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Bevezetés

A 2020-as esztendő első félévé-

ben városaink életét, ezen belül a 

közlekedési szolgáltatások jelle-

gét, módját, teljesítményét alap-

vetően meghatározó elsőszámú 

tényező a Covid 19 vírus megje-

lenése, illetve jelenléte volt. Ma 

még kevéssé tudni, hogy a vírus 

hatására miként változnak a glo-

bális gazdasági és lokális társa-

dalmi folyamatok, hogy miként 

alakulnak a sűrű urbánus térsé-

gek lakosainak életviteli, mobi-

litási preferenciái. Visszatér-e a 

növekedésbe és fogyasztásba 

vetett hít mértéktelensége és eb-

ből eredően az utazási, szállítási 

teljesítmények folytonos volu-

men-, illetve sebességnövelésére 

irányuló nyomás, avagy legalább 

a világgazdaság és az urbanizáció 

egyes szegmenseiben teret nyer 

a mértékletesség? A vírusidőt 

követő konszolidációs időszak 

folyamatai meghatározó módon 

befolyásolják-e a közlekedés és 

a klímaváltozás viszonyait, avagy 

átmenetiek lesznek a kibocsátást 

mérséklő mobilitási tendenciák? 

E jövőt illető bizonytalansá-

gokból is következhet, hogy 

a veszélyhelyzet időszakában 

meghozott különböző intézkedé-

sekből nem egyszer az „itt a nagy 

pillanat” üzenete jött át, időnként 

keverve a rendkívüli helyzetben 

szükséges átmeneti intézkedése-

ket a stratégiai jellegű beavatko-

MOLNÁR LÁSZLÓ ÁRPÁD

Fotó: BKK
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zásokkal, a stratégiai jövőképpel. 

A városokban Európa-szerte, a 

közlekedést érintően beveze-

tett intézkedések minősítésére, 

gyakran találkozhattunk a „Tak-

tikai városfejlesztés” kifejezéssel. 

Biztosan helyesen értelmezve 

ezzel a rendkívüli helyzetekre 

jól reagálni képes város- és köz-

lekedésfejlesztést? Mert a takti-

kai városüzemeltetés rendkívüli 

helyzetekben valóban elkerülhe-

tetlen. De a taktikai városfejlesz-

tés téves irány. Csak a stratégiai 

városfejlesztés lehet a fenntart-

ható irány. A várost nem akciók, 

nem rendkívüli helyzetek alapján 

kell fejleszteni, hanem úgy kell 

fejleszteni, hogy alkalmas legyen 

a mind váratlanabb és mind sok-

rétűbb akciók, illetve a várhatóan 

mind sűrűsödő, de eltérő jellegű 

rendkívüli helyzetek kezelésére.

A közlekedésben ezért sem ad-

ható fel a fenntarthatóság és a 

sikeres közlekedésmenedzsment 

legfontosabb előfeltétele, a mo-

bilitási problémák és megoldá-

sok komplex, rendszerszemléle-

tű kezelése, az ehhez szükséges 

intézményi, működtetési háttér 

igényével. A vírus adta helyzet 

tapasztalatai és a jó városi gya-

korlatok egyaránt igazolják, hogy 

a közlekedési módok közötti – a 

fenntarthatóságot célzó – helyes 

arányosság megteremtése ugyan 

kiemelt cél, viszont a helyes ará-

nyosság megteremtése mellett, 

illetve azon belül valamennyi 

közlekedési mód eszközrendsze-

rének kellő fejlesztése elkerülhe-

tetlen a fenntartható mobilitás-

hoz. A cél tehát, egy flexibilis, a 

hálózat szerkezetében és az esz-

közhasználatában – rendkívüli 

esetekben – egymást helyettesí-

teni képes közlekedési rendszer 

létrehozása.

A komplex közlekedési rendszer 

részeként, az elmúlt hónapok 

torzító tapasztalatai ellenére 

is, nagyvárosi környezetben és 

más sűrű urbánus térségekben 

a fenntartható közlekedés bá-

zisát, gerincvonalait a jövőben 

mind inkább a magas minőségre 

fejlesztett kötöttpályás közössé-

gi eszközök kell, hogy jelentsék. 

Beleértve ebbe eszközfejlesztés-

sel, járatsűrűség- és férőhelyka-

pacitás-növeléssel a közösségi 

közlekedés „tömegszerűségének” 

csökkentését, kötöttpályák ese-

tén az ülőhelyhez való jogot is. 

Széttekintve Európa nagyvárosa-

in, a jó gyakorlatok meggyőzően 

igazolják e stratégia helyességét, 

nem elhanyagolva természete-

sen a nem motorizált közlekedést 

súlyvonalában a kerékpárral és 

nem elhanyagolva a kordában 

tartott autósközlekedés infra-

struktúráját sem.

Hosszabb távú hatásként is vár-

ható a lokalitások, a közeli „jó 

helyek” súlyának növekedése, 

a lazább térstruktúrák, zöldbe 

ágyazott lakó- és munkahelyi zó-

nák felértékelődése. A városok 

napi interakcióiban – ha nem is 

válik meghatározóvá – tartósan 

növekszik a digitális kapcsolat je-

lentősége, ugyancsak növekszik a 

nem motorizált közlekedési mó-

dok aránya és a törekvés a gya-

loglást is előtérbe helyező „kis tá-

volságok” érvényesítésére a napi 

szolgáltatások, vásárlások eléré-

sében. E törekvések is felhívják a 

figyelmet a gyalogjárdák és más 

gyalogos létesítmények fontossá-

gára, minőségének javítására, il-

letve sürgető feladatként a járdák 

parkoló autóktól való megszaba-

dítására. Mindemellett, számos 

jó európai példa igazolja, hogy 

a nem motorizált közlekedésben 

élenjáró nagyvárosok közlekedési 

rendszerei mind kifejlett, magas 

minőségű közösségi közlekedés-

re, ezen belül kötöttpályás gyors- 

tömegközlekedésre támaszkod-

nak, teljessé téve azt kiterjedt 

P+R és B+R hálózattal, illetve a 

rendszert hatékonyan működtető 

kooperatív intézményi rendszer-

rel.

A rendkívüli helyzetek, a városo-

kat bénító természeti-társadalmi 

válságidőszakok korában sem ad-

ható fel a cél, hogy a közéleti, a 

szakmai és a magánéleti kapcso-

latokban egyaránt az ember em-

berrel való személyes kontaktusa 

jelentse az élhető városi világot. 

E világ működtetésében pedig, a 

fenntartható közlekedés kiemel-

kedő szerepe kétségtelen. E ki-

emelkedő szerephez képest kell a 

közlekedést az urbánus rendsze-

rintegráció részeként működtet-

ni, illetve fejleszteni. 



5

VÁROSI KÖZLEKEDÉS  2020. különszám

A koronavírus hatása 
a városi életre 
és közlekedésre

NAGY SÁNDOR

A koronavírus-járvány társadal-

mi-gazdasági hatásait alapvető-

en kétféle keretben szokták értel-

mezni. Az egyik szerint a járvány 

egy válság, ami után többé-ke-

vésbé minden visszaáll majd a 

normális működésre, a másik 

szerint a járvány sorsfordító ese-

mény, ami után már „semmi sem 

lesz úgy, mint régen.” Megítélé-

sem szerint a járvány leginkább a 

korábban is létező folyamatokat 

felgyorsító eseménnyé vált, ami 

persze rövid távon megszakítot-

ta a hagyományos életünket, de 

ami után úgy zökkenünk vissza a 

megszokott kerékvágásba, hogy 

közben felerősödtek korábban is 

(Adatok: SZTE Szoftverfejlesztési Tanszék, ábra: Mobilissimus Kft.)
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létező trendek, azaz a járvány, ha 

úgy tetszik, katalizáló jellegű.

Az, hogy egyre több munkaadó 

engedi meg dolgozóinak, hogy 

otthonról végezzék az irodai jel-

legű munkájukat, létező jelenség 

volt. Az, hogy sokszor fizetünk 

elektronikus eszközökkel, egyre 

megszokottabbá vált, és video-

konferencia-eszközeink is van-

nak már egy ideje, csak az utóbbi 

időben többet használtuk ezeket. 

Az sem újdonság, hogy egyre 

többen választanak egyéni köz-

lekedési eszközt (akár autót, akár 

kerékpárt) a munkába, iskolába 

járáshoz, ügyintézéshez, ez már 

évtizedes trend nálunk is. A jár-

vány és az ahhoz kapcsolódó in-

tézkedések felgyorsították ezeket 

a munkánkban, az oktatásban, a 

szokásainkban zajló változásokat, 

és ez persze közvetlen hatással 

volt és lesz a városaink közleke-

désére is.

A járvány kitörésekor hozott kor-

látozó intézkedések eredménye 

azonnali és látványos volt a sze-

gedi közlekedésben is. A város a 

SASMOB projektben az SZTE-vel 

együttműködve épít forgalomfi-

gyelő szenzorrendszert a Belvá-

rosi hídon, annak adatai gyorsan 

mutatták az autóforgalom vissza-

esését1.

Ennél is drámaibb volt a közös-

ségi közlekedés használatának 

csökkenése, amit először csak a 

Szegeden minden járművön el-

érhető ingyenes WiFi használatá-

nak visszaeséséből láttunk.

A közösségi közlekedési bevé-

telek csökkenését az automaták 

forgalmán lehetett mérni, hiszen 

a bizományosok havi elszámolási 

rendszere miatt sok hetes késés-

sel kapunk csak a teljes bevétel-

ről információt. Mivel Szegeden 

minden autóbuszon, villamoson 

és trolibuszon van érintő bank-

kártyás jegyárusító automata, 

és vannak utcai automaták is, az 

ezeken megjelent forgalom gyor-

san mutatta a bevétel zsugoro-

dását is. Az is látszott, hogy a ko-

rábbi években elindult folyamat, 

az értékszelvény-vásárlás auto-

maták felé tolódása felgyorsult, 

ami persze nehezítette a hóközi 

adatok értékelését. A bevételek 

csökkenését eredményezte az is, 

hogy az egészségügyi dolgozók 

országosan bevezetett ingyenes 

(Adatok: SZKT)

1 https://mobilissimus.hu/en/news/sasmob-shows-impacts-covid-mobility

FÓKUSZBAN
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utazását Szegeden kiterjesztet-

tük a szociális szférára is. Ha bér-

lettípusok szerint nézzük, akkor a 

tanuló bérletek értékesítésében 

történő visszaesés volt még na-

gyon jelentős, amely természe-

tesen a kapcsolódó szociális me-

netdíj-támogatás elmaradását is 

eredményezte.

Összességében a szegedi közös-

ségi közlekedési bevételek kb. a 

negyedére estek vissza a mély-

ponton, miközben a két lépcső-

ben végrehajtott járatritkítással 

csak kb. 60%-os kapacitás-kibo-

csátásig lehetett visszalépni. En-

nek csak részben volt az oka a jár-

vány, a távolságtartás biztosítása. 

A szolgáltatást fenn kellett tarta-

ni olyan szinten, hogy az embe-

rek el tudjanak jutni dolgozni, 

hiszen számos olyan munkahely 

van, ahol a távmunka továbbra 

sem lehetséges. 

Számomra meglepő módon a 

bliccelők száma nem csökkent 

az utasszámmal arányosan. Sze-

geden megfelelő biztonsági sza-

bályokkal végig volt ellenőrzés 

a járműveken, és az eseményfel-

tárások száma csak kb. a felére 

esett vissza. Úgy tűnik, leglojáli-

sabb utasaink sajnos csak fizetni 

nem szeretnek, de egyébként ra-

gaszkodnak megszokott buszaik-

hoz, villamosaikhoz.

A fentiekhez hasonló jelentős 

változás a kerékpáros közleke-

désben nem volt látható. Szege-

den eleve magas (2018-as mérés 

alapján 17%) a modal splitben a 

kerékpárosok aránya, és növek-

vőnek tűnt azóta is, de a hely-

változtatások számát csökkentő 

korlátozások pont akkor léptek 

életbe, amikor kitavaszodott és 

be szokott indulni a kerékpáros 

forgalom. Idén sok diák, tanár 

nem közlekedett kerékpárral, 

csak bejáró dolgozók. A bejárásra 

kényszerülő munkavállalók köré-

ben nőtt a kerékpárosok száma, 

ezért a szokásos tavaszi felfutás 

sokkal kisebb mértékű volt.

Időben a következő jelentős in-

tézkedés az ingyenes parkolás 

bevezetése volt. Ennek a pénz-

ügyi hatása is sokkoló, hiszen 

havi 80-90 millió forint volt a 

bevételkiesés, amit normális kö-

rülmények között a közösségi 

közlekedésbe forgattunk vissza. 

Emellett a Belváros néhány nap 

alatt megtelt, és jelentősen meg-

nőtt a szabálytalanul parkoló au-

tók száma is2. Úgy, hogy közben 

bezártak a vendéglátóhelyek, 

távmunkára mentek az irodai dol-

gozók, láthatóan kiürült a város, 

alig lézengett valaki az utcákon. 

Egyfajta gigantikus „living lab-

ként” sikerült bebizonyítani, hogy 

a parkolási díjnak igenis komoly 

forgalomszabályozó szerepe van, 

érdemes ezt a tanulságot meg-

őrizni magunknak, ha már ilyen 

sokba került ez a kísérlet.

A Magyar CIVINET hálózat mun-

kaadók bevonásával, online 

konferencián vizsgálta a járvány 

hatását közlekedési szokásokra, 

munkahelyi intézkedésekre3. A 

különböző ágazatok sajátossá-

gaiknak megfelelően reagáltak 

a helyzetre. Akik számára a táv-

munka eddig is opció volt, ott 

ezt most magas arányban, pénz-

ügyi terhet is vállalva megvaló-

sították, ahol ennek bevezetése 

nem volt lehetséges, ugyanakkor 

minimalizálni kellett a fertőzési 

kockázatot (élelmiszeripar), ott a 

személyautó-használathoz adtak 

támogatást. Az minden esetre kö-

zös következtetés volt, hogy a jár-

vány alatt kialakult magas arányú 

otthoni munkavégzés, videokon-

ferenciázás ezen a szinten nem 

fenntartható (szükség van a sze-

mélyes interakciókra), és az autós 

munkába járás támogatása is nagy 

terhet jelent egy munkaadónak. 

Azokon a munkahelyeken, ahol 

mind a két típusú (otthonról vé-

gezhető vagy nem végezhető) 

munkavégzés van, külön kezelen-

dő problémát jelent, hogy a két 

csoport között esetleg felmerülő 

feszültséget kezeljék. Mivel a jár-

vány még nem ért véget, óvato-

sabb munkaadók a problémák el-

lenére is fenntartották az otthoni 

munkavégzést, a kijárási korláto-

zások megszűnése ellenére is.

A közlekedés rendszerszinten 

nyilvánvalóan nem állt még visz-

sza a korlátozások előtti szintre. 

Ezt nehezítette az ingyenes par-

kolás egész július elejéig történő 

meghosszabbítása, amire kihívás 

szakmai okot találni. Ha az ala-

csonyabb szintre beállt közösségi 

közlekedés mellett a helyváltoz-

tatások számán belül az autóköz-

lekedés mostani aránya megma-

rad, akkor a gazdasági aktivitás 

felpörgése, a belvárosok újraéle-

dése megoldhatatlan problémá-

kat fog eredményezni. Márpedig 

a közösségi közlekedés árbevéte-

le augusztusban Szegeden még 

csak az előző évi 80%-a volt, ami 

lassú és nem teljes visszaépülést 

vetít előre. 

2 http://szegeder.hu/az-ingyenes-parkolas-tenyleg-gajra-vagta-a-belvarost/ 
3http://sasmob-szeged.eu/a-covid-19-jarvany-miatti-kijarasi-korlatozasok-vajon-segitik-vagy-visszavetik-majd-a-tomegkozlekedesi-szolgaltatasokat/
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Az autóforgalom növekedésé-

nek fékezésére sok helyen a ke-

rékpáros közlekedést javasolják, 

ami mint egyéni közlekedési 

mód egy bizonyos hatókörön és 

célcsoporton belül kétségtele-

nül rejt növekedési lehetőséget, 

és pozitív egészségügyi hatásai, 

környezetbarátsága, egyáltalán 

„menő” tevékenységként törté-

nő promótálhatósága miatt ké-

zenfekvő javaslat. Ugyanakkor a 

4-5%-os szintről a közel 1/5-ig 

eljutni Szegeden is kb. 20 év kel-

lett, és ha a járvány utáni közleke-

dési rendszerben gondolkodunk, 

akkor korlátot jelent az is, hogy 

bizonyos távolságok, élethely-

zetek esetén nem jelent alterna-

tívát. A környezetbarát közleke-

désben egyéni alternatívát még 

az egyéni elektromobilitási esz-

közök használatának növekedése 

jelenthet, a pedelec és az elekt-

romos roller már megjelentek az 

utcákon, de ezek esetén is kérdés 

a növekedés várható dinamikája.

A tömegközlekedést sújtja, hogy 

az elmúlt hónapokban számos 

esetben mint veszélyforrásra hi-

vatkoztak, szemben pl. a kerék-

pározással, amihez alapvetően 

pozitív kommunikációs elemek 

kapcsolódtak. (Bár a tömegközle-

kedés – úgy tűnik – nem veszé-

lyesebb nagyságrendileg a bolti 

bevásárlásnál.4) A járvánnyal ösz-

szefügg, hogy megváltozott, az 

utasok mikor éreznek zsúfoltnak 

egy járművet. A szegedi szolgál-

tatók folyamatosan figyelték az 

utasszámokat és indokolt eset-

ben rásegítő járatokat indítottak. 

Ezzel együtt is több utaspanasz 

jött olyan csuklós buszról, ahol 

kb. 30-an voltak a járművön, de 

ezt az utas már zsúfoltnak érez-

te. Az sajnos irreális, hogy akkora 

járműpark közlekedjen egy-egy 

városban, hogy ilyen típusú „zsú-

foltság” ne forduljon elő, béke-

időben ennél sokkal nagyobb 

utasszámú, még ha a teljes elmé-

leti kapacitást nem is kihasználó 

járataink is vannak.

Az utasvesztés ellen persze lehet 

harcolni, Szegeden is van szep-

tember végéig hétvégi „ketten 

egy jeggyel” utazás, városi ren-

dezvények idején este hat után 

korlátlan számú utazás. Valószínű 

azonban, hogy a kedvező árazás, 

a promóció önmagában nem 

fogja visszahozni az utasokat, ah-

hoz az kellene, hogy a munkába, 

iskolába járásra ismét alapvetően 

a közösségi közlekedést használ-

ják a városlakók. Ennek vannak 

valószínűleg kommunikációs fel-

tételei is, tenni kell azért, hogy 

az utasok nyugodtan szálljanak 

fel a járművekre, de szükség len-

ne olyan javaslatokra is, mint ami 

kerékpáros vonalon már megszü-

letett a munkába járás támogatá-

sáról5.

Sajnos úgy tűnik, a koronavírus 

járványról még nem beszélhe-

tünk múlt időben, ami azt vetíti 

előre, hogy a cikk elején megfo-

galmazott katalizáló hatás tovább 

fog működni. Némiképp szeren-

cse a szerencsétlenségben, hogy 

informatikai eszközökkel jelentős 

részben lehet támogatni a meg-

szokott tevékenységeinket, bár a 

tapasztalat azt mutatja, hogy sem 

a tanárok, sem a munkaadók nem 

tekintik teljes értékűnek ezt a faj-

ta informatikai eszközökkel meg-

valósított helyettesítést hosszú 

távon. Szerencsés, ha sok ügyet 

is el tudunk intézni elektronikus 

csatornán, ezek összességében 

hosszú távon is csökkenthetik a 

városokban a forgalmat és az ez-

zel járó környezetterhelést. 

Ugyanakkor amellett, hogy lehe-

tőség nyílt a kerékpározás, mint 

járványálló és fenntartható köz-

lekedési mód pozicionálására, 

az elmúlt hónapok nagy veszte-

se a közösségi közlekedés volt, 

amellyel szemben utas-oldalról 

felépülhetett egy bizalmi prob-

léma, az önkormányzatoknak pe-

dig keletkezett egy váratlan és 

az eddigi hiányokat is jelentősen 

meghaladó finanszírozási gondja. 

Az, hogy milyen lesz a városaink 

közlekedése a járvány után, hogy 

összességében fenntarthatóbb 

lesz-e környezeti, forgalomszer-

vezési és pénzügyi szempontból, 

azon múlik, hogy ezt az utóbbi 

problémát meg tudjuk-e oldani.

FÓKUSZBAN

4https://index.hu/techtud/2020/03/16/ezert_kell_kerulnunk_a_tomegrendezvenyeket/
5https://kerekparosklub.hu/kerekparozas_penzugyi_tamogatas_vallalatikerekpar_kilometerdij
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A koronavírus hatása a 
városi közösségi 
közlekedésre – zuhanás és 
visszakapaszkodás

EKÉS ANDRÁS – SURÁNYI RÁCHEL 

A mobilitás főbb trendjei jel-

lemzően lassan változó, előre 

látható és akár modellezhető 

irányok, amelyeket legfeljebb az 

egyes módok belső arányainak 

változása vagy az össz-volume-

nek kisebb-nagyobb átalakulása 

befolyásolnak, földrengésszerű 

változások nagyon ritkán kö-

vetkeznek be. Az egész terve-

zői, megrendelői és üzemeltetői 

szakma is erre a belátható moz-

gástéren belül maradó spektrum-

ra optimalizálja tevékenységeit, 

nem is nagyon van olyan minta 

évtizedes visszatekintésben sem 

Magyarországon, amikor ebből 

markánsan kizökkentő, előre nem 

tervezhető történések jelentek 

volna meg. Ebbe a lassan mozgó, 

de inkább állóvíz jellegű folya-

matba csapódott be a koronaví-

rus pandémia, annak ismeretlen-

ségével és veszélyeivel. A városi 

közlekedés a járványnak éppúgy 

elszenvedője volt (és lehet), mint 

sok más ágazat, a magára találás 

folyamata viszont sokkal lassabb, 

mint a hirtelen sokkból eredő 

utasvesztés. 

Főként a járvány kezdeti idősza-

kában, március-áprilisban nap-

ról-napra változtak a korlátozá-

sok, így a mobilitási szokások is, 

amelyek pontos, de még csak 

közelítő előrejelzése is jóformán 

lehetetlen volt a nagyvárosok-

ban. A hirtelen átrendeződő 

megszokások jelentősen hatot-

tak a mindennapi mobilitásra, 

annak mennyiségére, láncola-

tára és az igénybe vett közleke-

dési eszközökre is. Ez a helyzet 

minden közlekedőtől és a köz-

lekedést a megváltozó szoká-

sok miatt felhagyótól rendkívül 

komoly adaptációt igényelt, de 

hasonló volt a helyzet a szolgál-

tatók és a megrendelők, közleke-

désszervezők részéről is. Elindult 

a learning by doing folyamata a 

közösségi közlekedés szervezé-

sében, üzemeltetésében. Egy-

részt a napi, heti tapasztalatok 

és utasszám-alakulások befo-

lyásolták a következő időszakok 

tervezését, másrészt a szereplők 

egymástól is próbáltak tanulni: 

egymás gyakorlatát megismerve 

átültették a saját rendszerükre 

a legjobbnak vagy legszüksége-

sebbnek ítélt megoldásokat. 

ÁLTALÁNOS TRENDEK

A koronavírus-járvány megjele-

nésekor, 2020. március közepén 

közel egyidőben állt le a tantermi 

oktatás, és nagy arányban meg-

jelent az otthoni munkavégzés 

(home office). A járványtól való 

félelem és a kijárási korlátozások 

együttesen drasztikusan vissza-

vetették az utazásszámokat. A 

folyamat közel egyidőben zajlott 

Európa nagy részén, és az alkal-

mazott megoldások is egy vi-

szonylag belátható beavatkozási 

körön belül történtek, több-ke-

vesebb egyedi eljárás mellett. 

Egyidejűleg esett vissza a közös-

ségi közlekedés utasszáma és az 

egyéni közlekedés mértéke is, 

míg előbbi jellemzően 70-90%-

kal, utóbbi nagyságrendileg a fe-

lére. Az 1. ábra jól mutatja, hogy 

szerte a világon az egyéni közle-

kedési módok iránti igények jóval 

felülmúlták a közösségi közleke-

dés iránti igényeket.
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1. ábra: Közlekedési igények változása a COVID hatására. (Forrás: https://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/ADL_UITP_FoM_Report.pdf, p9)

2. ábra: Városok és várostérségek közösségi közlekedés iránti igényeinek változása a COVID hatására. (Forrás: https://moovitapp.com/insights/en/Moov-
it_Insights_Public_Transit_Index-countries)

A 2. ábra pedig megmutatja az 

európai városok közösségi köz-

lekedés iránti igényének időbeli 

változását néhány város és város-

térség példáján keresztül.

A MOBILISSIMUS ÁLTAL SZER-
VEZETT CIVINET TALÁLKOZÓK

A Magyar CIVINET1 hálózat, amely-

nek titkársági feladatait a Mobi-

lissimus látja el, fontosnak tar-

totta, hogy már a járvány kez-

deti időszakában is meg tudja 

szólítani tagjait, a városokat, a 

közlekedésszervezőket, a szolgál-

tatókat, valamint a témában érin-

tett egyéb szereplőket, és online 

platform segítségével rendha-

gyó, virtuális találkozót szervez-

zen „Közösségi közlekedés szer-

vezése a járvány idején” címmel. 

Az április 8-i rendezvényen közel 

félszáz magyarajkú, többségé-

ben hazai résztvevő járta körül, 

hogy milyen tapasztalatai vannak 

a járvánnyal kapcsolatban a kö-

zösségi közlekedésben, hogyan 

reagálnak teljesítményben, napi 

üzemeltetésben és a kapcsolódó 

kommunikációban, illetve külföl-

di példákon és külföldi előadó-

kon keresztül Európa számos 

nagyvárost és középvárost érintő 

megoldásait, illetve a különbö-

ző EU-s ajánlásokat tekintette át, 

1 https://www.facebook.com/MagyarCIVINET
 https://civitas.eu/civinet/magyar-civinet 

FÓKUSZBAN
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hogy mielőbb minden elérhető 

információ rendelkezésre álljon a 

vállalatoknál és a megrendelőknél. 

2020. június 17-én „Közösségi 

közlekedés szervezése a veszély-

helyzet enyhítését követően” 

címmel újabb virtuális találkozó-

ra került sor az eltelt két hónap 

tapasztalatainak és az alkalma-

zott jó megoldásoknak, jó gya-

korlatoknak a megismerésére és 

terjesztésére. 

ALKALMAZOTT MEGOLDÁSOK 
ITTHON

A közösségi közlekedés meg-

rendelői és operátorai néhány 

nap, legfeljebb 1-2 hét leforgása 

alatt találták szembe magukat az 

utóbbi évtizedek legkiszámítha-

tatlanabb időszakával. A keres-

let hirtelen változására reagálva 

a kínálat gyors átalakítására volt 

szükség úgy, hogy ne keletkez-

zen sem pazarló, sem alulterve-

zett és túlzsúfolt szolgáltatás a 

városok közösségi közlekedésé-

ben, figyelembe véve például a 

járművek 30 %-os kihasználtsá-

gát, mint kötelezően betartandó 

telítettségi plafont. Márpedig 

erre az időszakra nem volt ka-

talógusból levehető megoldás, 

mert a pandémia alatti közleke-

dési szokások semmi korábbira 

nem hasonlítottak. A 70-90 %-os 

utasvesztés nem egyenletesen 

jelentkezett, a műszakokba járók 

esetén ennél jóval kisebb csökke-

nés volt, így több nagyvárosban 

is az évtizedekkel ezelőtti, 6.00 

körüli reggeli csúcs dominált a 

járművek kihasználtságában, en-

nek kezelésére pedig a klasszikus 

menetrendek, különösen a hét-

végiek nem voltak alkalmasak. A 

menetrendi kínálatban különbö-

ző megoldások születtek: Buda-

pesten a BKK kezdetben a tanszü-

neti, majd egy rövid ideig egy 

esetileg megerősített szombati, 

majd ismét tanszüneti, az érett-

ségiktől kezdve pedig tanítási 

napi közlekedési renddel szol-

gáltatott. Szegeden átmenetileg 

csúcsidőben megerősített vasár-

napi, Debrecenben és Pécsett ki-

bővített szabadnapi menetrend 

volt érvényben többszöri változ-

tatás mellett, Kecskeméten pedig 

a vasárnapinál is alacsonyabb tel-

jesítmény volt pár héten keresz-

tül, főként a nagyfoglalkoztatók 

teljes leállása miatt. Az alkalma-

zott alapmenetrendek csak ese-

tenként, a kibővítésekkel követ-

ték le a tényleges utasigényeket, 

de egy új menetrendi struktúra 

kialakítása és a fordák, vezénylé-

sek erre épülő gyors átalakítása 

több hetes folyamat lett volna, 

miközben az igények és lehetősé-

gek hétről-hétre változtak. Nyír-

egyházán pandémiás hálózat és 

menetrend készült, amely utas- 

számláláson és a nagyfoglalkoz-

tatók igényfelmérésén alapult: az 

előkészítés időigénye miatt 2020. 

május 1-től tudott életbe lépni, 

és egyben megalapozta az új há-

lózatot, amely 2020. augusztus 

20-án indult el.

 

Bármilyen hálózati és menetrendi 

változásokra is került sor, az egyik 

legfontosabb volt az informáci-

3. ábra: A Volánbusz felhívása egy nyíregyházi buszon a kötelező maszkviselésről. (Fotó: Dankó György)
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ók eljuttatása a lakossághoz és a 

közérthető kommunikáció. Azok-

ban a városokban, ahol utazás-

tervező, menetrendi alkalmazás, 

profi honlap áll rendelkezésre, 

ott az információ eljuttatása a 

már bevett csatornákon keresz-

tül könnyebb volt, mint ott, ahol 

napi szintű utastájékoztatási csa-

tornák nem voltak kiépítve. Már-

pedig a megbízható utastájékoz-

tatás és az információkhoz való 

könnyű és naprakész hozzáférés a 

szolgáltatás iránti bizalom egyik 

legfontosabb eleme. 

LÉPÉSEK A VÉDELEMÉRT

A közlekedési vállalatok a járvány 

alatt (és azóta is) odafigyelnek a 

higiéniai szabályokra, hogy ez-

zel ne csak dolgozóik, de utasa-

ik egészségét is védjék. A cél az 

érintkezések minimalizálása és az 

előírt (másfél méteres) távolság 

betartása volt. Ennek érdekében 

az alábbi főbb lépéseket valósí-

tották meg2 :

• elkülöníteni a járművezetőt az 

utastértől, paravánnal, fóliá-

zással, kordonokkal

• elsőajtós felszállás felfüggesz-

tése

• járművezetői jegyértékesítés 

szüneteltetése

• automatikus ajtónyitás beve-

zetése 

• maszkkal vagy sállal eltakarva 

lehet csak felszállni

• maximalizálni az utasok szá-

mát

• menetrend-módosítás az igé-

nyek szerint (ne legyen zsú-

foltság)

• járművek rendszeres fertőtle-

nítése

A kezdeti, részben elkordonozott 

utastér későbbi oldásaként több 

városban már csak az első ülés-

sorok maradtak elzárva, hogy a 

járművezetőtől az utasok távo-

labb tartózkodjanak a kölcsönös 

védelem érdekében. A Volán-

busz Zrt. által üzemeltetett helyi 

közlekedési rendszerekben, de 

több, saját operátoros cég ese-

tén is, elindult a mobiljegy alapú 

2 https://mobilissimus.hu/hirek/jogyakorlatok-jarvany-idejere
3 https://www.urban-transport-magazine.com/en/after-corona-bus-and-train-ramp-up-and-the-financial-impact/

4. ábra: Kordonnal elválasztott trolibusz-utastér Budapesten. (Fotó: Ekés András)

FÓKUSZBAN
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szolgáltatás is. A járművezetői 

jegyértékesítést viszont felfüg-

gesztették, az elsőajtós felszállási 

rendet megszüntették ott, ahol 

ilyen volt érvényben. Ezzel a je-

gyek, bérletek ellenőrizhetősége 

jelentősen csökkent.

A BEVÉTELEK ELMARADÁSA

Mind hazai, mind nemzetkö-

zi szinten nagy veszteségeket 

okozott a koronavírus okozta 

járványügyi helyzet, ez a válság 

a közösségi közlekedés bevéte-

li oldalát is komolyan érintette 

és érinti az elkövetkező időben 

is. Azzal, hogy a hazai nagyváro-

sokban 10-25%-ra esett vissza az 

utasszám a kijárási korlátozások 

idején, és azóta sem emelkedett 

a korábbi érték közelébe sem, Bu-

dapesten például többtízmilliárd 

forintos bevételkiesés is jelent-

kezhet az év egészére vetítve; 

arányaiban – ha mértékében nem 

is – a többi városban is hasonló 

veszteségek látszanak. A parkolás 

több hónapon keresztüli díjmen-

tessége is jelentősen rontott a 

közösségi közlekedés verseny-

képességén és a bevételek ala-

kulásán. Európa-szerte összesen 

40 milliárd eurós bevételkiesésre 

számítanak a cégek ez év végére3. 

EURÓPAI KÖRKÉP

Az európai nagyvárosok által al-

kalmazott megoldások palettája 

is hasonló volt a hazaiakéhoz, sok 

bevezetett innováció mellett a fő 

különbség a jól bevált és profesz-

szionális honlapokon, közösségi 

médiafelületeken és alkalmazá-

sokon keresztül történő kom-

munikáció volt, amely nagyban 

megkönnyítette az információk 

eljuttatását mind az utazók, mind 

az otthon maradók irányába. 

Berlinben a BVG vészhelyzeti 

menetrendet vezetett be, rit-

kább, de természetesen ütemes 

követéssel. A jellemző 10 perces 

követések helyett sok vonalon 

álltak át 20 percesre. Az egész-

ségügyi dolgozók számára ki-

zárólagossá tették a már létező 

Berlkönig iránytaxi szolgáltatást, 

amely ingyenes telefonos alkal-

mazásról rendelhető meg. 

5. ábra: A Wiener Linien közösségi médiafelületeken megjelent pozitív kampányai 1 – (forrás: Wiener 
Linien)

6. ábra: A Wiener Linien közösségi médiafelületeken megjelent pozitív kampányai 2. (Forrás: Wiener 
Linien)

7. ábra: Párizs közösségi közlekedési igényeinek visszaesése a transitapp.com adatai és más városokkal 
való összehasonlítása alapján. (Forrás: https://transitapp.com/coronavirus)
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Bécsben hétköznap szombati, 

hétvégén vasárnapi menetrend-

del közlekedtek a járművek a 

karantén időszakában, és kizáró-

lag alacsonypadlós villamosok 

üzemeltek nem elsősorban az 

akadálymentesség érdekében, 

hanem a zárható vezetőfülkék 

miatt. Az egészségügyi intézmé-

nyek felé megnövelt kapacitással, 

akár betétjáratok megnyitásával 

próbált a Wiener Linien jobb szol-

gáltatást nyújtani. A rendszeres 

fertőtlenítés mellett eltörölték az 

utas általi ajtónyitást, és megtil-

tották az elsőajtós felszállást. A 

cég a közösségi médiafelületein 

változatos, a karantén nehézsé-

geit oldani próbáló kommuni-

kációt folytatott, például a met-

róhálózatot a megállók helyett 

a lakás részeit feltüntető vagy fil-

mekre, mesehősökre átírt nevekkel, 

vagy valós metróállomás nevekhez 

hasonlító, az otthonléthez kötődő 

kifejezésekkel (5. és 6. ábra).

Grazban átmenetileg megszün-

tették az éjszakai buszhálózatot 

az alacsony igények miatt, az 

ügyfélközpontok nyitvatartását 

korlátozták. Felfüggesztették a 

járművezetői jegyértékesítést és 

a jegyellenőrzést is. 

Párizsban a metró és expressz- 

metró (RER) hálózat, valamint a 

buszok és villamosok a normál 

kapacitása mintegy 20-40%-ra 

esett vissza (7. ábra), lekövetve 

az igényeket, sok kisebb forgal-

mú metróállomást le is zártak. A 

jelentősebb kórházakhoz, egész-

ségügyi intézményekhez céljára-

tokat indítottak, amelyeket kizá-

rólag az ott dolgozók vehettek 

igénybe. 

Bordeauxban 8.30 és 13.00, va-

lamint 16.00 és 19.00 között le-

állították a villamosközlekedést, 

az üzemszünetekben minden 

járművet minden alkalommal fer-

tőtlenítettek. A buszok közleke-

dése is jelentősen ritkult. 

Krakkóban a karantén legerő-

sebb időszaka alatt csak csúcsidő-

ben közlekedtek a járművek, rész-

ben a minimális igények, részben 

a várható hatalmas bevételkiesés 

kompenzálása érdekében. 

Volt olyan kisebb város is, ahol 

teljesen leállították a közösségi 

közlekedést (pl. a szlovéniai Ma-
riborban).

Prágában (8. ábra) a metró nyári 

8. ábra: Lezárt terület és figyelemfelhívás a prágai villamosokon (Forrás: Daniel Cermak)

9. ábra: A koronavírus becsült hatásai a különböző mobilitási módokra (Forrás: https://www.uitp.org/
sites/default/files/cck-focus-papers-files/ADL_UITP_FoM_Report.pdf)

FÓKUSZBAN
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menetrend, a villamosok és bu-

szok viszonylatonként meghatá-

rozott egyedi közlekedési rend 

alapján közlekedtek. Egyes jára-

tok korábbi üzemzárással, mások 

tanszüneti vagy hétvégi közleke-

dési rend alapján üzemeltek. 

ELŐREMENEKÜLÉS

Nehéz felmérni, hogy hogyan 

fognak alakulni az emberek mo-

bilitási szokásai, így nagyon kü-

lönböző becslések vannak a ko-

ronavírus mobilitási módokra tett 

hosszú távú hatására. Az azon-

ban jól látszik a  több elemzést 

bemutató 9. ábrából, hogy míg 

az egyéni közlekedési módok és 

a kerékpározás, gyaloglás irán-

ti igényeket jelentősen növeli a 

járványhelyzet, a közösségi és 

megosztáson alapuló közlekedé-

si módok iránti kereslet csökkenő 

tendenciát fog mutatni.

A fő kérdés tehát az, hogy a vá-

rosok túltelítettségében, a mo-

torizációs trendek már eddig is 

érezhető növekedésében hogyan 

lehet a közösségi közlekedés (és 10. ábra: Bécsben a közlekedési miniszterasszony és a szövetségi államelnök utaznak – a megfelelő 
szabályok betartásával. (Forrás: Twitter – @wienerlinien 

11. ábra: Utasbarát tarifális megoldás Szegeden (Forrás: szkt.hu)
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az egyéb fenntarthatóbb közle-

kedési módok) iránti bizalmat nö-

velni, az egyéni autós közlekedés 

mértékét pedig jelentősen csök-

kenteni. 

HOGYAN TOVÁBB? A BIZALOM 
HELYREÁLLÍTÁSA

A közlekedési vállalatok nemcsak 

a kijárási tilalom/korlátozások 

alatt veszítettek az utasszámból: 

a legtöbb helyen azóta sem állt 

vissza a járvány előtti kereslet. 

Bécsben a közösségi közlekedé-

sen utazó, ismertebb személyek-

kel próbálják visszacsalogatni a 

potenciális utasokat (10. ábra), 

Szegeden a 24 és 72 órás jegyek-

kel szeptember végéig egy he-

lyett két fő utazhat (11. ábra). 

Mivel a koronavírus-járvány nem 

tekinthető lecsengett, véget ért 

folyamatnak, készülni kell arra, 

hogy hullámzó mértékben még 

jó ideig meghatározza a minden-

napokat, országonként, városon-

ként eltérő mértékben és intenzi-

tással. Ebből eredően a mobilitási 

igények, szokások és a módok 

iránti bizalom is hektikus ma-

radhat, márpedig ez a kiszámít-

hatatlanság a stabil közlekedési 

rendszerek valós veszélyforrása. 

Operatívan, sokkal több tapasz-

talattal és komolyabb felkészülési 

idővel rendelkezve a megren-

delők, a szervezők és a szolgál-

tatók könnyebben tudják kezel-

ni egy esetleges későbbi hullám 

okozta keresletingadozás követ-

kezményeit, de ez inkább felké-

szülés egy remélhetőleg nem 

bekövetkező helyzetre, semmint 

hosszútávú megoldás és vissza-

kapaszkodási stratégia. 

Hosszabb távon nem elég a kö-

zösségi közlekedési szereplők 

aktivitása és szerepvállalása, hi-

szen a mobilitás egészében kell 

a félrebillent egyensúlyt helyre-

állítani. Egyidejűleg van szükség 

a bizalom növelésére és a hasz-

nálók maximális védelmének biz-

tosítására, valamint vonzerőket 

találni az utasok megtartására, 

az elvesztett utasok visszanyeré-

sére. Vonzó tarifacsomagok, jobb 

szolgáltatások, nagyobb fokú in-

tegráció mellett az egyéni közle-

kedés visszaszorítása is kulcskér-

dés, miközben nagyobb teret kell 

adni az aktív mobilitásnak (gyalo-

gos és kerékpáros közlekedés), a 

mikromobilitásnak, és ehhez von-

zó városi tereket kell biztosítani. 

Ugyanakkor ez már önmagában 

pénzügyileg is ellentmondásos, 

a városok, szolgáltatók önmaguk-

tól aligha lesznek képesek egy 

pandémiás időszak veszteségei 

mellett még tovább emelni a 

szolgáltatás színvonalát és von-

zóbb tarifákkal megszólítani az 

utazóközönséget. Szükség van az 

állami és uniós szerepvállalásra is 

az egyensúly helyreállítása érde-

kében, ellenkező esetben tovább 

növekvő motorizációra és kevés-

bé élhető városi létre kell felké-

szülni, amely minden pontján 

ellentmond a fenntartható városi 

mobilitástervezés eszméjének.

 

FÓKUSZBAN

12. ábra: Nyíregyháza előre menekült, az új buszhálózathoz jelentős mértékben fejlődött az utastájékoztatás is. (Fotók: Ekés András)
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A koronavírus hatása az 
aktív és mikromobilitásra

GERTHEIS ANTAL 

Az új típusú koronavírus-beteg-

ség (COVID-19) első eseteit 2019 

decemberében fedezték fel a kí-

nai Vuhanban. A vírusos fertőzés 

2020 elején Kínában, majd világ-

szerte terjedni kezdett; Európá-

ban Olaszország jelentett először 

gyorsan növekvő esetszámokat 

február folyamán. Magyarorszá-

gon az első fertőzöttet március 

4-én jelentették be, március 11-

én pedig a koronavírus-járványt 

a WHO világjárvánnyá nyilvání-

totta.

Mivel a vírus ellen védőoltás, il-

letve a betegségre gyógymód 

nem állt rendelkezésre, a nem-

zeti, regionális és helyi hatósá-

gok intézkedései a járvány ter-

jedésének lassítására, ezáltal az 

egészségügyi intézmények túl-

1. ábra: Kerékpározók Szegeden a belvárosi hídfőnél (fénykép: Ekés András)
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terhelődésének megelőzésére 

koncentráltak. Az emberek kö-

zötti személyes érintkezések szá-

mának csökkentését és a fertőzés 

átviteli kockázatának mérséklését 

célzó intézkedések köre a tömeg-

rendezvények tiltásától a nem-

zetközi utazások korlátozásán, a 

szórakozó- és vendéglátóhelyek, 

a nem létfontosságúnak ítélt üz-

letek és szolgáltatások, illetve az 

oktatási intézmények bezárásán 

át a csak a legszükségesebb te-

vékenységeket lehetővé tevő 

kijárási korlátozásokig terjedt. A 

gazdasági teljesítmény a kereslet 

csökkenése és az ellátási láncok 

akadozása miatt csökkent, ami a 

munkahelyek megszűnése vagy 

kényszerszabadságok kiadása mi-

att mérsékelte a munkába járást, 

de a foglalkoztatók a távmun-

kát is korábban soha nem látott 

arányban rendelték el a szellemi 

beosztásúak körében.

Mindezek közvetlen hatást gya-

koroltak a mobilitási igényekre 

és szokásokra. Az utazások száma 

összességében drasztikusan visz-

szaesett, majd – ahol a korláto-

zásokat fokozatosan feloldották 

– emelkedni kezdett. Ez azonban 

az egyes közlekedési módokra 

különböző hatást gyakorolt: míg 

a légi személyszállítás forgalma 

összeomlott és a közösségi közle-

kedés is drasztikus arányban ve-

szített az utasszámából, az egyéni 

gépjárműforgalom kevésbé esett 

vissza és ellentétes hatások ere-

dőjeképpen hamarabb vissza is 

állt a válság előtti szintre. Az aktív 

és mikromobilitás1  iránti kereslet 

ugyanakkor jellemzően növeke-

dett, amire a személyes kontaktus 

elkerülésére törekvés, a szezoná-

lisan kedvezőbbé váló időjárás, a 

gépjárműforgalom csökkenése és 

szabadidős célú utazások esetén 

az egyéb időtöltési lehetőségek 

beszűkülése is hatással lehetett. 

Jelen cikkben ezt mutatom be 

magyarországi városok adatai 

alapján, és azt vizsgálom, hogy 

a forgalomra hogyan hathatott 

a koronavírus-járvány és az arra 

válaszul hozott korlátozások és 

közlekedéspolitikai intézkedések.

A fenntartható mobilitás iránt 

elkötelezett városokat tömörí-

tő Magyar CIVINET 2020. május 

26-án virtuális találkozót tartott 

„Mikromobilitás a járvány előtt, 

alatt és után” címmel, amelyen a 

pécsi (Pécsike), budapesti (MOL 

Bubi) és varsói (Veturilo) kerék-

pármegosztók és a Lime elektro-

mosroller-megosztó üzemeltetői, 

valamint a Fővárosi Önkormány-

zat szakemberei osztották meg 

tapasztalataikat a járványhelyzet 

hatásairól és a válaszul megho-

zott intézkedések tapasztalatai-

ról. A cikkben bemutatott példák 

köre elsősorban a fentiekre terjed 

ki. (Mobilissimus 2020a)

NEMZETKÖZI TAPASZTALA-
TOK

Míg az utazások számát a fertő-

zéstől való félelem és az orszá-

gonként eltérő korlátozó intézke-

dések összességében jelentősen 

visszaszorították, a módválasz-

tásban a távolságtartást lehe-

tővé tevő egyéni közlekedési 

módok előnybe kerültek. Míg a 

személygépkocsi-használatnak a 

jelentős költségek és a belvárosi 

területeken a parkolási és útkapa-

citás szűkössége határt szabott, 

a mikromobilitás (különösen 

annak egyéni, nem megosztott 

formái), ezen belül a kerékpá-

rozás járványbiztos és hatékony 

közlekedési módnak bizonyult 

(UN 2020). Ezt a világ számos 

városában a közlekedéspolitika 

is felismerte, és változatos intéz-

kedésekkel – a kerékpárforgalmi 

hálózat gyors bővítésével, forga-

lomcsillapítással, kedvezményes 

közbringa-hozzáféréssel, kampá-

nyokkal – támogatta ezek térnye-

rését (ECF 2020), különösen az 

egyéni gépjármű-közlekedéssel 

szemben, mivel utóbbi növeke-

désére a városokban egyszerűen 

nincsen tér, és jelentős társadal-

mi károkkal is járna.

Mindezek eredménye a forgalmi 

adatokban is jelentkezik. Fran-

ciaországban a kerékpárforgalom 

27%-kal haladta meg a korábbit. 

Londonban 54%-kal, Manches-

terben 127%-kal, Liverpoolban 

161%-kal nőtt 2019 májusa és 

2020 májusa között. Ezt a kerék-

páreladási adatok is visszaigazol-

ták: Helsinkiben például 60-70%-

os növekedést tapasztaltak, és 

számos országban hiánycikk lett 

a kerékpár. (ELTIS 2020) 

A kerékpármegosztó rendszerek 

által tapasztalt utazásszám-vál-

tozások rendkívül széles skálán 

mozogtak: egyes esetekben a 

helyi szabályozás miatt fel kellett 

függeszteni a működést, a rend-

szerek többsége 50-90%-os for-

galomcsökkenést szenvedett el 

a kezdeti időszakban, míg egyes 

esetekben (akár többszörös) nö-

1 Gyaloglás, valamint kis, könnyű, emberi erővel, elektromos motorral vagy ezek kombinációjával hajtott, korlátozott sebességre alkalmas közlekedési eszközök; jelen cikk gyakorlati 
alkalmazásában gyaloglás, kerékpár, (elektromos) megosztott kerékpár és (elektromos) megosztott roller. Lásd még Gertheis (2019)

FÓKUSZBAN
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vekedést könyvelhettek el, szá-

mos új használót is megszólítva. 

Utóbbi mögött gyakran tudatos 

kampányok és kedvezmények is 

álltak. A korlátozások feloldásával 

azonban az utazásszám-növeke-

dés lett az uralkodó trend: Kíná-

ban például 150%-os növekedést 

mértek, és Párizsban is megdőlt a 

napi utazásszám rekordja. A hasz-

nálati szokások is megváltoztak: 

gyakrabban, többféle utazásra 

és hosszabb távokra választják 

az emberek a közbringát. (Nutley 

2020) 

MAGYARORSZÁGI HATÁSOK 
AZ ADATOK TÜKRÉBEN

A trendek Magyarországon is ha-

sonlóan alakultak: míg – különö-

sen március második felében és 

áprilisban – a gépjárműforgalom 

jelentősen csökkent, a (helyi) kö-

zösségi közlekedés pedig drasz-

tikus utasvesztést kellett elköny-

veljen, a kerékpárforgalom nem 

csak arányában, de abszolút ér-

tékben is nőni tudott.

Jól mutatják ezt a SASMOB pro-

jekt keretében a szegedi Belvá-

rosi hídon a Szegedi Tudomány-

egyetem (SZTE) Szoftverfejlesztés 

Tanszéke által végzett automa-

tizált mérések eredményei: míg 

az iskolák március 16-i bezárása 

után a gépjárműforgalom mel-

lett először a gyalogos- és kis 

mértékben a kerékpárforgalom is 

csökkent, a kijárási korlátozások 

bevezetését követő mélypont a 

februári forgalomhoz képest el-

térő volt (személygépkocsi: 55%; 

kerékpár: 79%; gyalogos: 59%, 

közösségi közlekedés a Szege-

di Közlekedési Társaság [SZKT] 

adatai alapján: kb. 20%), és ezt 

2. ábra: Heti forgalom a Belvárosi hídon (Szeged), a 9. héthez viszonyítva (2020). Adatok forrása: SZTE / 
SASMOB projekt (Mobilissimus 2020b)

3. ábra: Többszörös lineáris regresszióval becsült (kék) és tényleges (piros) értékek összevetése az ál-
landó mérőhelyek összesített kerékpárforgalma (total) és a MOL Bubi utazásszáma (MOLBubi) tekin-
tetében, 2019



20

követően a kerékpárforgalom 

gyorsan nőni kezdett. Június vé-

gére a személygépjármű-forga-

lom elérte a korlátozások előtti 

szintet, míg a kerékpárforgalom 

megduplázódott, és a gyalogos-

forgalom is 40%-kal emelkedett. 

Utóbbiakban nyilvánvalóan sze-

repet játszott a szezonalitás is, a 

hatások azonban korábbi adatok 

híján nem különíthetők el. (Mobi-

lissimus 2020b)

Budapesten a Magyar Kerékpá-

rosklub (Magyar Kerékpárosklub 

2020) és a BKK (BKK 2020a) több 

éve végez folyamatos automa-

ta kerékpárforgalom-számlálást 

fix mérőhelyeken (Múzeum kör-

út, illetve Hungária körút, Weiss 

Manfréd út, Árpád híd, Bem tér, 

Andrássy út), valamint a rendszer 

indulásáig visszamenőleg rendel-

kezésre állnak a MOL Bubi hasz-

nálati adatai is (BKK 2020b). Ezek 

alapján megbecsülhető, hogy – 

az időjárással összefüggő szezo-

nalitást és a munkanapok hatását 

is figyelembe véve – hogyan ala-

kult volna a 2020 tavaszi kerék-

párforgalom, és ezt összevetve a 

tényleges mért adatokkal elkülö-

níthető a járványhelyzet hatása.

Az alapforgatókönyv szerinti 2020 

tavaszi forgalom becslése érde-

kében többszörös lineáris reg-

resszió alkalmazásával függvény-

szerű összefüggést állítottunk fel 

a budapesti állandó mérőhelyek 

összesített napi forgalma2,  illet-

ve a MOL Bubi napi utazásszáma 

mint függő változók, valamint 

több magyarázó változó (munka-

nap/munkaszüneti nap, napi kö-

zéphőmérséklet3,  napi csapadék-

mennyiség, [OMSZ 2020] illetve 

a MOL Bubi esetében az elmúlt 

években trendszerűen csökkenő 

használat miatt az idő) között. 

Mindkét esetben sikerült erős 

összefüggést kimutatni (r2=0,82, 

illetve r2=0,81), ami lehetővé te-

szi az alapforgatókönyv szerinti 

forgalmak megbízható becslését.

Az állandó mérőhelyek összesí-

tett kerékpárforgalmát tekintve 

a 2020. év elején, az iskolák be-

zárása előtti időszakban a mért 

forgalom nagyjából a becsültnek 

megfelelően alakult (az 1-10. hét 

egészét tekintve a becsültnél 8%-

kal volt magasabb, az átlagos heti 

forgalom a becsült 21 000 helyett 

23 000 volt). A kijárási korláto-

zások időszakában (12-20. hét) 

ezzel szemben az átlagos heti 

forgalom a becsült 48 000-nél 

33%-kal magasabban, 64 000 kö-

rül alakult. Az abszolút értékben 

mért többlet a kijárási korláto-

zások után tovább nőtt (72 000 

helyett 91 000), ami a magasabb 

bázishoz képest 27%-os növeke-

dést jelent. Összességében tehát 

a járványhelyzet hatására úgy nö-

vekedett jelentősen a kerékpárral 

közlekedők száma, hogy a hely-

változtatások összezsugorodott 

tortájából hasított ki nagyobb 

szeletet. Mivel feltételezhetően a 

korábban is kerékpárral közleke-

dők egy része is otthon maradt a 

korlátozások időszakában, ehhez 

új belépők is nagy számban hoz-

zá kellett járuljanak – a többi köz-

lekedési mód számai alapján va-

lószínűleg leginkább a korábban 

közösségi közlekedést használók 

közül.

A fenti számok az állandó mérő-

helyek adatait összesítik, amelyek 

hosszabb ideje meglévő önálló 

kerékpárforgalmi létesítmények 

forgalmát mérik. Az egyes mérő-

helyek között vannak különbsé-

gek: míg a Weiss Manfréd úton 

és az Árpád hídon a kijárási kor-

látozások időszakában 70%-kal 

magasabb volt a mért forgalom 

a becsültnél, a Múzeum körúton 

10-15%-kal alacsonyabb – nem 

4. ábra: Budapesti állandó mérőhelyek összesített kerékpárforgalma: időjárás és munkanapok/
munkaszüneti napok alapján becsült, illetve mért értékek heti összesítése (2020). Tény adatok forrása: 
Magyar Kerékpárosklub (2020), BKK (2020a)

2 Az Andrássy úti mérőhelyet a hosszabb ideig tartó adatkimaradások miatt nem, a Múzeum körúti mérőhelyet az egyirányú mérés miatt kétszeresen figyelembe véve
3 2020-ban publikált napi középhőmérséklet híján a napi minimum- és maximumhőmérséklet átlaga
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csak a becsülthöz, de a korláto-

zások előtti és utáni időszakhoz 

képest is. Erre a belvárosban na-

gyobb arányt képviselő, széles 

körben otthoni munkavégzésre 

átálló irodai munkahelyek jelent-

hetnek magyarázatot. 

A meglévő létesítményeken felül 

azonban a Fővárosi Önkormány-

zat április elején új kerékpársávok 

kijelöléséről döntött, a kerékpáro-

zás fejlesztésével érintkezésmen-

tes közlekedési alternatívát kínál-

va, egyúttal kihasználva a közúti 

gépjárműforgalom jelentős csök-

kenését. (Budapest 2020) Ennek 

keretében a kerékpárforgalmi 

főhálózat hiányzó elemei közül 

kerékpársáv létesült április köze-

pén a Bartók Béla út középső sza-

kaszán és a Tétényi úton, a hónap 

második felében az Üllői úton, 

majd a Nagykörút Nyugati tér és 

Corvin negyed közötti szakaszán, 

május közepén a Villányi úton, 

július végétől pedig a Baross ut-

cában és a Ferenc körúton. Ezek 

a meglévő szakaszok forgalmára 

kétféle hatást gyakorolhatnak: 

egyrészt a módválasztás befolyá-

solásával pozitívan hatnak a ke-

rékpározók összesített számára, 

ami a többi szakasz forgalmát is 

növeli, másrészt a meglévő hasz-

nálók útvonalválasztását is befo-

lyásolják, ami elvonhat forgalmat 

a korábban is meglévő szaka-

szokról. Az érintett szakaszon 

azonban hatásuk egyértelmű 

növekedést okozott: míg példá-

ul a Nagykörúton az Oktogonnál 

2014-ben a hétköznapi kétirányú 

forgalom 1500 körül alakult a ta-

vaszi és őszi mérések átlagában 

(Bencze-Kovács, Bereczky, Ábel 

2015), a kerékpársávok átadását 

követő, 2020. május 20 és június 

2. közötti mérés szerinti átlagos 

hétköznapi forgalom 3059 volt 

(Logline 2020).

A MOL Bubi esetében két alap-

forgatókönyvet vázoltunk fel: az 

egyik („trenddel”) figyelembe ve-

szi az utazások számának éveken 

átívelő trendszerű csökkenését is, 

míg a másik („trend nélkül”) csak 

az időjárás és munkanapok ha-

tásával számol a 2019-es adatok 

alapján. A 2020-as tényadatok az 

iskolák bezárása előtti időszakban 

részben a két fenti forgatókönyv 

között, de inkább az optimistább, 

trend nélküli forgatókönyv kö-

rül mozogtak. Az utazásszámok 

ugyanakkor a 11-12. héttől meg-

ugrottak, és elváltak az alapforga-

tókönyvektől: a kijárási korlátozá-

sok időszakában az optimistább 

forgatókönyvhöz képest is két-

szeres, a korábbi évek csökke-

5. ábra: MOL Bubi napi bérlésszáma: időjárás, munkanapok/munkaszüneti napok és hosszú távú trend 
alapján becsült, illetve mért értékek heti összesítése (2020). Tény adatok forrása: BKK (2020b)

6. ábra: MOL Bubi adott napon érvényes díjtermékek száma. Adatok forrása: BKK (2020b)
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néséhez képest pedig csaknem 

háromszoros szintre emelkedtek. 

A kijárási korlátozásokat köve-

tően az utazásszámok abszolút 

értékben stabilizálódtak, ami a 

magasabb bázishoz képest is 80, 

illetve 130%-os többletet jelent a 

két eltérő alapforgatókönyvhöz 

viszonyítva. Tágabb kontextusba 

helyezve ez azt jelenti, hogy a 

MOL Bubi az elmúlt évek csökke-

nő használati tendenciáját 2020 

első félévében meg tudta fordíta-

ni; a 2020-as adatok 2018 hasonló 

időszakához hasonló szinten mo-

zognak.

A fenti eredmények a MOL Bubi 

esetében nem csak a járványidő-

szak hatását tükrözik, bár a ke-

rékpármegosztó rendszer logikus 

első lépést jelent az újonnan a 

kerékpározás mellett döntők szá-

mára. A szolgáltatás ugyanis már-

cius 15-től online (alkalmazásban 

történő) vásárlással és szerződés-

kötéssel, illetve kedvezményes, 

százforintos havidíjjal elérhetővé 

vált (MOL Bubi 2020), azaz a BKK 

gyakorlatilag a járványidőszak 

első napjaitól jelentősen csök-

kentette a belépési küszöböt a 

potenciális új felhasználók szá-

mára. Az új díjtermék a kisszámú 

(jellemzően turisták által vásárolt) 

jegyeket és részben a (jellemzően 

helyi lakosok által váltott) bérle-

teket ugyan kiszorította, összes-

ségében jelentősen növelte az 

érvényes hozzáféréssel rendel-

kező felhasználók számát, az elő-

ző évinek két-háromszorosára. A 

szolgáltatás történetében egye-

dül a 2014 őszi indulást követő 

tesztidőszakban volt példa ennél 

több egyidejűleg érvényes hoz-

záférésre.

A pécsi elektromoskerékpár-meg-

osztó rendszer, a Pécsike 2019 

júniusában indult, így összeha-

sonlítható tavaszi adatok még 

nem állnak rendelkezésre. A már-

cius-májusi időszak 360 és 590 

közötti havi bérlési adatai ugyan-

akkor jelentősen elmaradnak a 

hasonló időjárású 2019 szeptem-

7. ábra: Mikromobilitási eszközök a budapesti Kálvin téren. Fénykép: Ekés András
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ber-októberi adatoktól (1750-

2000), ami arra enged következ-

tetni, hogy a járványhelyzet és 

a korlátozások távol tartották 

a potenciális használók jelen-

tős részét. Ez összhangban van 

azzal, hogy egy mindössze hét 

gyűjtőállomással rendelkező, ala-

csony lefedettségű rendszerről 

van szó, ahol az állomások elhe-

lyezkedése elsősorban a turisták 

és egyetemisták helyváltoztatási 

igényeit tudja kiszolgálni, és ke-

vésbé a városlakók mindennapi 

mozgását. (Biokom 2020)

Érzékenyen érintette a turizmus 

visszaesése a Budapesten üze-

melő, piaci alapú Lime elektro-

mos rollermegosztó szolgáltatást 

is. A járműveket – több más szol-

gáltatóhoz hasonlóan – a Lime is 

kivonta a forgalomból egy idő-

re, de május elején újra üzembe 

álltak. A tapasztalatok alapján az 

utazások jellege jelentősen meg-

változott: a használók (turisták 

híján) kizárólag helyiek voltak, 

ennek megfelelően az utazások 

célja a szabadidős utak helyett 

a hivatásforgalomra tevődött 

át, az utak hossza lerövidült, és 

hangsúlyosabb szerepet kaptak 

a háztól házig tartó utazások. A 

szolgáltató tapasztalatai szerint 

az útvonalválasztásban érezhető 

a kijelölt új kerékpársávok kedve-

ző hatása. (Mobilissimus 2020a)

KÖVETKEZTETÉSEK

A COVID-19 járvány és a korláto-

zó intézkedések időszaka bebizo-

nyította, hogy az aktív és mikro-

mobilitás egyszerre járványálló 

(egyéni, így távolságtartást le-

hetővé tevő) és hatékony, fenn-

tartható (hely- és energiatakaré-

kos) mobilitási alternatíva. Ezen 

tulajdonságai miatt a közeljövő 

bizonytalan időszakának egyik 

meghatározó megoldása lehet. 

(UN 2020)

Ahhoz azonban, hogy ezt a le-

hetőséget tartósan a városok, 

a városlakók javára fordítsuk, 

és az előnyöket a járványmen-

tes időszakokban is megőrizzük, 

szakpolitikai intézkedések szé-

les körének alkalmazásával kell 

elősegíteni, hogy minél többen 

válasszák továbbra is ezeket a 

közlekedési módokat. Ide tartozik 

a KRESZ módosítása az aktív mo-

bilitás támogatása és a védtelen 

közlekedők biztonsága érdeké-

ben; a mikromobilitás rugalmas 

szabályozási kereteinek megte-

remtése országos és helyi szinten 

(Gertheis 2019); a biztonságos és 

vonzó kerékpárforgalmi főháló-

zat (például a tesztjelleggel be-

vezetett kerékpársávok megtar-

tása és továbbfejlesztése), amely 

más mikromobilitási eszközöknek 

is helyet biztosít; a városi terüle-

tek széleskörű forgalomcsillapí-

tása, humanizálása; a szemlélet-

formálás, fenntartható mobilitás 

népszerűsítése; és a közlekedők – 

különösen az új használók – segí-

tése információkkal, képzésekkel. 

Mindezeken túl – bár jelen cikk 

témáján túlmutat – fontos leszö-

gezni, hogy a nagyvárosok haté-

kony működése elképzelhetetlen 

jól működő közösségi közlekedési 

rendszer nélkül, ezért az aktív és 

mikromobilitást segítő intézke-

dések tervezése és megvalósítása 

során folyamatosan szem előtt 

kell tartani, hogy a cél a helytaka-

rékos és fenntartható közlekedési 

módok részarányának növelése, 

nem pedig azok egymás kárára 

történő erősítése.
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Koronavírus-járvány 
okozta változások a 
miskolci közösségi 
közlekedésben,
előtérben a mobiljegy 

DEMETER PÉTER

A koronavírus-járvány miatt 

Magyarország Kormánya 2020. 

március 11-én veszélyhelyzetet 

hirdetett ki az élet- és vagyonbiz-

tonságot veszélyeztető tömeges 

fertőzés elhárítása érdekében. A 

döntés komoly terhet rótt a kö-

zösségi közlekedésre is, az utasok 

és a szolgáltatók szempontjából 

egyaránt. Az MVK Zrt. több ide-

iglenes intézkedést vezetett be, 

ezekkel segítve a járvány elleni 

védekezést. Írásomban összefog-

lalom a miskolci közösségi köz-

lekedését érintő legfontosabb 

változásokat, külön-külön részle-

tezve az utasok és a munkatársak 

védelme érdekében hozott intéz-

kedéseket, illetve a takarítási és 

fertőtlenítési folyamatokat.

AZ UTASOK VÉDELME ÉRDE-
KÉBEN
 

A bevezetett veszélyhelyzethez 

kapcsolódó intézkedéssorozat 

keretében március 17-től felfüg-

gesztettük az első ajtós felszállási 

rendszert – a rendelkezés célja az 

volt, hogy ne az első ajtónál tö-

mörüljenek az utasok felszállás-

kor. A járművek jobb szellőzése 

érdekében elrendeltük, hogy ha 

egy megállóban van fel- vagy 

leszálló utas, akkor az első ajtó 

kivételével a jármű összes ajta-

ját nyissák ki a járművezetők a 

megfelelő szellőzés érdekében. A 

járműveken növeltük a takarítás 

és fertőtlenítés gyakoriságát, ezt 

lentebb részletesebben is kifej-

tem majd.

Az országos tisztifőorvos ajánlása 

alapján az autóbuszok és villamo-

sok klíma- illetve fűtőberendezé-

seinek működését felfüggesztet-

tük. 

Március közepére mindenki szá-

mára nyilvánvalóvá vált: a ve-

szélyhelyzet elrendelése és a 

kapcsolódó kormányzati intéz-

kedések (például az iskolabezá-

rások) miatt más társaságokhoz 

hasonló módon fokozatosan 

csökkent a miskolci közösségi 

közlekedési járatok kihasználtsá-

ga. Erre tekintettel több lépésben 

menetrendváltozás lépett életbe, 

ezzel is biztosítva a szolgáltatás 

folyamatosságát, szem előtt tart-

va azt is, hogy az utasok megfe-

lelő távolságot tarthassanak egy-

mástól.

Mindeközben az utasok tájékoz-

tatásáról is folyamatosan gon-

doskodni kellett, melynek az MVK 

Zrt. honlapján (www.mvkzrt.hu), 

Facebook oldalán (www.face-

book.com/mvkzrt) és sajtóközle-

mények kiküldése révén a helyi 

sajtóban, valamint a járművek 

fedélzetén hangos utastájékozta-

tás formájában, városszerte több 

mint 100 megállóhelyen a LED 

kijelzőkön, illetve az MVK Zrt. Mo-

bilON telefonos applikációjában 

tettünk eleget.
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KOLLÉGÁINK VÉDELME ÉRDE-
KÉBEN 

Szabályoztuk a koronavírus meg-

jelenésére való felkészüléssel és 

reagálással kapcsolatos feladato-

kat, felelősöket és határidőket is. 

A fentebb említett elsőajtós fel-

szállási rend felfüggesztése nem-

csak az utasok, hanem kollégáink 

védelme érdekében is történt. Az 

autóbuszvezetők biztonságának 

növelése érdekében az első ajtó 

és a vezetőfülke mögötti részt el-

kordonoztuk, ezzel párhuzamosan 

felfüggesztettük a járművezetői 

jegyértékesítést, így készpénz-

mentesítettük kollégáinkat. Vala-

mennyi frontszemélyzeti kolléga 

(autóbusz-és villamosvezetők, jegy- 

ellenőrök, jegy- és bérletpénztá-

rosok, továbbá az Ügyfélszolgálati 

Iroda munkatársai) részére kézfer-

tőtlenítőt, szájmaszkot és védő-

kesztyűt biztosítottunk.

Az MVK Zrt. Ügyfélszolgálati Iro-

dájában az ügyintézés március 

26-tól kizárólag telefonon és 

e-mail-en történt, a jegy- és bér-

letpénztárak a megszokott nyit-

vatartással, de csökkentett nyitva 

tartó ablakszámmal üzemeltek. 

Meg kellett hozni olyan intézke-

déseket is, mint hogy felfüggesz-

tettük az MVK különjárati szolgál-

tatását határozatlan ideig, illetve 

elrendeltük, hogy az MVK Szer-

vizbázisban csak a szerződéses 

partnerek kiszolgálása történhet 

meg előzetes időpont-egyeztetést 

követően. Szigorítottuk a belép-

tetést az MVK Zrt. telephelyén és 

végállomásain: csak a munkát vég-

ző kollégák tartózkodhatnak bent, 

külsős partnerek csak indokolt 

esetben, igazgatói engedéllyel. 

Elrendeltük, hogy az öt főnél na-

gyobb létszámú személyes meg-

beszélések nem tarthatók meg. 

Az MVK felelős munkáltatóként 

március 19-től bevezette irodai 

munkatársainál a home office 
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munkavégzés lehetőségét, hogy 

az otthoni munkával csökkentse a 

megbetegedés kockázatát.

Az MVK Zrt. felsővezetése azt a 

célt tűzte ki maga elé, hogy a ve-

szélyhelyzet idején a munkahe-

lyeket megvédje, elbocsátásokra 

ne kerülhessen sor. Ennek érde-

kében a részmunkaidős, másod-

állásban foglalkoztatott kollégá-

inkkal fizetés nélküli szabadság 

kiadására kötöttünk megállapo-

dást, nyugdíj mellett foglalkoz-

tatott kollégáinkkal egészségük 

megőrzése érdekében felbontot-

tuk a szerződést. Mindkét fent 

említett munkavállalói csoport 

esetében fontosnak tartom meg-

jegyezni, hogy az ő ellátásuk akár 

a főállásból, akár a nyugellátásból 

biztosított volt.

Társaságunk a járműtakarítást 

és az őrzés-védelmi tevékenysé-

get külső szolgáltatóktól vette 

igénybe. A kialakult helyzet azt 

is magával hozta, hogy a külső 

igénybevett szolgáltatás helyett 

a járműtakarítási és őrzés-védési 

tevékenységet saját munkavál-

lalóinkkal oldottuk meg, mindez 

komoly szervezést, a kollégák ré-

széről pedig együttműködést igé-

nyelt.

KÖSZÖNET MINDEN 
KOLLÉGÁMNAK

Itt szeretném köszönetemet kife-

jezni kollégáim felé és valameny-

nyi közösségi közlekedésben dol-

gozó kolléga felé a koronavírus 

alatt tanúsított helytállásért, hi-

szen a koronavírus-járvány miatt 

alaposan megváltoztak minden-

napjaink, ez a helyzet újfajta hoz-

záállást kívánt, amely sok nehéz-

séget, áldozatot követelt. Vannak, 

akik a nehéz körülmények között 

is megfeszített munkával, olykor a 

lehetetlennel dacolva, de műkö-

désben tartották, tartják Miskolc 

közlekedését és folyamatosan 
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biztosítják, hogy mindenki, akit 

szólít a kötelesség, biztonságo-

san eljuthasson a munkahelyére. 

Még egyszer ezúton is köszö-
nöm valamennyi kollégám ál-
dozatos munkáját!

FOKOZOTT TAKARÍTÁS 
ÉS FERTŐTLENÍTÉS

A munkavállalók és az utasok ér-

dekében fokoztuk a napi takarí-

tás, fertőtlenítés gyakoriságát és 

hatékonyságát. A kézi takarítás 

mellett a permetezős fertőtle-

nítést alkalmaztuk, ez egy bak-

térium-, vírus- és gombaellenes 

fertőtlenítést jelent, amely után 

minden kórokozó elpusztul a jár-

műveken. Mindezeken túl jármű-

veinken a fertőtlenítést ózonge-

nerátorok segítségével fokoztuk, 

mivel az ózon gáz halmazállapota 

miatt mindenhova odafér, átjárja 

az elérhetetlen felületeket, mint 

például a bútorok szöveteit is.

A JÁRVÁNY HATÁSA A JEGY-
ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉSRE

A március 11-én kihirdetett ve-

szélyhelyzet kihívás elé állította 

az MVK Zrt.-t értékesítési szem-

pontból is. A járművezetők védel-

me érdekében március 17-től az 

MVK Zrt. felfüggesztette  jármű-

vein a helyszínen váltott vonalje-

gyek értékesítését. Az utasok ezt 

követően kizárólag személyesen 

válthattak jegyet és bérletet a 

bérletpénztárakban, illetve vo-

nal- és gyűjtőjegyet viszonteladó 

partnereinknél. Ezért az értékesí-

tési csatornákat mielőbb bővíteni 

kellett, a közösségi közlekedés 

digitalizációját támogató, többek 

között a virológiai kitettséget is 

csökkentő megoldást kellett ta-

lálni.

A MEGOLDÁS? MOBILJEGY!

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. kész-

pénzmentes közlekedési mobil-

jegy szolgáltatást fejlesztett ki, 

mely megoldás először Budapes-

ten, Tatabányán, majd a Volán-

busz helyi és helyközi járatain, 

illetve a veszélyhelyzetre tekin-

tettel gyorsított bevezetési eljá-

rással Miskolcon is bevezetésre 

került 2020. március 27-én. 

Az NM Zrt. rugalmasságának kö-

szönhetően az értékesítési csa-

tornánkat március 27-én a mo-

biljeggyel bővíteni tudtuk, igy 

a nap 24 órájában bárhonnan 

lehetőség nyílt az utasok számá-

ra mobilapplikáció segítségé-

vel a jegy- és bérletvásárlásra. A 

járványveszély idején ez volt a 

legbiztonságosabb vásárlási for-

ma. Az utasok azonnal használni 

kezdték a mobiljegyet, várako-

zásainkat felülmúlva alakult a 

mobiljegy-értékesítés, az eladási 

adatok azóta is dinamikusan nö-

vekednek.

Június 2-től ismét elérhetővé vált 

a járművezetőknél a jegyvásár-

lás. A következő kisebb lépés az 

értékesítés továbbfejlesztésében 

az volt, hogy az MVK jegyellenő-

rei POS-terminált kaptak, igy a 

megállóhelyeken, kizárólag bank-

kártyával nálunk is lehetőség van 

vonaljegyet vásárolni. 

A veszélyhelyzet megerősítette az 

MVK Zrt.-t abban a törekvésében, 

hogy értékesítési csatornáit úgy 

bővítse, hogy bármikor elérhető 

legyen a jegy- és bérletvásárlás, 

ne csak online, hanem városszer-

te személyesen is. Társaságunk 

1. ábra: A mobiljegy bevezetésének időpontja országszerte, saját szerkesztés
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ezért hamarosan közbeszerzést 

indít kizárólag készpénzmentes 

fizetéssel jegy- és bérletautoma-

ták beszerzésére. 

MOBILJEGY MISKOLCON

A megállapodás alapján azokat 

az utasokat, akik az applikációban 

vásárolják meg jegyeiket vagy 

bérleteiket az MVK járataira, nem 

terhelik pluszköltségek, vagyis az 

elektronikus jegyek ára megegye-

zik a hagyományos, papíralapú 

jegyek árával. 

A közlekedési mobiljegyek hasz-

nálata a veszélyhelyzeti időszak-

ban nagyban segítette a jármű-

vezetők és a pénztárosok jegy- és 

bérletértékesítési tevékenységé-

nek csökkentését, kiváltását. A 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mo-

bilalkalmazásának segítségével 

a jegyek és bérletek bárhol, bár-

mikor megvásárolhatók, akár köz-

vetlenül a járat indulása előtt is. A 

mobiljegy használatához az utas-

nak iOS vagy Android operációs 

rendszerű mobiltelefonjára le kell 

töltenie a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., vagy viszonteladói által mű-

ködtetett alkalmazást, és abban 

regisztrálnia kell magát, ezután 

az alkalmazásba belépve lehet 

megvásárolni a szükséges jegyet, 

bérletet. A kiválasztott terméket 

a felhasználó egyenlegéről, vagy 

bankkártyája segítségével tudja 

kifizetni.

Az alkalmazásban elérhető mis-

kolci jegyek és bérletek palettája 

hónapról hónapra folyamatosan 

bővült, induláskor 14, április 25-

től három, május 29-től további 

15 díjtermék vált elérhetővé mo-

biljegy formában. A díjtermékek 

mellett a mobiljegy-viszontel-

adók köre is bővült, az NM Zrt. 

Közlekedési mobiljegy és az OTP 

Simple alkalmazása mellett május 

6-tól a Voxinfo Voxpay alkalmazá-

saiban is megvásárolhatók a mis-

kolci közösségi közlekedéshez 

szükséges jegyek és bérletek.

A miskolci közlekedési mobil-

jegy-rendszer életében a követ-

kező mérföldkő július 1. volt, 

ekkor kerültek ki a járművekre a 

jegyellenőrzést segítő QR kódot 

(azaz kétdimenziós pontkódot) 

tartalmazó matricák, amelyeket 

a mobiljeggyel utazóknak le kell 

olvasniuk mobilkészülékükkel. Az 

első ajtó közelében elhelyezett 

matricán található QR kódot az 

utas beolvassa az applikációban, 

majd az autóbusz-vezetőnek be-

mutatja a képernyőn megjelenő, 

mozgó ábrát tartalmazó jegyké-

pet. Így a jegyellenőrzés csak egy 

pillanatot vesz igénybe a mobil-

jeggyel utazók esetében. Ellenőr-

zéskor fel kell mutatni az eset-

leges kedvezményekre jogosító 

eredeti igazolást/igazolványt, il-

letve azt az eredeti igazolványt is, 

2. ábra: A mobiljegy-értékesítés megoszlása Miskolcon, saját szerkesztés
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amelynek a számát a bérlet vásár-

lásakor megadták. Az MVK jegyel-

lenőrei az utazás során mobilte-

lefonra telepített programmal, 

illetve a menetjegy vagy bérlet 

információs nézeténél ellenőrzik 

a mobiljegyek és -bérletek érvé-

nyességét.

HÁROM HÓNAP – HÚSZEZER 

MOBILJEGY

Alig több mint 3 hónap alatt az 

utasok közel 20 ezer alkalommal 

használták mobiljegyvásárlásra a 

telefonjukat, az eddigi adatokból 

pedig a legkedveltebb termékek 

listája is kezd kirajzolódni:

• A mobiltelefonon megvá-

sárolt jegy- és bérlettípusok 

közül toronymagasan a vonal-

jegy teljesített a legjobban. 

• A napijegy típusú termékek 

közül a 24 órás jegy a legnép-

szerűbb. 

• A bérletek tekintetében a tel-

jesárú kombinált bérletet és a 

tanuló kombinált bérletet vá-

sárolták leginkább a miskolci 

utasok.

A pénzügyi adatok mellett az 

utasok visszajelzései is megerősí-

tették, hogy a Miskolcon közleke-

dők szívesen használják ezt az új 

értékesítési csatornát. Az elmúlt 

időszakban az MVK számos hasz-

nos visszajelzést és javaslatot ka-

pott a felhasználóktól, amelyeket 

a szakemberek felhasználtak a 

rendszer fejlesztése során és azt 

a jövőben is figyelembe veszik.

Az MVK Zrt. célja, hogy hosszú-

távon kényelmesebbé váljon az 

ügyfelek számára a vásárlás, és a 

mobiljegyhez hasonló értékesíté-

si csatornák váljanak általánossá 

a készpénzes fizetéssel szemben.
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A koronavírus hatása Pécs 
közlekedésére 

BARACSI LÁSZLÓ – LEHMANN FERENC

BEVEZETÉS

A koronavírus-járvány és az azzal 

szembeni védekezés a közlekedé-

si szolgáltatási feladatokat ellátó 

társaságokat soha nem tapasztalt 

kihívások elé állította.

A 2020. március 11. napjával kihir-

detett járványügyi veszélyhelyzet 

alatt a jelentős utasforgalmat bo-

nyolító közösségi közlekedés a 

szociális érintkezések csökkenté-

sére irányuló törekvések miatt a 

központi és helyi kommunikáció 

fókuszába került. A tömegközle-

kedési eszközök használatának 

mérséklésére történt felhívás, 

valamint az egyes kormányzati 

intézkedések hatására bekövet-

kezett hirtelen és jelentős mér-

tékű utasvesztés miatt váratlanul 

1. kép „Vigyázzunk egymásra!” figyelemfelhívás az utastájékoztatásban (forrás: Tüke Busz Zrt.)
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kialakult nehéz pénzügyi helyzet 

mellett a közszolgáltató társa-

ságoknak a munkavállalóik és az 

utasok egészségének megóvá-

sa érdekében történt védekezés 

megszervezésével, a szolgál-

tatásnak egy gyökeresen meg-

változott környezetben történő 

folyamatos és a lecsökkent utas-

forgalom által indokoltnál jóval 

magasabb szinten való szükség-

szerű fenntartásával is meg kel-

lett küzdeniük.

VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Pécsett a járvány elleni védeke-

zést a feladat ellátásáért felelős 

Pécs Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata, a szolgáltató Tüke 

Busz Zrt., valamint a közleke-

désszervezőként a menetrendért 

felelős BIOKOM Nonprofit Kft. 

szoros együttműködése határoz-

ta meg. A városvezetés és a két 

társaság kulcspozícióban lévő 

munkatársai közötti közvetlen 

kommunikáció eredményeként a 

járványügyi helyzet változásával 

gyors döntésekre és intézkedé-

sekre nyílt lehetőség.

A Tüke Busz Zrt. viszonylag 

időben, 2020. február elején 

megkezdte a járvány elleni fel-

készülést: 2020. február 6-án 

megkezdődött a fertőtlenítő 

készletek bővítése, 2020. febru-

ár 17-én életbe lépett a társaság 

Intézkedési terve, február végén 

további védőeszközök (kézi- és 

automataadagolók, fertőtlení-

tők, textil-, FFP2, FFP3 arcmasz-

kok, gumikesztyűk) beszerzése 

történt az utasokkal közvetlenül 

érintkező munkavállalók részére.

Az autóbuszok fertőtlenítő taka-

rítása 2020. március 2-ától napi 

egyszeri alkalommal, március 17-

től pedig folyamatosan zajlott, 

a műszaki telephelyen pedig az 

utastér ózonos csírátlanításá-

ra került sor. 2020. március 6-án 

az ügyfelek védelme érdekében 

kézfertőtlenítők kerültek kihelye-

zésre a bérletpénztárakba és az 

ügyfélszolgálatra. 

A veszélyhelyzet kihirdetését kö-

vetően 2020. március 12. 12:00 

órától az első ajtós felszállási 

rend felfüggesztésre került, majd 

március 13-án 14:00 órától meg-

történt az első ajtók lezárása, az 

autóbuszvezetőket utasoktól 

elválasztó 1,5-2 méteres távol-

ságú kordon kialakítása, a gép-

kocsivezetői menetjegyértéke-

sítés felfüggesztése, valamint a 

bérletpénztárakban az „1 ablak, 

1 ügyfél” rendszer bevezetése. A 

járműveken a menetjegyellenőr-

zés 2020. március 16-án 12:00 

órától felfüggesztésre került 

(helyette április 8-tól szervezett 

megállóhelyi ellenőrzések foly-

tak), március 18-tól pedig meg-

szűnt az ügyfélszolgálaton a sze-

mélyes ügyintézés.

Az irodai dolgozók védelme érde-

kében 2020. március 17-től elkez-

dődött az otthoni munkavégzés-

re (home office) történő átállás, 

a már nyugdíjas munkavállalók 

szabadságolással, majd fizetés 

nélküli szabadságok kiadásával 

mentesültek a munkavégzés alól.

Az utasok tájékoztatása az in-

tézkedésekről és a biztonságos 

utazás feltételeiről a média mel-

lett a megállóhelyi táblákon, az 

autóbuszok szabad felületein, 

valamint a hangos és képi utastá-

jékoztató rendszerén keresztül is 

folyamatos volt.

A szolgáltató a pécsi közösségi 

közlekedésben 2020. április 29-

től vezette be a Nemzeti Mobilfi-

zetési Zrt. virológiai kitettséget 

is csökkentő készpénzmentes 

mobiljegy-szolgáltatását, de csak 

az elővételi menetjegy tekinteté-

ben. 

A kötelező arceltakarás az au-

tóbuszokon az országos előírá-

soknak megfelelően 2020. május 

4-étől lépett életbe Pécsett is.

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI 
HELYZET ALAKULÁSÁT BEFO-
LYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK

A járványügyi veszélyhelyzet alatt 

az utasforgalom és a bevételek 

alakulását, a menetrendi lehető-

ségeket, a költségek csökkentése 

érdekében tehető intézkedéseket 

Pécsen is alapvetően az alábbi 

főbb tényezők határozták meg:

• A veszélyhelyzet kihirdetését 

követően a központi és a helyi 

kommunikációban is központi 

elemmé vált „Maradj otthon!” 

kampány, valamint a tömeg-

közlekedési eszközök lehető-

ség szerinti mellőzésére tör-

tént folyamatos felhívások.

• A köz- és felsőoktatási intéz-

ményi épületek viszonylag rö-

vid időn belül és egy időben 

történt bezárása, a digitális 

oktatásra történt átállás (2020. 

március 16-tól).

• Egyes termelőüzemek ideig-

lenes bezárása, a munkáltatók 

részéről – különösen a szol-

gáltató szektorban – a home 

office bevezetése.

• A veszélyhelyzet időszaka 

alatt az egészségügyi dolgo-

zók díjmentes utazása (Pécsen 

2020. március 31-től).

• A 2020. április 6-tól díjmen-

tessé vált közterületi parkolás.

• A kötelező 1,5 méteres szociá-
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lis távolságtartás a zsúfoltság 

megelőzése érdekében (2020. 

március 28-tól a 71/2020. (III. 

27.) Korm.rendelet alapján).

A fenti tényezők március máso-

dik felében rendkívül rövid időn 

belül gyakorlatilag együttesen 

jelentkeztek. Ez egyrészről gyors 

és szervezett intézkedéseket igé-

nyelt különösen forgalmi, üze-

meltetési és menetrendi oldalról, 

másrészről hirtelen és nem várt 

pénzügyi nehézségeket oko-

zott. Ezekre a kihívásokra az ön-

kormányzat, a szolgáltató Tüke 

Busz Zrt. és a közlekedésszerve-

ző BIOKOM Nonprofit Kft. szoros 

együttműködésben a követke-

zők szerint igyekezett válaszolni 

és próbálta a negatív hatásokat 

tompítani.

AZ UTASFORGALOM ALAKU-
LÁSA ÉS MENETRENDI INTÉZ-
KEDÉSEK

A menetrendi teljesítmény csök-

kentésére az utasforgalom ala-

kulásával párhuzamosan három 

ütemben került sor. 

Az utasforgalom alakulásában 

csökkenést először a március 

9-ével kezdődő héten lehetett ér-

zékelni, majd egy héttel később, 

az iskolai digitális oktatás beveze-

tésével az utasszám gyakorlatilag 

megfeleződött. A miniszterelnök 

rendkívüli intézkedésként 2020. 

március 13-án este jelentette be, 

hogy március 16-tól a veszély-

helyzet ideje alatt az általános 

iskolás és a középiskolás tanulók 

nem látogathatják a közoktatási 

intézményeket. A tanulók otthon 

maradása miatti várható hatá-

sokra már azon a hétvégén el-

kezdődött a felkészülés és a köz-

lekedésszervező március 16-án 

azonnali intézkedésként javasla-

tot tett a nyári menetrend beve-

zetésére. Erre – az átállás techni-

kai időszükségletét is figyelembe 

véve – az önkormányzat döntését 

követően már 2020. március 18-

án, szerdán sor került.

Ezt követően az otthoni munka-

végzés térnyerése, a hivatalok 

bezárása és az üzletek korlátozott 

nyitva tartása rendkívüli módon 

lecsökkentette Pécsett is a mobi-

litási igényeket, amely a március 

23-ával kezdődő héten oda veze-

tett, hogy a szokásos munkanapi 

utasforgalom 18-20%-át tapasz-

talták a forgalmat folyamatosan 

monitorozó menetjegyellenőrök. 

A 2020. március 18. és 2020. jú-

nius 8. között a belváros szélén 

fekvő három fő csomópontban 

(48-as tér, Kórház tér, Bőrgyár 

megálló) zajlott utasszámlálások 

alapján az autóbuszok átlagos ki-

használtsága a reggeli csúcsidő-

ben (6.00 órától 9.00 óráig) az 1. 

ábra szerint alakult.

A home office folyamatos beve-

zetésének következményeként 

további drasztikus utasszám- 

csökkenés történt, ezért március 

26-tól további menetrendi szű-

kítésre került sor, amely szerint 

munkanapokon 17:00 órától a 

munkaszüneti napi menetrend 

szerint közlekedtek az autóbu-

szok, valamint az éjszakai járatok 

közlekedése a hét minden napján 

szünetelt. Az újabb menetrendi 

módosítás kommunikálásában 

jelentős segítséget jelentett a 

városvezetés által 2020. márci-

us 25-től rendszeresített Online 

Városinfo, amelyen a közösségi 

közlekedést érintő változások te-

matikusan kerültek ismertetésre.

Országosan 2020. március 28-án 

lépett életbe a kijárási korláto-

zás, valamint a járványügyi szem-

pontból kiemelten kockázatos 

zsúfoltság elkerülése érdekében 

a tömegközlekedési járműveken 

is alkalmazott 1,5 méteres távol-

ságtartás szabálya. Ez a gyakor-

latban az autóbuszok maximáli-

san kihasználható kapacitását a 

nyolcadára csökkentette, mely 

az utasforgalom csökkenéséhez 

képest a teljesítmény- és költség-

csökkentési lehetőségeket igen 

1. ábra Az autóbuszok átlagos kihasználtsága 2020. március 18. és 2020. június 8. között a belváros 
irányába a reggeli csúcsidőben (forrás: Tüke Busz Zrt.)
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jelentős mértékben korlátozta. A 

járművek telítettségéről a Tüke 

Busz Zrt. az utasszámlálások ada-

tai alapján heti rendszerességgel 

tájékoztatta az Önkormányzatot 

a további menetrendi változások 

megalapozottsága érdekében.

A nagyfoglalkoztatókkal a BIO-

KOM Nonprofit Kft. tartotta fo-

lyamatosan a kapcsolatot. Né-

hány termelőüzem Pécsett a 

járványidőszak alatt is folytatta a 

termelést, így az ipartelepi vona-

lakon a távolságtartás biztosítása 

érdekében duplázva indultak a 

járatok a reggel 6 órai munkakez-

déshez és a 14 óra utáni munka-

befejezéshez igazodva.

Április 8-tól kizárólag az egész-

ségügyi dolgozók számára reg-

gel és délután 1-1 dedikált já-

ratpár indult Kertváros lakótelep 

és a PTE Klinikai Központ kiemelt 

egészségügyi intézményei között 

a műszakváltásokhoz igazodva a 

hét minden napján. Ehhez a Tüke 

Busz Zrt. külön, előzetesen fertőt-

lenített autóbuszt biztosított, így 

csökkentve az egészségügyi dol-

gozók megfertőződésének koc-

kázatát1. 

Az utasszámlálások alapján a me-

netrendi csökkentés 3. ütemére 

április 24-én került sor: munka-

napokon a vonalak többségén 

8 és 13 óra között szabad- vagy 

munkaszüneti napi menetrend 

került bevezetése, valamint reg-

gel és délután egyes, rendkívül 

alacsony utasforgalmú vonalon 

a menetrendi kínálat is tovább 

szűkült.

Becslésünk szerint a minimális 

közúti forgalmi állapot április 

közepéig tartott, majd április 20. 

után enyhe emelkedés kezdődött. 

Ugyanakkor az emberek mobili-

tásának kezdeti lassú növekedé-

se inkább a gépjárműforgalom 

élénkülésében mutatkozott meg, 

mintsem a közösségi közlekedést 

igénybevevők számának számot-

tevő emelkedésében, amelyben 

vélhetően szerepet játszott az 

ingyenes parkolás április 6-án 

történt bevezetése, valamint – az 

amúgy rendszeresen fertőtlení-

tett – tömegközlekedési eszközök 

járványügyi kockázatainak folya-

matos központi és helyi kommu-

nikálása. A közösségi közlekedés 

használatában a májusi elején, a 

vidéki kijárási korlátozás megszű-

nését követően lassú élénkülés 

kezdődött, amely a májusi értéke-

sítési adatok enyhe emelkedésé-

ben is érzékelhető volt.

A május eleji érettségi vizsgák-

hoz igazodva a társaság járatsűrí-

tést vezetett be a középiskolákat 

érintő vonalakon, de a helyszíni 

tapasztalatok alapján a diákok 

jelentős része alternatív módon 

oldotta meg a vizsgákra való el-

jutást.

A kijárási korlátozás május 4-i, 

fővároson kívüli megszűnésé-

vel az utasszám lassú, de folya-

matos növekedésnek indult, így 

május 25-én már szükségessé 

vált a nyári menetrend részleges 

visszaállítása (17 óra utáni idő-

szakban maradt még fenn me-

netrendi korlátozás), a kedvező 

járványügyi helyzet miatt lehe-

tővé vált az elsőajtós felszállási 

rend visszaállítása, valamint a 

gépjárművezetői menetjegy új-

bóli értékesítése és az ügyfélszol-

gálati iroda újranyitása is.

Az elmúlt időszakban a közösségi 

közlekedés iránti érdeklődésre a 

webes menetrend használati ak-

tivitásából is következtetni lehet. 

Az 2. ábra a március 1. és június 

22. közötti időszakban a menet-

rendi oldal kattintásszámait áb-

rázolja 2019-ben (aranybarna vo-

nal) és 2020-ban (kék vonal).

2019 tavaszán az iskolai szüneten 

kívüli munkanapi kattintásszám 

jellemzően 14-15 ezer körül ala-

kult. 2020-ban március 6-ig ezek 

az értékek még meg is haladták 

a 2019-es adatokat, majd március 

12-től már folyamatosan a tavalyi 

számok alatt alakult. A legalacso-

nyabb munkanapi értéket (3902) 

2020. április 21-én regisztráltuk, 

mely a szokásos 28%-a. A 2019. 

évi görbén a június 17-i kiugrást 

a nyári menetrend bevezetése 

miatti aktivitás váltotta ki. A nor-

mál nyári munkanapi forgalom 

10,5-12 ezer volt 2019-ben, az 

idei nyári menetrend eddig eltelt 

időszakában már újra 10 felett 

vannak a munkanapi kattintás-

számok.

2. ábra. Pécs helyi közösségi közlekedés menetrendi oldalának (https://mobilitas.biokom.hu/) napi lá-
togatottsága

1 https://univpecs.com/covid_19/tuke_busz_segit
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A BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK 
ALAKULÁSA

A veszélyhelyzet időszakában az 

árbevétel masszív csökkenése, 

majd a korlátozások enyhítésével 

lassú emelkedése volt megfigyel-

hető. A veszélyhelyzet beveze-

tése a márciusi havi bérletvásár-

lásokat már nem érintette, csak 

jórészt a hónap második felében 

történt 30 napos bérletváltások-

ra és a menetjegyeladásokra volt 

hatással. Így ebben a hónapban 

2019 márciusához képest, a szo-

ciálpolitikai menetdíj-támogatás-

sal együtt, még „csak” 16,66%-os 

bevételcsökkenés volt tapasztal-

ható. A veszélyhelyzeti intézke-

dések hatása legdrasztikusabban 

áprilisban jelentkezett, az árbe-

vétel mintegy a szokásos 22%-ára 

zuhant. A bevételcsökkenést je-

lentős részben az otthoni digitá-

lis oktatás miatti tanulóbérlet-ér-

tékesítés csökkenése (áprilisban 

95,3%-os), az egészségügyi dol-

gozók ingyenes utazása (Pécs 

egyetemi klinikai központ) és a 

home office miatt elmaradt ösz-

szvonalas bérletváltások okozták. 

Az üzletek, éttermek, szórakozó-

helyek, valamint a lakosok álta-

lánossá vált bezárkózása miatt 

áprilisban az elővételi menetjegy 

értékesítés is 83,4%-kal csökkent, 

a gépkocsivezetői menetjegy-ér-

tékesítés pedig gyakorlatilag 

megszűnt. A fedélzeti ellenőrzés 

és az első ajtós felszállási rend 

megszűnésével párhuzamosan 

jelentős számban jelentek meg 

bliccelők a járatokon, amelyet az 

április 8-án megkezdett megálló-

helyi ellenőrzések is visszaigazol-

tak. A fentiekben leírtakat a pénz-

forgalmi módon kimutatott napi 

jegy- és bérletértékesítés adatai 

(3. ábra) hűen tükrözik.

A grafikonon a hónap elején je-

lentkező csúcsok a bérletvásár-

lási időszakokat jelzik. A fenti 

grafikonon megfigyelhető, hogy 

a 2020 márciusi bérletvásárlási 

időszak az előző évhez képest 

még azonos forgalom mellett 

zajlott, majd áprilistól a bevéte-

lek rendre és jelentősen a tavalyi 

év alatt maradtak. A 2020. május 

4-i kiugrás a május 1-je miatt a 

bérletvásárlási időszakban jelent-

kezett hosszú hétvége hatása. A 

jegy- és bérletárbevétel 2020 má-

jusban már „csak” 61,12%-kal volt 

alacsonyabb a 2019-es értéknél, 

júniusban pedig várhatóan 42%-

ra mérséklődik az elmaradás (4. 

ábra).

A szolgáltató teljes árbevétel ki-

esése a 2020. március-június idő-

szakban várhatóan az 1. táblázat 

szerint alakul, mely a 2020. évre 

tervezett jegy- és bérletárbevétel 

és szociálpolitikai menetdíj-tá-

mogatás 16,4%-a, a 2020. márci-

us-június időszakra tervezettnek 

pedig 51,8%-a.

3. ábra: Napi jegy- és bérletárbevétel alakulása 2020.03.01-2020.06.25. (forrás: Tüke Busz Zrt.)

4. ábra Havi jegy- és bérletárbevétel aránya 2020 március-június időszakban 2020 azonos hónapjaihoz 
viszonyítva (forrás: Tüke Busz Zrt.)

1. táblázat Nettó árbevétel kiesés (forrás: Tüke Busz 
Zrt.)
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Az áprilisi mélypont után a bevé-

telek emelkedése egyértelműen 

a 2020. május 25-én visszaállított 

első ajtós felszállási rendnek, a 

járművezetői és fedélzeti ellenőr-

zés újraindulásának, valamint jú-

nius elejével a munkáltatók irodai 

munkára való folyamatos vissza-

állásának köszönhető.

A 2020. április-június időszakban 

a bérletvásárlások aránya jelentős 

mértékben eltolódott az összvo-

nalas bérletek irányába, mely a 

tanulói bérletértékesítés maga-

sabb arányú visszaesésének kö-

szönhető (5. ábra).

A 6. ábrán a főbb bérlettípusok 

2019. hasonló hónapjaihoz mért 

értékesítési volumene látható, 

amely szintén jól mutatja a ta-

nulók nagyobb arányú bérletvá-

sárlásának elmaradását.

A járványügyi veszélyhelyzet sajá-

tosságai, valamint az autóbuszok 

kapacitáskorlátja miatt a bevétel-

kiesést csak kis részben lehetett a 

költségek csökkentésével ellen-

súlyozni. A Tüke Busz Zrt. üze-

mi költségeinek, ráfordításainak 

több, mint 45%-át kitevő szemé-

lyi jellegű ráfordítások érdemben 

nem voltak csökkenthetőek (fix 

költségként viselkedtek). A vár-

hatóan rövid járványidőszak, és a 

menetrend folyamatos változása 

miatt a teljesítmény tartós csök-

kentésére nem lehetett számíta-

ni. Az autóbuszvezetői állomány 

szűkítése a normál menetrendre 

történő visszaállást veszélyeztet-

6. ábra Főbb bérlettípusok értékesítési darabszámának változása 2019 és 2020 azonos időszakában 
(forrás: Tüke Busz Zrt.)

7. ábra Külszolgálati kilométer és üzemanyag felhasználás alakulása 2019 és 2020 február-május 
időszakban (forrás: BIOKOM Nonprofit Kft. és Tüke Busz Zrt.)

2 A külszolgálati kilométer: az autóbuszok által megtett összes kilométer. Például a hasznos km és az önkezelési km összege vagy a forda km és a fordán kívüli km összege.

5 .ábra: Bérletvásárlások összetételének változása (forrás: Tüke Busz Zrt.)

FÓKUSZBAN
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te volna, a végkielégítések pedig 

tovább súlyosbították volna a 

pénzügyi helyzetet, így a szabad-

ságok nagyobb mértékű kiadásá-

ra került sor.

A fentiek miatt érdemi megta-

karítást csak a menetrendi telje-

sítmény csökkentésével arányo-

san változó anyagköltségekben 

(üzemanyag, kenőanyagok, javí-

tási anyagok) lehetett elérni. A 

külszolgálati2  kilométerrel együtt 

mozgó üzemanyag-felhasználás 

változását a 7. ábra szemlélteti.

2020. március-május időszakban 

a 2019 hasonló időszakához ké-

pest 90,3 millió Ft üzemanyag-

költség-megtakarítás történt 

(248 ezer külszolgálati km csök-

kenés mellett 175 ezer liter gázo-

laj-megtakarítás). Az üzemanyag-

költség-megtakarításból 51 millió 

Ft-ot magyaráz az alacsonyabb 

gázolaj-felhasználás, 39,3 millió 

Ft pedig a gázolaj árának jár-

ványidőszak alatti jelentős esésé-

ből fakadt.

A két főbb költségnem 2019-es 

és 2020-as március-május idő-

szaki alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza.

Az anyagköltségen belül a főbb 

eltérést a gázolajon felül a jár-

művek fenntartásához használt 

anyagok (-23,1 millió Ft), vala-

mint a védőeszköz-felhasználás 

többletköltsége (3,6 millió Ft) 

okozta. Az igénybevett szolgálta-

tások növekedése jelentős rész-

ben a fertőtlenítő takarítások és 

a járvánnyal kapcsolatos kommu-

nikációs többletköltségek miatt 

következett be.

A bérköltség esetében 12,4 millió 

Ft többlet mutatkozott, azonban 

a 2020. március-májusi bérköltsé-

get az idei évi teljesült béreme-

léssel korrigálva (433.516 ezer Ft) 

látható, hogy a veszélyhelyzet 

alatt mindösszesen 11,4 millió Ft 

megtakarítást lehetett csak elérni 

az alacsonyabb teljesítményszint 

ellenére. A bérjárulékok alacso-

nyabb mértéke az időközben tör-

tént szocho-csökkentéssel ma-

gyarázható.

Összegezve a fentieket, megálla-

pítható, hogy a járványügyi ve-

szélyhelyzet alapvetően bevételi 

oldalon okozott jelentős veszte-

séget. A védekezés okozta több-

let költségek éves szinten nem 

voltak számottevőek, ugyanak-

kor költségmegtakarításra csak a 

teljesítmény változásával szoros 

kapcsolatban lévő költségele-

meknél volt lehetőség.

Mindezekből megállapítható az 

is, hogy az üzemszerű működés 

visszaállításának elsődleges kul-

csa a bevételek normalizálása. 

Ehhez a következő időszakban 

egyrészről hatékony és aktív 

kommunikáció szükséges annak 

érdekében, hogy az utasok bi-

zalmát helyre tudjuk állítani a 

közösségi közlekedési eszközök 

használata iránt, másrészről cél-

zott és megfelelő intézkedések 

szükségesek a közösségi közle-

kedésnek az egyéni, főként autós 

közlekedéssel szembeni pozíció-

jának erősítéséhez.

2. Táblázat Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások alakulás 2019 és 2020 években, március-má-
jus időszakban (forrás: Tüke Busz Zrt.)

Adatok ezer Ft-ban
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Magyarország aktuális
közlekedésbiztonsági 
helyzete rendőri szemmel 

ÓBERLING JÓZSEF – GÉGÉNY ISTVÁN

Idén a közúti közlekedésbizton-

ság helyzete két tényező miatt is 

a figyelem középpontjába került. 

Egyrészt – részben a hazánkat is 

sújtó COVID-19 járvány, valamint 

a kapcsolódó intézkedések miatt 

– jelentős mértékben csökkent a 

közúti balesetek halálos áldoza-

tainak a száma, másrészt utolsó 

évébe lépett évtizedünk hatályos 

közlekedésbiztonsági program-

ja, és az év végi adatokból de-

rül majd ki, milyen teljesítményt 

tudhat maga mögött az Európai 

Unió, és milyen eredményeket ér-

tek el az egyes tagállamok.

Magyarország közúti közlekedés-

biztonsági helyzete – az európai 

uniós tagállamok döntő többsé-

géhez hasonlóan – az elmúlt idő-

szakban összességében kedvező-

en alakult. Ez a folyamat azonban 

korántsem volt töretlen, hiszen a 

közelmúltban kedvező és kevés-

bé kedvező időszakok, javuló és 

romló trendek váltották egymást. 

A legsúlyosabb helyzet a rend-

szerváltás idején jellemezte a 

hazai közúti közlekedést, amikor 

hazánk nemzetközi viszonylatban 

nem a természeti adottságairól, 

városairól, nevezetességeiről, 

hanem sokkal inkább a „halálút-

jairól”, a közutakon tapasztalható 

állapotokról és kockázatokról vált 

hírhedtté. Azóta a helyzet szeren-

csére sokat változott.

Magyarország közúti közlekedés-

biztonsága vonatkozásában két, 

jelentős sikereket hozó időszakot 

emelhetünk ki. Az első a 90-es 

évek, amikor a hazai közlekedés-

biztonság „fekete éve”, azaz 1990 

óta 2000 végéig több mint 50%-

kal sikerült csökkenteni a közúti 

balesetben meghalt személyek 

számát. A második időszak 2008-

tól 2013-ig tartott (1. ábra), ami-

kor a koncentrált fellépésnek és 

a magas hatásfokú intézkedé-

seknek köszönhetően soha nem 

látott mértékben csökkent a ha-

lálos áldozatok száma. Már az ob-

jektív felelősség bevezetésének 

évében, 2008-ban 1000 fő alá 

esett a közúti halálozások száma, 

majd öt év elteltével, 2013-ban 

mérhettük a legjobb eredményt 

a magyar baleseti statisztikai 

rendszer fennállása óta. Ennek az 

időszaknak a teljesítményét nem-

zetközi szinten is elismerték, az 

Európai Közlekedésbiztonsági Ta-

1. ábra

FÓKUSZBAN
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nács (ETSC) a 2012 évi PIN Award 

díjat egyedüli uniós tagállamként 

Magyarországnak ítélte oda.

A 2013 évi sikert azóta sem si-

került túlszárnyalni. Két év kivé-

telével (2016 és 2019) a közúti 

balesetben meghaltak száma 

minden esetben növekedést mu-

tatott az előző év adataihoz ké-

pest, az áldozatszám pedig beállt 

egy 600 főt valamelyest megha-

ladó értékre. Az elmúlt év ugyan-

akkor ismét pozitív változásokat 

hozott, és egészen novemberig 

úgy tűnt, hogy a 2013. évi ered-

mény akár túl is teljesíthető. A 

decemberi halálozási mutatók 

azonban másként alakultak, így 

2019 „csak” a második legkedve-

zőbb éve lett évtizedünk hazai 

közlekedésbiztonságának.

A Magyarország területén 2020 

eddig eltelt időszakában okozott 

személysérüléses közúti balesetek 

főbb adatainak alakulását az alábbi 

összesítés szemlélteti.

Jól látható, hogy az év első nyolc 

hónapjában a legfontosabb bal-

eseti mutatók kifejezetten ked-

vezően alakultak 2019 azonos 

időszakához képest (az ittasan 

okozott balesetek arányával 

kapcsolatos megjegyzést lásd a 

későbbiekben). A rendőrség elő-

zetes, a balesetet követő 24 órás 

helyzetet tükröző adatai szerint a 

személysérüléses közúti balese-

tek száma jelentős mértékben, 

16,1%-kal csökkent (10 748-ról 9 

018-ra), és ez a kedvező tenden-

cia valamennyi súlyossági fokú 

baleset vonatkozásában kimutat-

ható. A halálos közúti balesetek 

számában ugyanis 24,3%-os (317 

helyett 240), a súlyos kimenetelű 

balesetek terén 16,2%-os (3 197 

helyett 2 678), a könnyű sérülé-

ses baleseteknél pedig 15,7%-os 

(7 234 helyett 6 100) csökkenés 

mérhető.

Világszerte a legfontosabb közle-

kedésbiztonsági mutató a halálos 

áldozatok számának alakulása. 

Ezen a téren kifejezetten pozi-

tív változás történt, hiszen 2020. 

január elseje és augusztus 31. 

között 96 fővel, azaz 26,8%-kal 

kevesebben vesztették életüket 

a hazai utakon, mint 2019 első 

nyolc havában (idén eddig 262, 

míg tavaly 358 életet követelt a 

közúti közlekedés). A súlyosan 

sérült személyek száma 16,0%-kal 

(3 599-ről 3 023-ra), a könnyen 

sérülteké pedig 17,0 %-kal (10 

378-ról 8 614-re) csökkent ugyan-

ebben az időszakban. 

Az ittasan okozott balesetek szá-

mában folytatódni látszik az évti-

zedes kedvező trend. Idén az első 

nyolc hónapban 899 személyi 

sérüléssel járó közúti balesetet 

okoztak szeszesitaltól befolyá-

solt állapotban a tavalyi 925-tel 

szemben, és ez 2,8%-os csökke-

nést jelez. Ugyanakkor 8,6%-ról 

csaknem 10%-ra emelkedett az 

ittasan okozott baleseteknek az 

összes személysérüléses balese-

ten belüli aránya. Utóbbi miatt 

nincs ok az aggodalomra, mert ez 

alapvetően az összes személysé-

rüléses baleset számában mért, 

az ittasan okozott baleseteknél 

jelentősen nagyobb volumenű 

csökkenésből következik. 

A fő baleseti okok sorrendjében 

az elmúlt évekhez képest nem 

történt változás. A balesetek 35%-

a a sebesség nem megfelelő al-

kalmazása, 23%-a az elsőbbségre 

vonatkozó szabályok megsértése, 

16%-a pedig a kanyarodás sza-

bályainak meg nem tartása miatt 

következett be. A személysérü-

léses közúti balesetek csaknem 

kétharmadát (64%-át) a személy-

gépkocsivezetők okozták. 13%-ra 

emelkedett a kerékpárosok rész-

aránya a balesetek okozóin belül, 

így a kerékpárosok idén több bal-

esetet okoztak, mint a tehergép-

járművezetők (7%), a gyalogosok 

(4%) és az autóbuszvezetők (1%) 
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összesen. A motorkerékpárosok a 

balesetek 5%-át, a segédmotoros 

kerékpárosok pedig a balesetek 

4%-át okozták az év eddig eltelt 

időszakában.

A baleseti statisztikai adatok idén 

tapasztalható kedvező alakulását 

hiba lenne kizárólag a COVID-19 

világjárvány következményeként 

elkönyvelni (hiszen már a januári 

és februári adatok is kedvezően 

alakultak), ugyanakkor tény, hogy 

a betegségtől való félelem, vala-

mint a koronavírus megjelenését 

követő intézkedések komoly sze-

repet játszottak az elmúlt hóna-

pok eredményeinek elérésében. 

Köztudott, hogy a kormány 2020. 

március 11-én országos veszély-

helyzetet hirdetett ki, mellyel 

különleges jogrend lépett élet-

be, s hazánkban is az emberek 

mindennapi életét korlátozó 

intézkedéseket vezettek be. A 

több hetes kijárási korlátozások 

következtében a közúti forgalom 

drasztikus mértékben visszaesett, 

mert aki tehette, vagy otthon 

maradt, vagy minimalizálta a köz-

lekedését, illetve megváltoztatta 

utazási szokásait.

A 2. ábrán látható, hogy a közúti 

balesetben meghalt személyek 

száma idén minden egyes hó-

napban alacsonyabb volt, mint 

tavaly, valamint a hatályos köz-

lekedésbiztonsági program bá-

zisévének tekintett 2010-es év 

azonos havában. Ez a különbség 

leginkább a korlátozó intézke-

dések bevezetését követő első 

hónapban, azaz áprilisban mu-

tatkozott meg, de még májusban 

és júniusban is jóval alacsonyabb 

volt az áldozatszám, mint a ko-

rábbiakban. A korlátozó intézke-

dések visszavonását, valamint a 

nyári szabadságok megkezdését 

követően a helyzet gyorsan meg-

változott, és júliusban a balesetben 

meghalt személyek száma már az 

előző évi értékre emelkedett.

A COVID-19 világjárvány termé-

szetesen nem csak hazánk, ha-

nem csaknem valamennyi euró-

pai ország közúti közlekedését 

és baleseti mutatóit befolyásolta. 

Az ETSC július elején közzétett 

gyorsjelentése szerint 2020. áp-

rilis havában az előzetes baleseti 

adatokat rendelkezésre bocsátó 

25 európai uniós tagállam terü-

letén a közúti halálesetek száma 

36%-kal csökkent az előző három 

év áprilisi adatainak átlagához 

képest. A jelentés azt is megál-

lapította, hogy számos tagállam-

ban a gyorshajtások, valamint az 

ittasan okozott balesetek számá-

nak növekedését tapasztalták, 

megemelkedett a kerékpárral 

közlekedők száma, míg a sze-

mélygépkocsikban általában ke-

vesebb utas tartózkodott.

Részben hasonlóak a hazai ta-

pasztalatok is. Bár Magyarorszá-

gon az év első nyolc hónapjá-

ban az ittasan okozott balesetek 

száma nem nőtt, ugyanakkor az 

összes személysérüléses közúti 

baleseten belül a gyorshajtásra 

visszavezethető balesetek aránya 

a korábbi évek 30% alatti értéké-

ről 35%-ra emelkedett. Emellett 

hazánkban is csökkent a szállított 

utasok száma, melyet az is jelez, 

hogy az ORFK Főügyelet napi je-

lentései alapján idén augusztus 

végéig összesen 43 ember vesz-

tette életét gépjármű utasaként 

a tavalyi 65 fővel szemben. És 

bár hazánkban is lehet érzékelni 

azt, hogy egyre többen választják 

mindennapi közlekedésük esz-

közéül a kerékpárt, ugyanakkor a 

kerékpáros halálos áldozatok szá-

ma nem nőtt, hanem éppen el-

lenkezőleg: csökkent (32 főről 17 

főre). Utóbbi egyik oka minden 

bizonnyal a gépjárműforgalom 

tavaszi hónapokban tapasztalt 

2. ábra

FÓKUSZBAN
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drasztikus mértékű visszaesésé-

ben, a gépjármű általi elütések 

számának csökkenésében kere-

sendő. 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt 

évben, valamint 2020 első nyolc 

havában kedvezően alakultak a 

közúti halálozási mutatók, így 

megmaradt a realitása annak, 

hogy hazánk teljesíti, vagy meg-

közelíti évtizedünk közlekedés-

biztonsági célkitűzését. Az Eu-

rópai Bizottság a „Fejlődés egy 

európai közúti közlekedésbiz-

tonsági térség irányába: a 2011-

2020. közötti időszak közlekedés-

biztonságára vonatkozó politikai 

irányvonalak” [COM(2010) 389] 

című programjában azt a célt 

tűzte ki, hogy 2010 és 2020 kö-

zött felére csökkenjen a közúti ál-

dozatok száma az Európai Uniót 

képező tagállamok területén. Ha-

zánk akkor lesz képes teljesíteni 

ezt a célkitűzést, amennyiben a 

közúti halálozások száma a 2010 

évi 740 főről 2020 végére 370 

főre csökken. Az előzetes adatok 

alapján idén augusztus végéig 

262 halálos áldozatot követelt a 

közúti közlekedés, így a lehető-

ség elviekben adott. Már csak a 

közúthasználók megfelelő hoz-

záállása, megfontolt és tudatos 

közlekedése, szabályokat tisztelő 

magatartása szükséges az ered-

mények eléréséhez. Márpedig ez 

megérné, hiszen a közúti közle-

kedésbiztonság terén az ered-

mények a létező legfontosabb 

területen, az emberéletek meg-

mentésében mérhetők.
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KITEKINTŐ Rovatvezető: Molnár László Árpád

10+1 kérdés 
Erő Zoltánhoz1, Budapest 
főépítészéhez 

MOLNÁR LÁSZLÓ ÁRPÁD

Mindössze néhány hónap telt el életünk rutinjának részleges feladásából, mégis, évtizedek „békéje” 
után a koronavírus okozta válsághelyzet tanulságos reakciókat szült a budapesti közlekedés működte-
tésében. A fertőzés lassítására elrendelt kijárási korlátozás időszakában lényegében leállt a gazdaság, 
leálltak a szolgáltatások, ennek következtében hozzávetőlegesen 1,3 millió budapesti lakos és több 
százezer városkörnyékről bejáró lakos nem - vagy sokkal kevesebbet - közlekedett. A tömegközle-
kedés normál utasforgalmának 15-20 százalékára, az egyéni autós közlekedés korábbi forgalmának 
45-50 százalékára csökkent, az utcák forgalmában nagyobb teret nyertek a kerékpárosok. Miközben 
azonban a világ nagyvárosainak levegője láthatóan tisztult, a fővárosban az otthondolgozás miatti 
növekvő fűtésből eredően e csökkenés a tavaszi hónapokban nem jött létre.

Mindemellett, a jövőt célzó fővárosi stratégiák alakításakor, téves lenne 2020 első félévének átmeneti, 
rendkívüli helyzetéből kiindulni. A közösségi közlekedés súlyának visszanyerését segíti, hogy előbb-
utóbb lesz vakcina a koronavírusra, a home office „íz”-e, továbbá a videomegbeszélések rutinná válása 
is csökkenti a mobilitási igényeket, a vészhelyzet pozitív hozamaként a kis távolságok vágya is erő-
södhet, mint ahogy a kerékpáros közlekedés vonzereje is. Viszont tapasztalatok, tanulságok vannak a 
jövőt illetően. E tanulságokról, tapasztalatokról beszélgettünk Erő Zoltánnal, Budapest közelmúltban 
kinevezett új főépítészével.

1. Általánosságban hogy értékeli 

Budapest városvezetésének re-

agálását a koronavírus megje-

lenésére?

Közismerten a történéseket ural-

ta az idősotthonokban kialakult 

helyzet kezelése, ennek politikai 

háttere, de ha a város egészét érin-

tő intézkedésekre gondolunk, azt 

hiszem, az elvárható gyorsaság és 

rugalmasság, a helyzetfelismerés 

kérdéseit megfelelően kezelte a 

Főváros. Két helyzetet említenék. 

A közösségi közlekedés használa-

tának drámai csökkenésére a me-

netrend változtatásával reagáltunk 

– azonban a szombati menetrend 

bevezetése nem bizonyult megfe-

lelő eszköznek, ezért ezt egy nap 

alatt korrigálni kellett. A másik intéz-

kedés a parkok lezárása volt, amit a 

járványügyi helyzet mérlegelésével 

lazítani kellett, hiszen a karanténba 

zárt városlakók elemi erővel kíván-

ták a szabad tereket a kirobbanó 

tavaszban. Azt gondolom, az ilyen 

folyamatok kezelésében alapvető 

az információk értékelése, a vissza-

csatolás, a rugalmasság.

2. Melyek voltak a legnagyobb 

kihívások, amelyekkel a fő-

1 A Városi Közlekedés új folyamának Kitekintő rovatában több alkalommal jelent meg Erő Zoltán cikke, illetve vele készített interjú. A 2016/1-2-es bevezető szám 76-78. oldalain az „5 
év, 5 kérdés, 5 válasz” című cikkben válaszol a feltett kérdésekre. A 2016/3-as szám 46-51. oldalain a „Vasútállomások a városokban” című cikke jelent meg, valamint a 2018/1-es szám 
40-51. oldalain „A Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és fejlesztési lehetőségei” című Kovács Évával és Koszorú Lajossal közösen készített cikke jelent meg. 
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építész a saját szakterületén 

szembesült?

A Várostervezési Főosztály a mun-

ka jellegéből fakadóan nem került 

a védekezés frontvonalába. Ne-

künk érdemi feladatot a városren-

dezési tervezés során szükséges 

partneri egyeztetés új formáinak 

megtalálása, kidolgozása jelentet-

te. Köszönhetően az újszerű digi-

tális felületeknek, ez több munka 

kapcsán is sikerrel megoldható 

volt. Azt gondolom, a járvány egyik 

pozitív hozadéka, hogy sokan rá-

szoktunk az online találkozókra, 

egyeztetésekre, beszélgetésekre, 

olyan megoldások használatára, 

amelyek már korábban is itt voltak 

velünk, csak ki sem próbáltuk őket.

3.  A főváros közlekedésének 

volumene egészen meglepő 

mértékben és robbanásszerű 

gyorsasággal lecsökkent a ve-

szélyhelyzet kihirdetésével. Eb-

ben milyen arányban játszhatott 

közre a gazdaság és a szolgálta-

tások leállása, illetve az emberek 

félelme az utazástól?

A város megdermedt. Nem mon-

danám, hogy félelemből, hanem a 

karantén tudatos és fegyelmezett 

vállalása miatt. Az emberek otthon 

maradtak, sem autót, sem villamost 

nem használtak, csak akinek feltét-

lenül kellett. A veszélyhelyzet elmúl-

ásával, az élet visszarendeződésével 

merül fel most a kérdés, hogy ma-

radnak-e félelmek a közösségi köz-

lekedés használata kapcsán, vagy 

megnyugtatónak tekinthetjük azt a 

jelenlegi helyzetben – természetesen 

a maszk használata mellett. Bízom 

benne, hogy a nyaralási időszak vé-

gén, szeptemberben már megnyug-

tató lesz a vírushelyzet, az utasok visz-

szatérnek a közösségi közlekedéshez, 

mert az autóhasználat előtérbe kerü-

lése megbénítaná a várost.

4. Sokat lehetett olvasni arról, 

hogy a városlakók a kényszerű 

karantén időszakában nyitot-

tabban fedezték fel saját, gya-

loglással elérhető környezetüket 

akár a vásárlás, akár a szaba-

didő eltöltése okán. E helyzet 

lényegében a régóta áhított 

kompaktságot erősítette. Meg-

tartható ebből az értékből va-

lami a vírus utáni időszakra is? 

Mit kell ezért tenni?

Igen, meg kell tartani ebből a leg-

főbb gondolatokat. A „10 perces 

város” vagy a gyalogos város gon-

dolatának szemünk előtt kell le-

begnie, vagyis olyan városszerke-

zet kialakítására kell törekednünk, 

ahol a szolgáltatások jelentős ré-

sze – ideértve a gyerekintézmé-

nyeket, szociális intézményeket 

– gyalogos távolságon belül elér-

hető. Ahol van értelme gyalogolni, 

ahol a gyaloglás egy-egy utazást 

válthat ki. Tehát nem egészség-

ügyi sétára, kocogásra gondolok, 

hanem vásárlásra, ügyintézésre. 

Értelemszerűen e szempontból jó 

adottságaik vannak a történeti vá-

rosrészeknek, amelyek eleve ilyen 

feltételek mellett fejlődtek ki, és 

– nem meglepő módon – a lakó-
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telepeknek, amelyek tervezett mó-

don, ilyen célok figyelembe vételé-

vel alakultak ki. Kevésbé jók ebből 

a szempontból a nagy kiterjedésű 

kertvárosok, családi házas területek. 

Ezeknél a kerékpárhasználatot kel-

lene ösztönözni vagy divatba hozni.

5. A veszélyhelyzet időszakában, 

radikálisan változtak a közle-

kedési módok közötti arányok. 

A nem motorizált módok erő-

södése örvendetes, a közösségi 

közlekedés használatának visz-

szaesése veszélyt jelző. Mit tehet 

a város az arányok kellő alakí-

tása érdekében?

A veszélyhelyzet időszakában a 

gépkocsihasználatot az ingyenes 

parkolás lehetősége erősen ösz-

tönözte, a közösségi közlekedés 

használatát a védekezés erősen 

visszavetette. Mivel az ingyenes 

parkolás 2020. július elejétől meg-

szűnt, szükségszerűen visszaáll a 

korábbi feltételrendszer, előbb-

utóbb visszatérnek az eredeti szo-

kások. Én arra gondolok, hogy az 

alapvetések, amelyek korábban 

a közösségi közlekedés fejlesz-

tésének, színvonalának emelését 

célként jelölték meg, továbbra is 

érvényesek. Ezt nem szabad abba-

hagyni, ezt nem szabad elvetni. Ha 

szerencsétlenségünkre a járvány 

újabb és újabb hullámokban visz-

szatér, és hosszú távon is gyöke-

resen átrendezi az életünket – ak-

kor ki kell találni valamit, de akkor 

minden megváltozik körülöttünk.

6. A város gyakran kinyilvánított 

célja az autós közlekedés visz-

szaszorítása. Ugyanakkor lát-

juk, hogy főként a lazább, külső 

fővárosi területeken a kellően 

kapacitív és színvonalas közös-

ségi közlekedés működtetése 

komoly finanszírozási nehézsé-

gekbe ütközik. Különösen, ha a 

vírus elleni védelem érdekében 

szeretnénk elkerülni a buszok, 

villamosok zsúfoltságát. Lát le-

hetőségeket az ellentmondás 

feloldására?

Az autós közlekedés visszaszo-

rítása a más közlekedési módok 

előtérbe helyezésével, szokásaink 

átalakulásával jöhet csak létre. Ez 

egy hosszabb folyamat lesz. A kö-

zösségi közlekedés mellett a kerék-

párhasználat és – ahogy korábban 

szó volt róla – a gyaloglás, a kis tá-

volságokon működő városhaszná-

lat válthatja ki a gépkocsihasznála-

tot. A leginkább környezetkímélő 

utazás a meg sem kezdett utazás. 

Való igaz, hogy az alacsony lak-

sűrűségű területeken a közösségi 

közlekedés csak kompromisszu-

mokkal tartható fenn megfelelő 

hatékonysággal. Vannak azonban 

újabb kezdeményezések a kisbu-

szokkal, rendelésre érkező járatok-

kal, amelyeknek tapasztalatai talán 

nem kedvezőtlenek. Tény, hogy 

az utazások nagy részénél az esz-

közválasztás kérdése a családi ház 

ajtajában dől el: van-e egyáltalán 

más eljutási lehetőség az iskolá-
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ba, a munkahelyre, a fodrászhoz, 

mint az autó. És itt most ne csak 

Budapest területére, hanem az ag-

glomerációs településekre is gon-

doljunk.

7. Miként értékeli a vírusidőszak-

ban kiterjesztett kerékpárháló-

zatot, a főútjainkon kialakított 

új kerékpársávokat? Ideiglene-

sek, vagy véglegesek lesznek?

Azt gondolom, hogy sok közülük 

végleges maradhat, mert bevá-

lik, valódi kerékpárforgalmat vonz 

magához. Akkor járunk el azonban 

helyesen, ha ezeket egyenként – 

és persze hálózati elemként – ér-

tékeljük, és ha nem bizonyulnak 

sikeresnek, akkor valóban csak ide-

iglenesek lesznek. Ez az értékelés a 

hitelességet szolgálja.

8. Sok kritika érte szakmai körök-

ből az ingyenes parkolásra vo-

natkozó intézkedést. Vonhatók 

le tapasztalatok? Volt e témá-

ban egyeztetés az érintettekkel 

a díjfizetés visszaállítása utáni 

időszak esetleges módosítása-

ira?

Az ingyenes parkolás egyfelől 

bevételkiesést jelentett az önkor-

mányzatok számára – bár nem 

tudjuk, mennyien használták volna 

a fizetős parkolóhelyeket a járvány 

alatt –, másfelől nem érvényesült 

a díjfizetés szabályozó szerepe. 

A Főváros dolgozik azon, hogy 

előbb-utóbb a parkolási rendszer 

mind díjtételeiben, mind a díjfi-

zetés eszközeiben korszerűsödjék, 

az látható, hogy ezek a változások 

nem napokon belül érkeznek el, 

vagyis az ingyenes parkolás meg-

szűnését követően még a korábbi 

rendszer állt vissza.

9. Több tervezett forgalmi válto-

zásról szólnak a hírek, ezek az 

autósközlekedés szempontjából 

általában restriktívek. Forgalmi 

sávcsökkentések, Lánchíd autó-

mentesítése, Nyugati téri felüljáró 

lebontása, stb. Vannak elképzelé-

sek ezen intézkedések hatásait el-

lensúlyozó fejlesztésekre bármely 

közlekedési módban? 

A korábban elmondottak szerint 

az utasok átterelése a cél a többi 

közlekedési mód felé. Én nem a 

restrikcióra koncentrálnék: a fő-

polgármester közlekedésbizton-

sági programja lehet bizonyos 

elemeiben korlátozó, de az ál-

talános élhetőséget szolgálja. A 

sebességkorlátok szabályozása, a 

szabályok betartatását nem lehet 

restrikciónak tekinteni, hanem az 

együttélést szolgáló kritériumok 

megjelenítésének kell tekinteni.

10. Mely városszerkezeti és köz-

lekedéshálózati beavatkozáso-

kat tart legfontosabbaknak az 

önkormányzati ciklus idősza-

kában végrehajthatók, illetve a 

távlati fejlesztések közül?

Az ismert finanszírozási körülmé-

nyek miatt a Főváros akkor tud 

saját fejlesztéseket indítani, ha 

annak forrásairól a Kormánnyal 

meg tud állapodni. Ezek mellett 

a Kormány, jelentős állami fejlesz-

téseket tud indítani, amelyeket 

azonban az érintett önkormány-

zatokkal egyeztetnie szükséges. 

Ezt csak együttműködő módon 

lehet lebonyolítani. Kooperáció 

szükséges ahhoz, hogy az egymás 

mellé kerülő projektek funkcióban, 

térben és organizációban össze le-

gyenek hangolva, hogy azok szi-

nergikus módon egymást erősít-

sék. A fővárosi projektek között a 

már megkezdett M3 rekonstrukció 

az aluljárókkal együtt, a Lánchíd 

és a Duna-partok megújításának 

számos projektje mondható a 

legfontosabbnak, a későbbiek-

ben a villamoshálózat fejlesztése 

mellett a Nyugati tér esetleges 

újra gondolása, a Kossuth Lajos 

utca – Rákóczi úti tengely eset-

leges humanizálása lehet reális 

feladat. Hosszabb távú fővárosi 

feladat a Rákosrendező átjárását 
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biztosító kapcsolat kialakítása, a 

3-as villamosvonal kiegészítése, 

a Millenniumi Földalatti Vasút re-

konstrukciója. Szükséges lenne a 

ciklus során megindítani az Aquin- 

cumi híd és a kapcsolódó úthá-

lózat fejlesztését. Ne feledjük el a 

közösségi közlekedés járműállo-

mányának folyamatos, soha meg 

nem szűnő megújítási feladatait! 

Eközben ismertek az állami fej-

lesztések prioritásai is: a H5-6-7 

fejlesztése és földalatti összekap-

csolásuk kialakítása, a déli körvas-

út vasúti kapcsolat korszerűsítése 

és S-bahn jellegű kiépítése, a Déli 

pu. és a Nyugati pu. összeköté-

se alagúttal, valamint a ferihegyi 

vasútállomás kiépítése. Mindezek 

ambiciózus programok, reméljük 

minél több minél gyakorlatiasab-

ban megvalósul belőlük. Ehhez vi-

szont az érintett szereplők koope-

rációja szükséges, aminek záloga a 

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 

működése. Egy másik, régóta hú-

zódó, magas szintű kooperációt 

igénylő feladat lenne a város és 

környéke integrált közösségi köz-

lekedési rendszerének létrehozása 

és működtetése: tarifaközösség, 

zónarendszer, üzemvitelek és me-

netrendek összehangolása. Ezt 

meg kell tudni lépnünk 2024-ig, 

hiszen nem csak Nyugat-Európa, 

hanem lassan a korábbi szocialis-

ta országok közlekedési hálózatai 

is így működnek. Ne a kilenclyukú 

jegy legyen a hungaricum…

11. Milyen elvárásokat, kéréseket 

fogalmaz meg a közlekedési 

szakma felé?

A közlekedési szakmától, a mér-

nöki szakmáktól nem csak mint 

főépítész, hanem mint gyakorló 

tervező, urbanista leginkább azt 

kérném, hogy minden igyekeze-

tükkel segítsenek oldani azt az 

ágazati szemléletet, ami gyakran 

még ma is meghatározza gondol-

kodásunkat, működésünket. Ki kell 

tudni lépni ebből, mert a város 

nem ágazati gondolatok egymás 

mellettiségét, hanem integrált 

gondolkodásmódot igényel. „Ma-

gasan integrált terméket pedig 

csak magasan integrált szervezeti 

működéssel lehet létrehozni”. Erre 

kell törekednünk.
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