vagy köztulajdonú) vállalatokként határozhatók meg, melyek saját kezdeményezéseiket
valósítják meg a piacon.
A közlekedéstervező ügynökségek olyan, a hatóság (közlekedési hatóság) által létrehozott
különleges, független intézmények, amelyeknek az a feladata, hogy a hatóság által szabályozott
régióban professzionális módon végrehajtsák a közlekedéstervezéssel kapcsolatos feladatokat.
Ez magában foglalhatja a szerződések megkötését (lehetőleg versenyeztetés útján) az
üzemeltetőkkel. Ha ilyen típusú ügynökség nem kerül létrehozásra, akkor a tervezési feladatokat
közvetlenül az üzemeltető vagy a közlekedési hatóság végzi.
Licenc/engedély: jog a személyszállítási üzemeltetői feladatok ellátására. A licenc vizsgálatok
(hírnév, pénzügyi helyzet, szakmai alkalmasság) alapján kerül odaítélésre, melyek bizonyítják
az üzemeltetésre való képességeket. Ebből kifolyólag a licenc a szakmához való hozzáférést
teremti meg.
Felhatalmazás: egy egyedi vagy nem egyedi jog egyes szolgáltatások nyújtására, amiért egy
arra feljogosított szolgáltató az érintett hatósághoz fordulhat. Kizárólagos felhatalmazás esetén a
többi szolgáltató nem nyújthat azonos szolgáltatásokat azonos körülmények mellet. A
felhatalmazás kiadását megelőző eljárás során megvan a lehetőség annak ellenőrzésére, hogy a
pályázó minden törvényi és adminisztratív feltételnek (objektív, nem diszkriminatív feltételek)
megfelel-e.
Koncesszió: A koncesszió egy szerződéses forma a hatóság és az üzemeltető között, amelyben a
hatóság átadja a közszolgáltatások teljesítésének jogát az illetékességi területén belül az
üzemeltetőnek. Az üzemeltető egyetért azzal, hogy a kizárólagos vagy nem kizárólagos jogokért
cserébe szolgáltat, vagy visszaadja a jogokat a megfelelő költségek megtérítésével. A
koncessziónak különböző törvényes formái léteznek, mindazonáltal a koncessziós szerződés
mindig valamifajta egyezség az üzemeltető szükséges beleegyezésével (ez igen alapvető lehet).
A Brit Államvasutak franchise rendszerű magánosítása koncessziót jelent, jobb korlátozni a
frenchise szó használatát, így ezen az üzleti (pl. McDonald's) fogalmat értjük, a tévedések
elkerülése végett.
Teljeskörű minőségirányítás: Olyan megközelítés, amely magában foglalja mindazokat a
funkciókat és folyamatokat, amelyek segítenek elérni a termékek és szolgáltatások minőségének
folyamatos fejlődését. (ISO 8402). Ez a minőségirányítási megközelítés együtt jár minden olyan
általános, menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységgel, amelyek meghatározzák a
minőségpolitikát, a célokat, a felelősségeket, valamint megvalósítják azokat különböző
eszközökkel, mint minőségtervezés, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás és fejlesztés.
(QUATTRO)
Benchmarking/teljesítményértékelés: Egy szervezet teljesítményének szisztematikus
összehasonlítása más hivatalokkal, alosztályokkal (belső teljesítményértékelés) vagy más
szervezetekkel, versenytársakkal vagy piacvezető vállalatokkal (külső teljesítményértékelés).
Egy eljárás a tudás és a tapasztalatok megosztására a fejlődés érdekében.
Minőségi együttműködés. Nem szerződéses együttműködés olyan felek között a magán vagy a
közszférában, amelyeknek érdeke fűződik a tömegközlekedés népszerűsítéséhez
Polgárok okirata. Dokumentum, amely meghatározza, hogy a városlakók mely
szolgáltatásokat várhatják el, illetve a szolgáltatóknak milyen kötelezettségeik vannak feléjük, s
szempontjaikat figyelembe veszik az okirat felülvizsgálatakor.
Fogyasztók okirata: Dokumentum, ami részletezi a fogyasztók iránti kötelezettségeket,
tartalmazza azon szabványokat, melyeknek az üzemeltetőknek meg kell felelniük,
teljesítményük hogy felel meg ezen elvárásoknak, hogyan történik a fogyasztók kompenzációja
a dolgok rosszra fordulása esetén, s hogyan tudnak kapcsolatba lépni a szolgáltatóval.
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11. A tömegközlekedés szabályozó
keretrendszere – A projektek konzorciumai
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és  Kiértékelése a Helyi Tömegközlekedésben Európában)
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