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1. Bevezetés 

Ez a forrásanyag a (vasút-) állomások tervezésének fejlesztésére készült, összegyűjtve a 

tapasztalatokat és a Holland Államvasutak tevékenységéből és kutatásaiból megszerzett tudásanyagot 

az európai tömegközlekedési rendszerek üzemeltetői közötti terjesztés céljára. A Holland 

Államvasutak meg szeretné osztani a kutatási és kísérleti eredményeiből származó hasznot a többi 

vasúthálózattal. 

Az ügyfelek elégedettsége nagyon fontos a szolgáltató szervezetek számára, mivel ez meghatározó a 

vásárlói hűség szempontjából és így az egészséges pénzügyi helyzet tekintetében is. A vásárlói 

elégedettséget nagyban függ a termék vagy a szolgáltatás értékelésétől. A vasúti ágazatban a vállalat 

erőfeszítései leginkább a sebesség és a megbízhatóság növelésére irányulnak. Kevesebb figyelmet 

fordítanak az utasok várakozására, és hogy hogyan élik meg ezt a várakozást, vagyis az egyéni 

várakozási és utazási időtartamot. Átfogó kutatások értékelésére alapozva megállapítható, hogy a 

háztól-házig közlekedő vasúti utasok az állomás területének fő vendégei, akik azt a helyet részesítik 

előnyben, amely gyors átszállási lehetőséget, különböző lehetőségeket és kellemes környezetet biztosít 

az ott tartózkodáshoz. Ezen kívánságok a szervezés három stratégiájára vezethetők át: gyorsítás, 

koncentrálás és növelés. Ezen a stratégiák gyakorlati lépésekre való átfordításával az állomás 

területének gyors és lassú területrésze egyértelműen elkülöníthető. A gyors övezet magába foglalja a 

közlekedési teret és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. A lassú övezet pedig olyan kereskedelmi 

szolgáltatásokat kínál, amely nincs közvetlen összefüggésben a helyváltoztatással, sem hosszú távú 

városias tartózkodási rendeltetése nincs, mint a lakóterületnek, irodáknak és szabadidő 

létesítményeknek. 

Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy az utasok mennyi időt töltenek az állomáson, és hogy hogyan 

élik meg ezt a várakozást, helyszíni vizsgálatokat végeztek, amely során a különböző 

viselkedésmódokat összevetették (önértékelő) kérdőívek kitöltésével. Az eredmények azt mutatták, 

hogy az utasok átlagosan 7 percet töltenek az állomáson, ennek többségét pedig a peronon. Az utasok 

általában túlbecsülik a várakozási idő hosszát az állomáson. Minél rövidebb a várakozás, annál 

nagyobb a várakozási időtartam túlbecslése. Különösen akkor becslik túl ezt az időtartamot, amikor 

nincs mit csinálniuk és amikor késésben vannak.  

Az is nyilvánvaló, hogy az utasok a kellemes környezetben való várakozást részesítik előnyben. 

Célszerű a várakozási időt a minimumra csökkenteni és a szolgáltatási környezetet oly módon 

megszervezni és kialakítani, hogy az irritációt és a stresszt amennyire csak lehet, megakadályozzuk. Ez 

különleges térbeli elemek alkalmazásával megvalósítható. A kellemes környezetben az utasok 

megfeledkeznek az időről és sokkal pozitívabban érzékelik a várakozás idejét. A peronon a várakozási 

környezet fejlesztése az érzékek olyan irányú ösztönzésével érhető el, hogy az utasoknak maximális 

kényelmet biztosítunk. 

A várakozási körülményektıl függıen, a szolgáltatásra való várakozás számos negatív reakciót 
idézhet elő, mint például az unalom, ingerültség, szorongás és a stressz. Ezek a negatív érzések 

befolyásolják az ügyfelek elégedettségét és a szolgáltatás minőségének értékelését. Minél tovább kell 

valakinek várakoznia, annál elégedetlenebb a szolgáltatás színvonalával.
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Az objektív várakozási idő minimalizálása mellett, a Holland Államvasutak szerint szintén 

létfontosságú minőségi hatást kiváltó elemekbe invesztálni a vasútállomáson, mivel az az egyéni 

várakozási időt pozitív irányban befolyásolja. Egyedi környezeti elemek céltudatos bevezetése (mint a 

színek és világítás vagy a reklámok és az információellátás) figyelemelterelőként hat és így 

befolyásolja az időtartam egyéni becslését és az ezzel kapcsolatos érzéseket. A Holland Államvasutak a 

meglévő ügyfelek elégedettségének növekedését és új ügyfelek szerzését várja. Mivel a vasút 

fenntartható közlekedési módot jelent, ügyfélkörének bővítése nem csupán a vasúti szervezetek 

érdeke, hanem egyaránt előnyös a helyi és országos kormányszervek szempontjából is. 

Ez az „ösztönző” segédanyag a vásárlói igények elemzésével kezdődik, az ügyfél- kívánság-piramison 

alapulóan. Ezen túlmenően érthető a tapasztalatok értéke, a három fő tapasztalati dimnezió: öröm, 

haszon (hasznosság) és a kifejezőség (legyen emlékezetes) ki van dolgozva, valamint a gyors és a lassú 

övezet közötti különbségek is meg vannak adva. 

Másrészről, választási lehetőség az „középút” és az osztott megközelítés között meg van határozva és a 

térbeli elemekre vonatkozó ajánlások a vasútállomások területén adottak. A színekkel és a fénnyel 

végzett két virtuális kísérlet eredménye meghatározó csakúgy, mint további elemek, a zene, 

képzőművészet, illatok és a növények is megérintik az érzékeket.  

Annak érdekében, hogy a közlekedési módokat megváltoztassuk az elfogadhatóbb közlekedési 

viselkedés irányában, a közösségi közlekedésnek több embert kell vonzania. A meglévő és a potenciális 

utazóknak úgy kell érezniük, hogy az utazás a lehető legkényelmesebben telik. Ez a segédanyag 

tartalmazza azon eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak ehhez. 
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2. Az ügyfél-kívánság- piramis 

Kutatások mutatták ki, hogy az utazóközönség nem csak az ár alapján választ a személygépkocsi és a 

közösségi közlekedés között, hanem főleg a biztonság, megbízhatóság, utazási idő, kényelem, 

megfelelőség és a tapasztalt különbségek alapján. Ezen minőségi szempontok ábrázolhatóak egy 

szerkezeti piramis segítségével (lásd alul). Az elégedett ügyfél számára minden szempont fontos, de 

nem mind ugyanolyan mértékben. A piramis kimutatja, hogy az utazók az alacsonyabb szolgáltatási 

szinten lévő minőségi szempontokat tartják a legfontosabbaknak. A korábbi kutatásokra is alapozva 

mennyiségi értékeket is kell csatolni az ügyfél- kívánság-piramishoz. Az a megdöbbentő eredmény 

született, hogy minden minőségi dimenzió fontos, nincs valódi csúcsa a piramisnak. A (szociális) 

biztonság és megbízhatóság (tisztaság és pontosság) az értékek felét teszi ki (50%). Az egy adott 

vonatútra vonatkozó elégedettség mérése során kimutatták, hogy az elégedettek aránya 20% fölött 

van (tapasztalat 9%, kényelem 12%). A „könnyedség” és a „sebesség” szempontjából elégedetlenek 

aránya külön-külön 15%. 

Ügyfél-kívánság- piramis: helyváltoztatás/mozgás 

Helyváltoztatás: mozgás vagy maradás 

 

Forrás: Van Hagen, 2003 augusztus 

Egy adott ügyfél igényeinek fontossága attól függ, hogy milyen gyakran utazik az a személy és hogy 

milyen utazási céllal, vagy szándékkal. Egyértelműen meg lehet különböztetni a „muszáj” és az „akar” 

indokot. A muszáj-utasok leginkább a reggeli csúcsórákban fordulnak elő. 
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A muszáj-indokoknak kötelező jellege van adott helyszínnel, indulási időponttal, utazási idővel és 

gyakorisággal. A muszáj-utasok nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a szokásos útjuk gyorsaságának 

és megbízhatóságának. Az akar- indokú utazások az utazó szabadideje alatt történnek, a helyszín, 

indulási időpont és ezen tevékenységek gyakorisága változó. Az akar- utazók viszonylag nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a kényelemnek és az utazás élményének. Egy viszonylag ismeretlen 

útvonal már magában is élményt ad és többnyire hiányzik az időtartam érzékelése – ami a legtöbb 

indok esetén jellemző. A muszáj-, csakúgy mint az akar- utasok az utazás során a kényelmet, különösen 

a tisztaság és a korszerű utas-tájékoztatás formájában részesítik előnyben. 

Fent meghatároztuk, hogy mely minőségi dimenziók lényegesek és milyen szinteken a mozgó, vagy 

átutazó emberek számára. De az emberek az utazás folyamán (hosszabb vagy rövidebb) időtartamig 

egyhelyben maradnak, például egy vagonban, vagy az állomáson. Ezen időszak alatt az időző 

különböző vásárlói igényei érvényesülnek. Az állomásoknak ilyen szempontból kétértékű jellege van, 

mivel ez az a helyszín, ahol a mozgás és az időtöltés találkoznak. 

Az ügyfél-kívánság- piramis jól szemlélteti az utazók (az ügyfelek) igényeinek relatív fontosságát a 

helyváltoztatáson alapulóan (mozgás vagy időtöltés). Az utasok számára szabályszerűvé kell tenni a 

vasútállomáson való időtöltést. Minél tovább marad egy utas valahol, annál fontosabbá válik számára a 

kényelem és az utazás élménye. Az utazóközönség nagyobb kényelmet vár egy intercity vonattól, mint 

egy személyvonattól, mivel azon rendszerint több időt tölt. Amikor az embereknek várakozni kell a 

vasútállomáson vagy például a vasúti kocsiban, akkor a kényelem és a utazás élménye olyannyira 

központi kérdéssé válik, hogy az elégedetlenséget okoznak. Az emberek azt várják a szolgáltatótól, 

hogy nagy figyelmet fordítson ezekre a szempontokra. Az elégedettség tényezői a sebesség és a 

kényelem/kellemesség. Az emberek kellemesen meglepődnek amennyiben kiderül, hogy nagyon 

gyorsan vagy könnyen igénybe lehet venni a szolgáltatásokat az ott tartózkodás ideje alatt. Ha az 

embereknek várakozni kell, nem vállnak azonnal elégedetlenné (az utazás élménye bőven 

kompenzálja ezt). Röviden összefoglalva, az ügyfél igényeinek fontossági sorrendje tekintetében 

várakozáskor az előbbi piramis a feje tetejére áll. 
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3. Az utazás színvonala 

3.1 Az idő értéke 

Az állomás területének értékelése az vonaton utazó számára az utazási lehetőségek minőségének és az 

átutazáskor elérhető lehetőségek szintjének a kombinációja. Az értékelés függ az utazás élményének 

hozzáadott értékétől, tisztán és egyszerűen kifejezhető az idő, mint mértékeszköz használatával. A 

ténylegesen szükséges időtartam mellett miden tevékenységhez hozzárendelhető az „idő értéke”. Nem 

minden tapasztalat kellemes, és a kellemetlen élmények látszólag hosszabbnak tűnnek, mint a 

kellemesek. A fogorvosi székben töltött idő látszólag sokkal lassabban telik, mint a baráti társaságban 

beszélgetéssel töltött idő. A haszonelmélet egyik követelménye az, hogy az egyén egy adott időtartam 

alatt maximális jövedelmet érjen el. Az egyén csak akkor tér el ettől az optimális állapottól, ha 

valamilyen formában kártérítést kap, például nő a bevétele. Másrészről akkor feltételezhető, hogy 

hajlandó valamilyen áldozatot hozni, amikor ez időfelhasználásának az optimalizálásával jár. A 

haszonelmélettel alapvetően kiszámítható az idő értéke azon feltételezéssel, hogy az utazással 

(közlekedéssel) töltött időből származó csekély haszon általában negatív: az extra utazási idő azt 

jelenti, hogy az egyénnek kevesebb ideje jut olyan tevékenységekre, amelyeket szívesebben folytatna – 

például tovább ágyban maradni a reggeli csúcsforgalom idején, vagy korábban hazaérkezni. Minél 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az emberek ezeknek az elemek, –az élvezeti érték tekintetében- 

annál többet hajlandóak fizetni a rövidebb menetidőért. 

Az állomáson való várakozási idő hasznos, élvezetes, vagy kellemes időtöltéssé alakítása növeli a 

vonattal való utazás színvonalát. Méltányolható szolgáltatások biztosításával az állomáson az utazók 

időt nyerhetnek az utazás ideje alatt. Kutatások kimutatták, hogy az emberek körülbelül 13 percet 

tudnak megspórolni az állomon olyan tevékenységek elvégzésével, amelyeket egyébként is 

megcsinálnának valahol máshol, ugyanaznap, mint a vásárlás vagy az evés. Ez annyit tesz, hogy a 

tényleges közlekedéssel töltött idő lecsökken és a vonatút jobban versenybe tud szállni a 

személygépkocsi közlekedéssel. 

Kutatások igazolják azt is, hogy hogyan változik az emberek időértékelése az út különböző szakaszai 

során. Például különbség tehető a „vonaton töltött” idő, az elérési és elhagyási idő (kerékpár, busz, 

villamos, metró), közlekedési idő és a vonat menetideje között. A vonaton töltött időt kétszer olyan 

magasan kell értékelni, mint az elérési és elhagyási időt, valamint háromszor olyan magasan, mint az 

átszállási időt. 

A következő ábra azt az utasok által meghatározott értéket szemlélteti, amit az utasok a kiindulási és a 

célállomás közötti utazás különböző szakaszaiban megadnak, mint az elérés és az elhagyás, átszállás és 

vonatút. A függőleges tengely mutatja az idő értékét az utazás különböző szakaszaiban. A ráfordított 

idő és az idő értékének terméke az utazással töltött időhöz rendelhető érték. Ez az érték a hasznosság 

és az élvezet kifejezésekkel adható meg. 
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Háztól házig utazási idő értékelése 

 

Ábra: A közlekedési idő értékelése és a háztól házig utazás egyéb szempontjai. 

3.2 Az utazási élmény értéke 

Amikor a intézkedések célja a utazás kellemesebbé tétele az ügyfél (utas) számára, akkor a 

hangsúlynak nagyrészt a minőség „finomabb dimenzióin” kell lennie: nem annyira a biztonságon, 

megbízhatóságon vagy sebességen, mint inkább a kényelmen, kellemességen és az utazás élményén. 

Mi az utazási élmény minősége és hogyan növelhető? 

A két nagy irányvonal a gazdasági jólét és önállósodás „gazdasági tapasztalathoz” vezet. A nyugati 

országokban a vásárlói igények és szolgáltatások piaca hatalmas. A legtöbb anyagi jellegű szükséglet 

teljesül és egyre nagyobb az igény a nem anyagi szükségletek kielégítésére. Az érzelmek, hatások és 

értékek egyre fontosabbá válnak és a társadalom olyan irányban változik, hogy a tapasztalatok 

elengedhetetlenek és minden esemény különleges alkalom lehet. A különleges élménynek 

tulajdonítható extra érték gyakran kompenzálja az élmény néha (nagyon) magas pénzügyi költségeit. 
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A „gazdasági tapasztalatok” módszerei a következők: 

- a cél megengedni az embereknek, hogy a „program” részei legyenek, amelyet felejthetetlen vagy 

egyedi élményként élnek meg; 

- felkészülés az ügyfelek egyedi kívánságaira; 

- az ügyfél csakúgy, mint a munkáltató/vállalkozó nagyobb program keretén belül improvizál; 

- az tapasztalat megfelelő beállítások és körülmények között valósul meg; 

- a program személyes szabályozással és szabadság biztosításával van meghatározva; 

- egyéb nehézség: a színfalak mögött! 

Élmények a vasútállomásokon 

Az utazóközönség értékeli a magas színvonalú állomási környezetet. Az ügyfelek megítélése az erősen 

negatívtól a nagyon kedvező benyomásig változik. A kulcs a vasútállomás megtervezése oly módon, 

hogy előbb szüntesse meg a negatív elemeket, majd ösztönözze a pozitív elemeket. Az ügyfél-kívánság 

–piramis helyváltoztatás összefüggése:az elégedetlenséget kiváltó elemekkel foglalkozni kell, míg az 

elégedettséget kiváltókat ösztönözni. Ha egy utas negatív hatásoknak van kitéve, akkor pillanatnyilag 

nem nyitott pozitív benyomások befogadására. Tehát, ha az emberek nem érzik biztonságban magukat 

a vasútállomáson, akkor nem nyitottak az épület építészeti szépsége irányában, például. 

Ahogy említettük, a mi „gazdasági tapasztalatainkban” ez egyedi kívánságok teljesítése egyre 

fontosabbá válik. Ez azt jelenti, hogy amikor az emberek tömegközlekedéssel utaznak, az út extra 

értéket kaphat a közlekedők egyedi igényeik kielégítésével az út során. Ez annyit jelent, hogy a 

közlekedési vállalatnak biztosítania kell a utazók számára hasznos, kellemes és/vagy különleges 

időtöltés lehetőségét. 

Azon idő értékelése amelyet a közlekedő az állomáson tölt el, három csoportra osztható: hasznosság 

(„nyereség”), kellemes időtöltés és a kifejezőség (legyen emlékezetes). 

- hasznosság („nyereség”) 

az állomáson töltendő időre pozitívan kell tekinteni, mivel az utas néhány igénye kielégíthető. Ezek az 

igények nincsenek összefüggésben magával az úttal, de azt az érzést kelti az utazóban, hogy a 

pályaudvaron töltött idő hasznosan telik. Ezt az időt az utazó egyébként is eltöltött volna a nap 

folyamán. Az elveszett idő produktív idővé válik. 

- kellemes időtöltés 

az állomáson töltendő időre pozitívan kell tekinteni, mivel az utas jól érzi magát. Lehetősége nyílik a 

pihenésre és a figyelemelterelésre: az utas kikerül abból a stresszhelyzetből, amelyben éppen van. Ez 

csak rövid ideig lehet kellemes meglepetés, vagy várakozási idő jelleget vehet fel. Az elveszett időből 

szép idő lesz. 
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- kifejezőség (legyen emlékezetes) 

az állomáson töltendő időre pozitívan kell tekinteni, mivel az utazási élmény hozzájárul az utas 

személyiségének átalakulásához. Az élet művészete, az élettartam, az utazás művészete, a társadalmi 

tapasztalatok. A vasútállomás, mint az értékelő emlékezet díszítő helyszíne. A állomáson töltött idő 

minőségivé válik. 

Néhány példa ezen értékekre a vasútállomáson és annak környékén.   

hasznosság („nyereség”): 

együttes cél, hatékonyság, 

ellátás, szándék 

� irodai szállás 

� állomás titkárság 

� konferencia központ 

� üzleti társalgó 

� internet kávézó 

� fitness terem 

� gyorsétterem 

� kisboltok 

� újságosbódé 

� snack fal 

� tájékoztatás 

� postaláda 

 

Kellemesség: szórakozás, 

menekülés, hatás, vásárlás 

� hip hotel 

� múzeum 

� kaszinó 

� filléres bolt 

� könyvtár 

� étterem 

� gyorsétterem 

� nagy kávézó 

� fagylaltozó 

� nyakkendő és zoknibolt 

� pezsgőbár 

� könyvesbolt 
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kifejezőség (legyen 

emlékezetes): egyedi élmény, 

büszkeség, ismétlődés 

� szállás 

� úti könyvtár 

� étterem 

� színház 

� kiállítás 

� szórakozás 

� építészet 

� pezsgőbár 

� bonbonok 

� tájékoztatás 

� művészet 
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3.3 Az átalakítás stratégiái 

Ezen kívánságok elemzését követően a lényegre térhetünk, megkérdezve a pályaudvar területének fő 

ügyfelét, a vonat utasát arról, hogy hogyan építhetők be ezek a kívánságok az átalakítási folyamatba. 

Más szóval, az ügyfelek igényein alapuló fejlesztési stratégiákat keresünk. A háztól házig utazás 

értékelése jó kiindulási pontot ad ezen stratégiák kialakításához. 

Háromféleképpen lehet növelni az eltöltött idő és idő értékének termékét a háztól házig való utazás 

során, megnevezve, a gyorsítás, koncentráció és a növelés. 

3.3.1 Gyorsítás 

A közlekedési lánc értéknövelésének első módja a utazás időtartamának lerövidítése. Ez a vonatok 

átlagsebességének növelésével és a várakozási idő csökkentésével érhető el. Ezt a 3. ábra mutatja. A 

gyorsítás a leghagyományosabb módja a közlekedési lánc értéknövelésének és gyakran nagy összegek 

vannak befektetve a közlekedési rendszerek felgyorsításába.  

 

  

Ábra: Gyorsítás: az utazási és várakozási idő csökkentésével az utazás színvonalának növelése. 

Kiindulási 

pont 
Célállomás 

MAGAS 

Utazással töltött idő ALACSONY 

Vonatút 

Átszállás 

Elérés Elhagyás 

Átszállás 

Idő értéke 
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3.3.2 Koncentráció 

Másodsorban, a városi lehetőségek, mint a lakhatás, a munkahelyek és a szabadidőközpontok közelebb 

helyezkedhetnek el az állomáshoz, és/vagy sűrűbben. A 4. ábra mutatja mind az érkezési, mind a 

távozási oldalt, az elérési és elhagyási módok pedig elhagyhatók – és ezzel sok kényelmetlenség is. Az 

utazási idő csökkentése mellett a gyengén értékelt átszállási idő is lecsökken. Az átszállás a vonatra 

való fel- és leszállásra egyszerűsödik. A hozzáadott érték a sebességre és a kényelemre való 

összpontosítással érhető el a piramisban. 

 

 

  

Ábra: Koncentráció: a kiindulási pontok és célállomások fejlesztése az állomások közelében az utazás színvonalának 

növelésére. 

3.3.3 Fokozás 

A vasúti utasok utazási színvonalának növelésére a harmadik módszer a legkevésbé értékes elemek 

időértékének növelése. Az 5. ábra azt mutatja, hogy a várakozás és az átszállás kellemessé és az 

élmények előnyössé tételével a közlekedési lánc valódi értéke növekszik. Ez lehetőségek felkínálásával 

érhető el – mind a vonaton, mind az állomáson – magas színvonalú tevékenységekben való 

részvétellel. Ily módon a piramisban ábrázolt kényelem biztosításának igényét és a kellemes 

tapasztalatot az ügyfelek kívánságai felé irányíthatjuk.  

Kiindulási 

pont Célállomás 
MAGAS 

Utazással töltött idő 
ALACSONY 

Vonatút 

Leszállás Felszállás 

Idő értéke 
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Ábra: Fokozás: az utazási és átszállási élményének kellemessé tételével az utazás színvonalának növelésére. 

Úgy tűnik, hogy a háztól házig való utazás értékelésének növelése történhet a gyorsítással, 

koncentrációval és a fokozással. Amikor ezek a stratégiák alkalmazásra kerülnek az állomások 

területén, összevethetők három, Bernick és Cevero által alkalmazott követelménnyel, amely 

megkülönbözteti a sikeres átutazásokat lebonyolító településeket az Egyesült Államokban a kevésbé 

sikeresektől: sűrűség, sokféleség és tervezés. Arra a következtetésre jutottak, hogy az átlagnál 

magasabb lakósűrűség, az adottságok megléte és a közterület gyalogosbarát tervezésének 

kombinációja a vonathasználat növekedését eredményezi és a pályaudvar területét kellemessé és a 

település központjává teszi. 

Kiindulási 

pont Célállomás 
MAGAS 

Utazással töltött idő ALACSONY 

Vonatút 

Átszállás 

Elérés Elhagyás 

Átszállás 
Idő értéke 
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4. A gyors övezet és a lassú övezet 

Hogyan építsük be a tapasztalatokat az állomás tervezésébe? A pályaudvaron együttesen jelen van az 

átszállás/mozgás és a várakozás, és az utazóknak gyakran kell választani a sebesség és kényelmesség, 

valamint a kényelem és utazási élmény között. Ha egy utazó tömegközlekedési összeköttetést keres, 

„feszült állapotban” van és nem tud másra koncentrálni, csak az utazásra. Csak akkor kerül „pihenő 

állapotba”, miután megtudta, hogy honnan és mikor indul a következő járat. Ha kiderül, hogy még van 

idő az indulásig, akkor az utas felfigyel az elérhető szolgáltatásokra és nyitottá válik új hatásokra. A 

kényelem és az élmény sokkal fontosabbá válik. 

A pályaudvarok magja magába foglalja az átszállással kapcsolatos tevékenységeket és a hangsúly a 

gyorsaságon és a megfelelőségen van. Ezen mag körül, a várakozással kapcsolatos tevékenységek 

vállnak fontossá és a kényelemre és az élményre helyeződik a hangsúly. A két területet eltérően kell 

kialakítani. Kihívást jelent az emberek elismerésének a növelése az állomáson töltött idő alatt. 

Kutatások kimutatták, hogy az emberek egy bizonyos színvonalú ösztönző környezetben jól érzik 

magukat. El kell kerülni a túl sok vagy a túl kevés érzés kiváltását: a túl kevés unalmasan vagy 

ijesztően hat, a túl sok pedig ingerléshez vagy stresszhez vezet. 

A különböző értékeknek, amelyeket a vasútállomás képviselni akar, kapcsolódniuk kell az utazás 

különböző szakaszaiban az utazóközönség hangulatához. Az állomás területe két részre osztható, 

amelyek egyenként különböző tapasztalatokra alkalmasak: 

- a gyors övezet: mozgás > átszállás 

A gyors övezetben kis gyaloglási távolságokra van szükség, nyitott, átlátható terekre, egyértelmű 

(természetes) útmutatásra és minimális felesleges behatásra. Az információs és a jelzőtáblák legyenek 

felismerhetőek, valamint a térnek szélessége és magassága között kellemes egyensúly legyen. A gyors 

övezetek a gyors kereskedelmi szolgáltatások ideális helyszínei, de a vizuális megjelenésre és a 

speciális kialakításra különleges figyelmet kell fordítani. 

- a lassú övezet: várakozás, pihenés > vásárlás/találkozás/tevékenységek 

A lassú övezet úgy van kialakítva, hogy kellemes, emlékezetes és/vagy hasznos időtöltést biztosítson 

az utazóknak. A szolgáltatások különböző palettáját kell felkínálni, az érzékek ösztönzése magas, a tér 

pedig otthonos és élhető legyen. Ahol szükséges, jelen kell lennie a dinamikus utazási információnak, 

amely növeli az ellenőrzés érzékelését és ezzel együtt a várakozási időt is a lassú övezetben. 
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A gyors és a lassú övezet csatlakozása: 

- a gyors övezet a lassú funkciók számára vonzó vagy szórakoztató: vonzó látványt nyújt 

- egyes helyeknek egyaránt lehet „lassú” és „gyors” jellege is (peron, találkozási pont) 

- a lassú funkciók a gyors övezet közelében növelhetik a szociális biztonság érzését 

Mindez együttesen azt jelenti, hogy a lassú és gyors övezetet egymáshoz kapcsolódóan kell 

megtervezni, és az utazónak egyértelmű választási lehetőséget kell adni a két terület között. Az alábbi 

kép ennek grafikus áttekintését adja: 

A állomás elrendezése négy rétegben: 

 

Következtetések 

- Az átszállási idő hagyományos lerövidítése mellett, az utazás valódi értéke növelhető bizonyos 

minőségi beruházások megcélzásával (az utazás kényelmesebbé tételéhez). Ily módon a vasútállomás 

végső kapcsolatot adhat a mozgás és a várakozás között. 

- A vasútállomás élményének színvonala három olyan hatásra fordítható le, amely lényeges az utazó 

számára: hasznosság („nyereség”), kellemes időtöltés és a kifejezőség (legyen emlékezetes). 

- A vasútállomás két „tapasztalati területre” osztható: gyors és lassú. A gyors övezet a közlekedési 

térhez fűződik. Az élmény az előrejelezhetőségre és a felismerhetőségre irányul, tehát az utasok 

hatékonyabban, gyorsabban és egyszerűbben utazhatnak. 

lassú 

Chain Train 
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- A lassú övezet a várakozás helyszínéhez fűződik és az élmény ez esetben a hasznos és /vagy 

kellemes időtöltésre irányul. A haszontalan várakozási időt kellemes, hasznos vagy különleges 

időtöltéssé vagy tevékenységgé lehet átalakítani. 

- Az egyedi vasútállomás kialakítási mintája erős irányvonalat, erős jövőképet igényel. A három 

élmény-tér kialakítása önmagában nem jelent problémát, mindig a közlekedők utazásával 

összefüggésben kell látni. A hasznos vagy jövedelmező élmény mintájának megbízhatóan gyorsnak és 

egyszerűnek kell lennie. A kellemes tapasztalat mintaképe lehetővé kell hogy tegye az utasnak a 

stressz elkerülését, de soha nem csökkentheti a személyes ellenőrzés mértékét. A kifejező vagy 

emlékezetes élményeknek mindig biztosítani kell egy adott biztonsági szintet. 
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5. Az „középút” vagy osztott megközelítés? 

A Holland Államvasutak általában sokrétű utazóközönséggel szembesül (fiatalok, öregek, akar- és 

muszáj-utazók, stb.), ami a holland társadalom nagy részét képviseli. Ez megnehezíti az egyszerű 

kialakítást, ami a környezet megtervezésén alapul. A tervezés részben ízlés kérdése és nem 

elképzelhetetlen, hogy a különböző utazó-rétegek szempontjából nagy különbségek vannak az előnyös 

stílus és kialakítás tekintetében. Az a kérdés, hogy az állomás kialakítását előnyösebb-e a „középút” 

elméletére, vagy a szegmentált megközelítésre alapozni. 

 A középút megközelítésmód előnyösebb lehet a vonatkozó 

pénzügyi szempontok tekintetében (az állomás területének 

átalakításánál). Másrészről, ez a megközelítésmód gyakran az 

optimálisnál alacsonyabb szintű megoldási lehetőségeket ad az 

állomás tekintetében. Ezen túlmenően ez a hozzáállás nagyon 

érzékeny a trendekben és a divatban lezajló rendszeres 

változásokra. A hagyományos kialakítás kezdeti előnyeit 

beárnyékolják a hatalmas költségek, amelyeket az integrált 

alkalmazkodás foglal magába az éppen aktuális trendhez igazodó vasútállomásnál. Az osztott 

megközelítésmód költséghatékonyabb és célszerűbb. Amikor az állomás területének több részét kell 

megtervezni, figyelembe kell venni, hogy ott különböző típusú ügyfelek kell hogy jól érezzék magukat, 

a környezet kívánt módosítása (modernizálása) nem kell hogy feltétlenül érintse az egész állomás 

területét. A változások olyan részleteket tartalmazhatnak, amelyek speciális célcsoportok felé 

irányulnak. Ez lehetővé teszi a változások időben eltérő végrehajtását. 

Bármelyik megközelítésmódot is választjuk az állomás kialakítására – a középutat vagy az osztott 

megközelítést – fontos ismerni az előnyöket és az utazók elvárásait a szolgáltatás környezetére 

vonatkozólag. Létfontosságú tudni, hogy a pályaudvar belterületének mely elemeit értékeli a közösség 

magasan és melyeket tartja nem túl lényegesnek. A közösség ízlésének megismerése és az intézkedés 

hatékonysága elengedhetetlen egy olyan szervezet számára, mint a Holland Államvasutak. 

A szakirodalom tanulmányozása részben megoldást nyújt ezen ismeretek hiányára. Azonban, sok 

tanulmányt nem lehet általánosítani ebben a témakörben, mivel ezek adott helyen, mint egy kórház, 

vagy szupermarket területén készültek, ami nem azonosítható egy- az-egyben a vasútállomás 

területével (váróterem és peronok). 

Egy fontos következtetés vonható le, mely szerint a különböző elemek közötti összefüggés színvonala 

az állomás területén meghatározza a változtatások sikerességét. A különböző beavatkozások a 

vasútállomás kialakításában erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást, tehát a fent leírt különböző 

intézkedések alkalmazásánál mindig figyelembe kell venni a köztük lévő kapcsolatot. 
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6. A színek és a fények hatása az élményre és a 

megelégedettségre egy holland vasútállomás esetén 

A színek és a világítás a környezet lényeges elemei és adott hatásuk van a hangulatra és a viselkedésre. 

A Holland Államvasutak vizsgálta a színek és a világítás hatását az állomás környezetében.  

Ahogy az ebben a forráscsomagban korábban is megállapításra került az ügyfelek elégedettsége 

nagyon fontos a szolgáltató szervezetek számára, ez pedig nagyban függ a termék vagy a szolgáltatás 

értékelésétől. A szolgáltatás színvonalával kapcsolatos elvárásokat olyan tényezők befolyásolják, mint 

a környezeti intézkedések, vagy alkalmazottakkal való kapcsolatba lépés. A szolgáltatónak tehát 

nagyobb figyelmet kell fordítania a szolgáltatás által biztosított utazási élmény minőségére annak 

érdekében, hogy elégedett ügyfeleket szerezzen. Ebből a szempontból a fizikai környezet az ügyfelek 

elégedettségének javítása szempontjából lényeges eszköz. A színek és a világítás a környezet lényeges 

elemei, amelyek hangulatra és viselkedésmódra kifejtett hatása ismert. Következtetésképpen, javasolt 

ezen két szempont hatását nagymértékben figyelembe venni a szolgáltatás átfogó értékelése során. Ez 

különösképpen igaz a Holland Államvasutak esetében, ahol az utazók a szolgáltatás minőségét abban a 

környezetben tapasztalják meg, ahol a szolgáltatási folyamat lezajlik (azaz az állomáson és peronokon, 

ahol várnak, átsétálnak és átutaznak). 

A környezeti tényezők hatása, 

mint a színek és a világítás is, 

széles körben kutatott. Ezen 

tanulmányok nagy része 

beállított laboratóriumi 

körülmények között mért 

eredményekből származik, vagy 

kiskereskedelmekre, vagy 

éttermekre irányuló helyszíni 

vizsgálatokból. Ezen 

tanulmányok eredménye gyakran 

kimutatja a rövidhullámú színek 

pozitív hatását, mint például a 

kék esetében az örömöt, fölényt 

és az éberséget. A kéknek 

továbbá pozitív hatása van a 

biztonságérzetre és a várakozási idő érzékelésére, míg a hosszúhullámú színek (azaz a piros) a 

feszültség érzését növelik. Ez a magasabb éberségi szint negatívan hat az ellenőrzési képességre és így 

a biztonságérzetre, a zsúfoltság érzésére és a hangulatra. A világításról szóló tanulmányok nagyon 

zavarosan nyilatkoznak az erős fény pozitív és a tompa fény negatív hatásairól, míg más tanulmányok 

éppen ellentétes hatásról tanúskodnak. A szakirodalom javaslata szerint az emberek igényelnek 

néhány alapvető fénytartományt. Az ettől az alapszinttől magasabbakat vagy alacsonyabbakat 

kellemetlennek érzékelik. 
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Három kísérleti tanulmány 

A szakirodalom felkínál néhány javaslatot azzal kapcsolatosan, hogy milyen színt és világítást lehet 

alkalmazni a vasútállomáson. Az éttermek/ kiskereskedelmi boltok és a vasútállomás közötti lényeges 

különbségek miatt azonban a hatásokat óvatosan kell értékelni. A színek és a fények a vasúton utazó 

ügyfelek hangulatára és megelégedettségére kifejtett hatásának mérésére három módszer használatos. 

1. Először is, egy virtuális laboratóriumot rendeztek be a színek és a világítás hatásainak mérésére a 

zsúfoltsággal és a várakozási idő érzékelésével kapcsolatosan.  

2. Másodsorban, egy virtuális vasútállomást alakítottak ki, amit elküldtek a Holland Államvasutak egy 

online táblájára. Ezen online kísérlet segítségével nagy mennyiségű mintát nyertünk a válaszadók 

körében, valamint különböző változókat mértek meg, mint az ellenőrzés képességét, tájékozódást és a 

biztonságérzetet csakúgy, mint a zsúfoltság érzését és a várakozási idő érzékelését is.  

3. Végül, megmérték ezeket a változókat egy valódi vasútállomáson is (Leiden városa, 

www.mijnproefstation.nl), ahol a világítás és a színek alakítva voltak. 

Ezen három tanulmány eredménye segített meghatározni, a vasútállomáson alkalmazandó színeket és 

világítást, valamint ezek kombinációját és hatását. Másodsorban, a három tanulmány 

összehasonlítására is sor került, hogy megfigyeljék az eredmények különbségeit egy virtuális 

laboratóriumban, egy virtuális állomáson, valamint egy tényleges és valódi állomáson. Az elért 

eredmények felhasználhatóak további kutatásokban, a szolgáltatás környezetének néhány hatását 

vizsgálva a szolgáltatással való elégedettségre.  

Eredmények és következtetések 

Két, virtuális vasútállomáson végzett kísérlet, 

a holland Leiden városban, kimutatta, hogy a 

színek és a fények hatását tudat alatti 

érzékeljük, a kettő kombinációja pedig 

valóban lényeges hatást gyakorol több érzelmi 

szempontra csakúgy, mint a várakozás 

felfogására. Jelentős különbségek voltak 

tapasztalhatók a férfiak és a nők színekre és 

fényekre való reakcióiban csakúgy, mint azok 

között akik siettek (muszáj-utasok) és akik 

nem (akar- utasok). 

 

1.ábra: A színek és a fények kölcsönhatása az öröm (A), 

a peronhoz való hozzáállás (B), a várakozási időhöz 

való hozzáállás (C) és a tájékozódás (D) szempontjából 
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Habár az utasoknak előnyben részesítik a kék színt jól megvilágított környezetben, mégis úgy tűnt, 

hogy a válaszadóknak csupán az egyharmada tudta megjelölni azt a színt, amelyik domináns a 

peronon. Minden esetben meg volt jelölve a szürke, mint látott szín. Annak ellenére, hogy az emberek 

jelezték, hogy szeretik a jól megvilágított helyeket, az eredmények tompított hatást 

mutatnak. Úgy tűnik, hogy az utasok ragaszkodnak a bennük a peronról kialakult 

képhez. Ez megerősíti azt, hogy a színeket és a fényerősséget tudat alatt érzékeljük. 

Az állomás értékelése szempontjából az érzelmi hatások sokkal fontosabbak, mint 

az észlelőek.  

Az eredmények fejezetenkénti értékelése után úgy tűnik, hogy egy szín előnyben 

részesítése nem a helyszíntől függ, hanem attól hogy valaki muszáj-utas vagy akar- 

utas (és hogy siet vagy nem). A második kísérlet pedig azt mutatta ki, hogy az 

akar- utasok sokkal nyitottabbak a környezeti ingerekre, mint a muszáj- utasok. 

Ők különösképpen előnyben részesítik a meleg színeket tompa fényekkel 

kombinálva és rövidebbnek becsülik a várakozási időt, mint amikor hidegebb 

színeket és intenzívebb világítást használnak. A várakozás megítélése és hogy 

milyen hasznosan töltik a várakozási időt az utasok, meghatározza mind a 

hozzáállásukat, mind a véleményüket a peronról. 

Ezen kutatásból származó megállapítások támogatják Walter, Apter és Svebak 1982-es pszichológiai 

ellentétek elméletét, amely azt állítja, hogy az emberek nyomás alatt a hideg színeket részesítik 

előnyben, nyugodt helyzetben pedig a meleg színek felé fordulnak. Az is kitűnik mindkét kísérletből, 

hogy a nők eltérően reagálnak a színekre és a fényekre mint a férfiak. Ez összhangban van más 

kutatások eredményeivel is (Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007; Knez,1995; Knez & Kers, 

2000) 

Mindkét kísérlet eredménye erős hatást mutat a várakozási idő felfogása tekintetében az állomás 

környezetében. Az emberek többsége hajlamos túlbecsülni a peronon töltött várakozási időt, ahogy azt 

a korábbi kutatások is igazolják (Hornik, 1984; Moreau, 1992, Maltha 2006; Van Hagen, 2007). Az, 

hogy mekkora a várakozási idő aránya, és hogy mennyire hasznosnak ítélik meg az utasok annak 

eltöltését, egyaránt meghatározza a peronhoz való hozzáállást és az abból adódó benyomást. A legtöbb 

esetben úgy tűnik, hogy a gyengén megvilágított helyeken az idő gyorsabban telik, mint amikor a 

fények erősebbek. Ez megerősíti Baker és Cameron eredményeit (1996). Az eredményekkel 

ellentétben a szakirodalom azt állítja, hogy a kék környezetben az idő múlása gyorsabbnak tűnik, mint 

egy pirosban. 
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Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy azok az utasok, akik nyomás alatt érzik magukat, nem csak 

hidegebb színekre vágynak, hanem jobban odafigyelnek az idő múlására is, aminek hatására úgy tűnik, 

hogy az sokkal lassabban múlik (Zakay, 1989). A második kísérletből kitűnik, hogy a várakozási idő 

aránya szorosan összefügg az alapvető érzelmekkel, amelyeket Mehrabian és Russel (1974) állapított 

meg. Ezek a kutatók azt állítják, hogy a három érzelem az „öröm”, a „fölény” és az „éberség” nagy 

részben felelős „érzelmi állapotok széles választékáért” (Mehrabian & Russel, 1974). Az állomás 

környezetében a várakozási idő alatt fellépő érzelmek hozzáadódnak ezekhez az alapérzésekhez. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a változtatások a 

virtuális lakókörnyezetben sikeresen lehetővé teszik a 

színekkel, fényekkel, zsúfoltsággal és az idő nyomása alatt 

kiváltott hatások bemutatását. Ezek a megállapítások 

kezdeti betekintést kínálnak a színekkel és a fényekkel 

végzett munka módjába az állomáson. Azonban mindkét 

kísérletet virtuális állomáson végezték, ami befolyásolhatta 

azok kimenetelét. Felmerül a kérdés, hogy ezek a 

megállapítások vajon egy igazi állomás esetében is 

érvényesek-e. A virtuális környezet hátrányai, mint az 

egérrel való térbeli navigálást és önmagának a fejezetbe 

való betervezését meg kell akadályozni. A valódi 

élethelyzetekben végzett későbbi kutatások, ahol a színek 

és a fények befolyásolva vannak, innentől megerősíthetik 

ezeket az állításokat.  
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7. Az állomások további légköri elemeire vonatkozó ajánlások 

Általánosságban elmondható, hogy be kell biztosítani, hogy az immateriális légköri elemek (mint 

például a zene vagy illat) optimális ösztönző szinten legyenek. Például jobb egy átlagos hangerejű 

zenét választani, mint hangos zenét. Ugyanez vonatkozik a színekre, illatokra és a hőmérsékletre is. 

Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy mit tartunk „optimálisnak”. Ezt állomásonként, 

célcsoportonként, országonként vagy elhelyezkedés szerint kell vizsgálni. Továbbá fontos, hogy a 

különböző elemek az állomás belterületén egy összefüggő egészet alkotnak. 

7.1 Zene 

- Minden olyan helyzetben, ahol zenét használnak, figyelembe 

kell venni az összefüggéseket és az utazó jellemzőit. A zenét az 

érintett célcsoportokhoz, a helyzethez és a környezethez kell 

igazítani.  

- Helyzethez illő dallam. A zsúfoltság kellemes, nyugodt zenét 

igényel, míg a várakozási helyzetek megkövetelik az ösztönző 

jellegű zenét. 

- Egy gyorsabb ütemű zene lerövidítheti a várakozási idő érzékelését. Elérhetőnek kell lennie 

speciális vidám ütemes zenének a várakozásra kialakított területeken, vagy a késések esetére. A 

szórakozás és a átlagos ösztönző hatás mindig központi. 

- Amikor a zene lejátszása kombinálva van egy illattal, akkor a kettő ösztönző hatásának egy szinten 

kell lennie. Jó tanács: nyugtató illatok nyugtató zenével, élénkítő illatok ösztönző hatású zenével. 

7.2 Illat 

- Egy kellemes illat jelenléte gyakran csökkenti a várakozási idő 

megítélését. Ezért javasolt a peronokon illat szétterjesztése.  

- Az illatnak kellemesnek és semlegesnek kell lennie (környezeti) 

és a környezethez illőnek (tehát nem kenyér illat). 

- Az illat szintjét a helyzethez kell hangolni (zsúfoltság, 

várakozás). Stresszhelyzetekben például leginkább nyugtató 

illatok használatosak 

7.3 Térbeli és funkcionális kialakítás 

- a térbeli kialakításnak egyszerűnek és kényelmesnek is kell lennie egyszerre 
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- Amikor a szociális kölcsönhatás igényelt és kellemes, ez csökkentheti az észlelt várakozási időt. Ez 

esetben szükség van olyan modellekre, amelyek megkönnyítik ezt a kölcsönhatást (például padok 

elhelyezésével, ami fokozza a (szem) kontaktus) hatást. 

- A közvetítendő üzenettől függően, amit a vonat üzemeltetője kíván nyújtani, modern vagy 

hagyományos kialakítású elemeket használ. A modern kialakítás lekerekített sarkakkal gyakran a 

rugalmassággal, tisztasággal és kényelemmel kapcsolatos. A hagyományos kialakítás leginkább a 

szerkezethez, erőhöz és stabilitáshoz kapcsolódik. 

- Nem szabad megfeledkezni a személyes értékekről sem, mint a szervezet bevonása és a 

szervezetről való gondoskodás. Meg kell győződni arról, hogy személyes, megkülönböztető kapcsolat 

áll fenn a várótermek tervezésével és a peron berendezésével. 

7.4 Vizuális hatás és művészet 

- A művészetnek pozitív behatása lehet és pozitív értékeket sugározhat, mint például az 

elkötelezettség és az alkalmasság. Általánosságban elmondható, hogy a természetet ábrázoló képeket 

jobban értékelik, mint az absztrakt vagy szürrealista művészetet. 

- A művészet és a szimbólumok gyakran többféle módon értelmezhetők. Az alkotás kiválasztásakor 

figyelembe kell venni ezt a „félreértési” lehetőséget az utasok részéről 

- A vasútállomások olyan helyek, ahol rengeteg ember halad át vagy tartózkodik napi szinten. 

Ideiglenes kiállítások elhatárolt helyszíne. Valamint, mivel az alkotásokat időszakonként áthelyezik, 

ezért megtartja a művészethez való pozitív hozzáállást. 

7.5 Zöld hatás 

- A növények pozitív behatásra alkalmazhatók, ezáltal lerövidítve a várakozási idő 

észlelését.  

- A növények továbbá csökkentik a stressz szintjét, az esetleges frusztrációk és az 

irritációk csökkentésével 

- A növényzetet olyan helyen és módon kell elhelyezni, hogy az vasútállomás 

áttekinthetősége és láthatósága megmaradjon 

7.6 TV-képernyők 

- Csakúgy, mint a művészetnek és a növényeknek, a TV-képernyőknek is 

„szórakoztató” szerepe van és el lehet helyezni úgy, hogy az időérzékelést és a 

zsúfoltságot pozitívan befolyásolja.  

- Fontos, hogy helyileg megmarad a személyes irányítás. Azok az utazók, akik 

nem szeretik a TV-adást, megfelelő távolságra mennek a képernyőtől, ahol zavartalanul időzhetnek. 

- A kijelzők elhelyezésének további előnye, hogy információforrásként szolgál. A kijelzők nagyon jól 

szolgálnak aktuális utazási információ biztosítása szempontjából. 
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8. A várakozás szórakoztatóvá válik: a reklám és az 

információellátás befolyása a várakozásra 

A vasútállomásokon az utasok rendszeresen szembesülnek a várakozási idővel, ami nem szórakoztató, 

de gyakran elkerülhetetlen. A körülményektől függően a szolgáltatásra való várakozás számos negatív 

reakciót idéz elő, mint például az unalom, irritáció, szorongás és stressz. Ezek a negatív hatások 

befolyásolják az ügyfél elégedettségét és a szolgáltatás színvonalának értékelését (Pruyn & Smidts, 

1998). Minél tovább kell valakinek várakoznia, annál elégedetlenebb a szolgáltatás színvonalával. 

(Durrande-Moreau & Unsunier, 1999; Hui, Dube & Chebat, 1997).Az objektív várakozási idő 

lerövidítése és a késések elkerülése érdekében a Holland Államvasutak jelentős összegeket fektet be új 

vonatokba és a menetrend optimalizálásába. Az továbbra is kérdéses, hogy mi mást tehet még a 

Holland Államvasutak – az objektív várakozási idő minimalizálása tekintetében – hogy pozitívan 

befolyásolja az érzékelt (szubjektív) várakozási időt. 

Lehet, hogy a válasz erre a kérdésre a szolgáltatói környezet szerepének tulajdonítandó, megfelelő 

figyelemben rejlik a várakozás alatti információfeldolgozásnál. Egyedi környezeti elemek céltudatos 

telepítése (mint például a reklámok és a tájékoztatás) befolyásoló tényezőként működhet és így 

hatással van a szubjektív időérzékre. 

Annak felderítése érdekében, hogy a holland vasúti társaság hogyan tud szándékosan olyan 

reklámokat és tájékoztatóeszközöket telepíteni az állomás területén, amelyek pozitívan befolyásolják a 

várakozás érzékelését, két kísérletet végeztek virtuális állomási környezetben. Az 1. tanulmány azt 

tárja fel, hogy vajon az állomás környezetében a hirdetések befolyásolják-e és ha igen, akkor miképp, az 

állomások színvonalát és a várakozás érzékelését. A 2. tanulmány pedig azt vizsgálja, hogy vajon az 

állomás környezetében a tájékoztatóeszközök befolyásolják-e és ha igen, akkor miképp, az állomások 

színvonalát és a várakozás érzékelését. 
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A felhasznált módszer során a válaszadók egy virtuális állomás olyan szerepbe kerültek, amelyben el 

kellett képzelniük, hogy fel kell szállniuk az első, Amsterdam felé közlekedő vonatra. Megkapták a 

gyalogos útvonalat a megfelelő peronhoz. 

1. tanulmány: Vajon az állomás környezetében a hirdetések befolyásolják-e és ha igen, akkor 

miképp, az állomások színvonalát és a várakozás érzékelését 

Módszer: Képernyőváltások 

• Modell: 4 x 2 x 2 tárgyak között 

• Képernyőváltások (nincs hirdetés - maradó kép – lassú – gyors váltás) 

• Zsúfoltság (zsúfolt/csúcsidőben-nem zsúfolt/csúcsidőn kívül) 

• Az utasok típusa (muszáj- utas  –  akar- utas) 

• A válaszadók: A Holland Államvasutak ügyfelei 

• N = 489 

Az I. tanulmány eredményei: 

A cél a rövid várakozási idő: 

- Az utasok kellemesebben érzik magukat 

- Az utasok jobban értékelik a várakozási időt 

- Az utasok hasznosabbnak és elfogadhatóbbnak ítélik meg a várakozási időt 

- Az utasok nagyobb ellenőrzést tapasztalnak 

- Az utasok jobb hangulatban vannak 

Kölcsönhatás-hatás x sebesség esetén a zsúfoltság azt mutatja 

Amikor a peron nem zsúfolt, akkor az utasok nagyobb örömben részesülnek a lassú képernyőváltással, 

mint zsúfolt peron esetén 

A hirdetéssel: 

- Az utasok több örömöt tapasztalnak 

- Az utasok nagyobb ellenőrzést tapasztalnak 

- Az utasok hasznosabbnak és elfogadhatóbbnak ítélik meg a várakozási időt 

- Az utasok közvetlenebb viselkedést mutatnak (viszonoz, ajánl) 

2. tanulmány: Vajon az állomás környezetében a tájékoztatóeszközök befolyásolják-e és ha igen, 

akkor miképp, az állomások színvonalát és a várakozás érzékelését 

Módszer: 

• Modell: 4 x 2 x 2 tárgyak között 

• Programozás (nincs program – informatív program – újság – vasút) 

• Zsúfoltság (zsúfolt/csúcsidőben-nem zsúfolt/csúcsidőn kívül) 
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• Az utasok típusa (muszáj- utas  –  akar- utas) 

• A válaszadók: A Holland Államvasutak ügyfelei 

• N = 898 

 

Az II. tanulmány eredményei: Kölcsönhatás utastípus x típusú program: 

Programozás és hozzáállás: a programok értékelése különböző a muszáj- és az akar- utasok 

tekintetében: az akar- utasok információt, a muszáj- utasok híreket igényelnek. 

Az II. tanulmány eredményei: Kölcsönhatás zsúfoltság x típusú program: 

Tapasztalt ellenőrzés: Hírekkel, a befejező helyzettel összevetve, nagyobb ellenőrzés tapasztalható, ha 

a peron zsúfolt. 

Következtetések és ajánlások 

Mindkét tanulmányból eredő eredmények szórása meglehetősen finom és bizonyos esetekben 

váratlan. Úgy tűnik, hogy az I. vizsgálat alapján, a peron falán elhelyezett hirdetés fogadtatása negatív 

volt, míg a pozitív viselkedési hatások valóban bekövetkeztek csakúgy, mint az időérzék 

befolyásolásának lehetősége a képzelt sebességgel meggyőzően igazolva. Igazából, az alanyok úgy 

nyilatkoztak, hogy nem voltak érdekeltek a reklámban, és nem is találták a peront a hirdetésre 

megfelelőnek, mindamellett mégis hagyták magukat befolyásolni általa. A peron falán megjelenő 

hirdetés egyébként pozitív érzelmi reakciókat váltott ki. Az alanyok jelezték, hogy jobban érezték 

magukat a várakozás időtartama alatt, valamint a várakozás idejét egyaránt hasznosabbnak és 

kellemesebbnek ítélték meg, amikor a peronon a hirdetés jelen volt. Ezek az eredmények arra utalnak, 

hogy az emberek tudatosan kifejtik negatív véleményüket a hirdetések ilyen formáiról (kifejezetten 

keresett), de még mindig hatékonyan és tudat alatt pozitívan reagálnak ezekre. 

Az utasok nagyobb lelkesedéssel reagáltak a peronon elhelyezett kijelzők tájékoztató szerepére (II. 

tanulmány). Véleményük szerint a tájékoztatóeszközök pozitívan járulnak hozzá az állomás 

megjelenéséhez, valamint ténylegesen több pozitív reakcióhoz és magasabb osztályzatokhoz vezetnek. 

Úgy tűnik azonban, hogy a viselkedésre gyakorolt pozitív hatásokra (időérzék) nagyrészt csúcsidőben 

lehet számítani a peronon, és nem olyankor, amikor a peron csendes. Ez arra utal, hogy az idő 

„figyelemfelkeltő modelljének” felfogása különösen akkor érvényes, ha már néhány környezeti 

kölcsönhatás jelen van. Ilyen feltételek mellett a tájékoztatóeszközök látszólag elterelik a figyelmünket 

a belső óráról (az időérzékről). 
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A virtuális állomás környezetét olyan feltételekkel 

alakították ki és úgy határozták meg a feladat tárgyát, 

hogy az „normális” helyzetet adjon az állomáson, ahol az 

utas megérkezik és néhány perc alatt el kell érnie a 

vonatot. A szabványos protokollba nem építették be a 

késéseket, így nem voltak kivételesen nagy várakozási 

idők. Akár ez is lehetett az oka annak, hogy a reakciók a 

várakozási idő és a várakozási tapasztalatok 

tekintetében mindkét vizsgálatban meglehetősen pozitívan alakultak. Persze elgondolkodhatunk azon, 

hogy vajon az alanyok reakciója ugyanolyan lenne-e az esetben is, ha az állomásra való érkezés után 

hosszabb ideig kellene a peronon várakozniuk (a késések és hasonlók miatt). 

Annak ellenére, hogy kevés utalás van a várakozás kellemetlenségére vonatkozóan, az utasok által 

észlelt várakozási idő eltér a tényleges várakozási időtől. A szubjektív időtényező vizsgálatából kitűnik 

(különösen a II. tanulmánynál), hogy a várakozási idő általában túlbecsült. Tehát lényeges különbség 

van az óra állása és az érzékelt idő között. Egyébként mindkét tanulmány azt mutatja, hogy a 

várakozás időtartama (rövid/hosszú) befolyásolja a várakozási idő értékelését, az érzelmeket és a 

lelkiállapotot. Az utasok sokkal inkább előnyben részesítik, és jobban érzik magukat rövid várakozás 

esetén. 

Mindkét tanulmányból kitűnik, hogy az óra figyelése jelentős mértékben 

csökkenti a szubjektív időtényezőt. Azaz az órát figyelő alanyok által észlelt 

várakozási idő közelebb áll a tényleges várakozási időhöz, mint azok 

esetében, akik nem néztek az órára. Ezért javasolt az objektív idő 

elérhetőségének növelése, például további órák elhelyezésével a peronon, 

vagy a kijelzőkön az idő mutatásával.  

Mivel ezt a kutatást virtuálisan végezték, mielőtt levonnánk a tanulmányok következtetéseit, ösztönző 

hatású állomási környezetben a hatásokat reprodukálni kell valódi helyszíni kísérletekkel. A mi 

módszerünk, úgy tűnik, hogy megfelelő módszert kínál a kisebb változások becslésére (mint a 

képernyőváltás sebessége vagy a program tartalma) viszonylag olcsó módon, anélkül, hogy meg kelljen 

szervezni ezeket a feltételeket valós környezetben. Ezen túlmenően, a módszer előnye, hogy az 

„állomáson való áthaladás” tárgya tekintetében mindig ugyanazok a feltételek biztosítottak és (ezért) a 

megállapításoknak nem tulajdonítható „kísérleti zavaró hatás” és véletlen előfordulás mint a valódi 

helyszíni kísérletek esetében. 
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Összegzés: az eredmények azt mutatják, hogy a peronok falán elhelyezett reklámok vagy a tájékoztató 

kijelzők nem befolyásolják a várakozási idő érzékelését vagy a szubjektív időtényezőt, de pozitívan 

járulnak hozzá a várakozási tapasztalathoz. A hirdetések és tájékoztatóeszközök bevonásával a 

várakozás kellemesebbé tehető. Az utasok nagyobb elégedettséget jeleztek a várakozás alatt, mivel a 

várakozási időt sokkal hasznosabbnak érezték és nem jelentett számukra problémát a hirdetésekkel és 

tájékoztatóeszközökkel ellátott peronra való visszajutás sem. Mivel az objektív várakozási idő nem 

rövidíthető le és az utasok a várakozásuk nagy részét (65%) a peronon töltik, a Holland Államvasutak 

azt javasolja, hogy a várakozás környezetét a lehető legkellemesebbé kell tenni azáltal, hogy az utasok 

figyelmét eltereljük, tájékoztatás formájában. Ennek során meg kell győződni arról, hogy: 

1. Biztosítani kell a program tartalmán belül a megfelelő összetételt: reklám, információ és szórakozás 

2. Az információ elérhetőségének javítása: Csúcsidőben: Hírek és szórakozás (W8-tv), Csúcsidőn kívül: 

Kapcsolódó információs programok 

3. Tisztában kell lenni a muszáj- és az akar- utasok közötti különbségekkel: az akar- utazók a csúcsidőn 

kívül, a muszáj- utazók pedig a csúcsidőn belül utaznak. 
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