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1.   Bevezető 
 

A városi utas-szállítás (VUSZ) eredményes működése a 21. századi városokban elsősorban attól függ, 
hogy mennyire hangolták össze a városok sokrétű funkcióit alapvető, lakhatási rendeltetésükkel. A 
lakosok közlekedése, mozgása ugyanis szükséges ahhoz, hogy eljussanak a munkahelyükre, onnan pedig 
otthonukba, ellássák magukat és kielégíthessék kulturális, rekreációs és egyéb szükségleteiket. Ilyen 
bonyolult körülmények között a városi utas-szállításnak kell a térben összekapcsolnia a különböző 
tevékenységeket, kialakítani azok funkcionális egységét.  

 

A VUSZ rendszerének közlekedési tevékenységként, ezzel együtt pedig a városi utasszállító vállalatnak is 
az a funkciója, hogy szállítási szolgáltatásokat nyújtson egy adott közlekedési térben. Ez ösztönzőleg hat a 
városok társadalmi-gazdasági fejlődésére és a városi terület komplex rendezési programjának a 
megvalósítására. Ezzel egyidejűleg csökken a környezetre nehezedő zajterhelés és annak szennyezése, 
hozzájárulva ugyanakkor az anyagi erőforrások gazdaságos kihasználásához. 

 

A városi szállítás iránti szükségletek jellegzetességeire és mértékére számos tényező van hatással, 
amelyek fejlődése, egymás közti viszonyrendszere és végeredménye összefüggésbe hozható a városi 
fejlődés jellegzetességeivel és a városok társadalmi szerkezetével. Ezek pedig: a lakosság szociális és 
demográfiai szerkezete, a lakosság növekedése, életszínvonala, az öröklődött és kialakult viselkedési 
modellek, a lakhatás szerkezete, valamint a városi tömegközlekedési vállalat utas-szállítási kínálatának 
minősége.  

 

Szolgáltatásaik végzésében a tömegközlekedési vállalatok számos szerkezeti és működési gonddal találják 
magukat szemben, amelyek abból adódnak, hogy: nem, vagy nem eléggé szabályozott a közlekedési piac, 
kedvezőtlenek a települések területi paraméterei, rendezetlenek a vállalaton belüli tulajdoni viszonyok, 
nem megfelelőek a technológiai előfeltételek és a káderszerkezet. Emiatt eredményes működésük 
érdekében a tömegközlekedési vállalatoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a környezeti 
feltételekhez, készen kell állniuk a szervezeti változásokra, amelyekkel a kedvezőtlen környezeti hatások 
a lehető legkisebb szintre mérsékelhetők azzal a céllal, hogy az utas-szállításhoz megteremtsék az 
optimális feltételeket. Ebben az alkalmazkodásban illetve a fennálló magatartás megváltoztatásában az 
eredményesség javulása az ún. benchmarking alkalmazásával érhető el.  A legjobbak tapasztalatainak és 
gyakorlatának az elemzésével állítható fel a tömegközlekedési vállalat szervezési modellje. 

 

A tanulmány elsődleges célja a világszerte elfogadott elméletek és gyakorlatok tanulmányozásával 
rámutatni a tömegközlekedési vállalatok eredményeire és szervezettségük fontosságára az utas-szállítási 
funkció hatékony elvégzése érdekében. A szállítási szolgáltatások piacának egyes világszerte elfogadott 
modellje és az utasszállító vállalatok szerveződésének az elemzésével rá kell mutatni az egyes modellek 
előnyeire és hátrányaira, majd azok alapján kiválasztani az optimális szervezeti modellt. 

 

Az utóbbi években nagy változások történtek a társadalomban, ami változásokhoz vezetett a városi és 
peremvárosi utas-szállítási rendszerekben. A korszerű irányzatokkal összhangban a VUSZ rendszereit 
teljes egészében újra kell szervezni és átalakítani ahhoz, hogy a meglevőből át lehessen lépni a kívánt 
állapotba – vagyis színvonalas tömegközlekedést az utasszállítók és az utasok számára is elfogadható 
áron. Ugyanakkor az utasszállító vállalatoknak szervezeti felépítésükkel követniük kell az időszerű 
változásokat, és szükség szerint gyorsan és hatékonyan át kell szervezniük tevékenységüket. 

 

Az általános elveket, az elfogadott szabványokat és szabályokat, az eddigi gyakorlatot és a vállalat konkrét 
környezetét figyelembe véve folyamatosan kell munkálkodni a meglevő szerkezeti felépítés javításán vagy 
egy új szervezeti forma kialakításán. Ebben a tevékenységben az első lépés a VUSZ meglevő 
rendszereinek a részletes elemzése és felülvizsgálata, a konkrét problémák beazonosítása. A következő 
lépés a meglevő rendszer konszolidálása, a járatok, a menetrend, a tarifarendszer és a megfizettetési 
rendszer, a város és az utasszállító szervezettségének és irányításának a felülvizsgálata. Az utolsó lépés az 
összes érdekcsoport (felhasználók, a Város, utasszállítók, a többi polgár) céljainak és igényeinek a 
felülvizsgálata, az új célok megfogalmazása, a szerkezeti felépítés módosítása, továbbá a rendszerek 
működésének és minden folyamatnak az újraértelmezése. 
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A szabadkai közúti városi utasforgalmat lebonyolító vállalat megújításáról és átszervezéséről szóló 
tanulmány meghatározza a szabadkai tömegközlekedési vállalatban szükséges irányítási tevékenység 
stratégiai irányait. Külön rámutat a vállalat ügyviteli átalakulásában tapasztalható irányzatokra, amelyek 
a Subotica-trans majdani átalakulásának a kereteit. 

 

Végezetül a tanulmány szerzői külön köszönetet mondanak a projektben közreműködő 
partnerszervezetnek, a magyarországi Közlekedéstudományi Intézetnek, valamint a szabadkai Subotica-
trans KV projekt-teamje minden tagjának a támogatásért, szakmai hozzájárulásukért és a tanulmány 
kidolgozása során ismertetett javaslatokért. 
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2. Elméleti alapok 
 

„Az újjászervezés az a folyamat, amelyben megváltozik az input, a vállalat erőforrásai és az output között 
az adott társadalmi és üzleti környezetben kialakult optimum. Az újjászervezés során megváltozik a 
szervezet egy vagy több eleme, akár azért hogy hatékonyabbá váljon a rossz gazdálkodás, vagy pedig 
hogy a pozitív ügyvitelnek köszönhetően a további fejlődés szempontjából még inkább javuljanak.“[1] 

 

Az a világszerte tapasztalt jelenség, miszerint a közszféra általánosan alacsonyabb hatékonyságú, mint a 
magánszektor, nem kerülte el országunkat sem. A közszféra az általános válság, a bürokrácia és a 
korrupció következtében még súlyosabb körülmények közepette gazdálkodik. Az újjászervezés az a 
tevékenység, amely során kevés pénzből kialakítják az új szervezeti felépítést, mindenekelőtt pedig javul 
a menedzseri szerkezet, és fontosabb szerepet kap az ügyviteli politika formálásában és 
megvalósításában.  Az újjászervezés végrehajtásához már a kezdetek kezdetén tudni kell, hogy mit foglal 
magában, mik a céljai, milyen tevékenység és tudás szükséges, továbbá hogy ki és miként tudja azt 
hatékonyan végrehajtani. Emiatt a projekt kiindulópontja szélesebb elméleti alapokon nyugszik, aminek 
instruktív-módszertani jelentősége is van.  
 

A vállalat szerveződése illetve annak meghatározása az első logikus kérdés, ha bármit szeretnénk tenni, 
változtatni, fejleszteni, javítani. A másik kérdés a szerkezeti felépítés áttekintése, mivel ez az a keret, 
amelyben az üzleti filozófiai jól vagy rosszul valósul meg. Ugyancsak felmerül a szervezeti és szerkezeti 
kérdés az üzleti stratégia megvalósítása szempontjából. 

 

A projektben a kommunális közvállalat – helyi önkormányzat viszonyában az optimális gazdasági arányok 
feltárása érdekében szerepelnek más országoknak a közszféra privatizálásával kapcsolatos tapasztalatai. 
A nem megfelelő hatékonyság, a veszteségek és az ágazatban fennálló rendezetlen viszonyok még 
összetettebb formában ütköznek ki a KKV privatizációja során, ami nálunk még igencsak kezdeti 
szakaszban tart. 

 

A vállalat szervezetét az őt alkotó elemek (ember, cél, feladat, pénz és funkciók) összhangja határozza 
meg, s ennek kell lehetővé tennie, hogy hatékonyak valósuljanak meg az üzleti folyamatok a jól 
kiválasztott gazdasági stratégiák keretében.   Körülményeink között a vállalat szervezetét legalább három 
nézőpontból lehet szemlélni: tulajdonosi, szerkezeti és funkcionális szempontból. Az első szempont a 
vállalat tulajdonosának (egyéni vagy csoport-tulajdon) a motivációja, hogy az angazsált tőkét befektetve 
hosszabb távon tervezze az üzemeltetést. Ezt a szempontot nagymértékben meghatározza a privatizáció.  
Mindenképpen az államnak a közszférához tartozó vállalatok feletti tulajdona a vitás rész. Komoly gondot 
jelent ezekben a vállalatokban a menedzsment összetétele, ugyanis ezt kedvezőtlenül befolyásolta a 
káderek nem megfelelő és gyakran politikai indíttatású szelekciója. Ebből és számos más okból 
következik a kommunális közvállalatok nyilvánvaló eredménytelensége, amit összességében az ún. 
menedzseri tévedések számlájára írhatunk. Az új jogszabályok igyekeznek feloldani ezeket a 
problémákat, amelyek azonban mindenekelőtt politikai és nem jogi jellegűek. 

 

A másik szempont a szervezethez való strukturális viszonyulás. A sokéves bürokratikus szerkezet, 
mindenekelőtt működési szinten nem adhat jó eredményeket a hatalmas, vertikálisan hosszú és 
menedzserileg túlméretezett hálózatok következtében. A menedzserek jogai és kötelezettségei 
nincsenek megfelelően szabályozva, ami gyakran a horizontális menedzseri kommunikáció 
kimaradásához vezet. 

 

Arra lenne szükség, hogy a viszonylag rögzült termelői-szolgáltatói tevékenységet folytató 
közvállalatokban bevezessék az üzleti folyamatok irányítását a funkcionális viszonyulás helyett. Ezáltal 
lényeges változások történnek: megváltozik a menedzserek iránti viszonyulás és a velük szembeni 
elvárás, a KKV viszonyulása a szolgáltatás felhasználói iránt, a közvállalatok ügyvitelének a hatékonysága, 
ami kedvező hatással lesz a társadalmi közösség gazdaságára. A szervezet viselkedésében bekövetkező 
változások, amelyek az 1. képen láthatók, kihatnak a vállalat működésének az eredményességére is. 
Ebből látszik, hogy a menedzsment szerkezete a dolgozók magatartására van a legnagyobb hatással, a 
szerkezeti felépítés meghatározza a szervezet részeit (anatómia) valamint az egyes részek közötti 
kapcsolatokat és a menedzseri szerkezetet (fiziológia).  

 
 

 
6 



 
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SZERVEZETI TÉNYEZŐK: 

FOLYAMATOK ÉS DIZÁJN 

Nemzeti és szervezeti 

kultúra 

Emberi erőforrások irányítása 

Szervezeti tanulás  

Szervezeti felépítés 

Szervezeti változások 
 

 

CSOPORTOS TÉNYEZŐK: INTER- 

PERSZONÁLIS FOLYAMATOK 

Csoportok és teamek 

Vezetés 

Hatalom 

Konfliktusok 

Döntéshozatal 

 
 
 
FOGLALKOZ-
TATOTTAK 
VISELKEDÉSE 

 

A VISELKEDÉS HATÁSA 

Termelékenység 

Elégedettség 

Hiányzás 

Fluktuáció 

 

 

 

EGYÉNI TÉNYEZŐK: FOLYAMATOK  

ÉS  VISELKEDÉS 

 

 Személyiség és képesség  

  Percepció  

  Motiváció  

  Értékek és álláspontok  

 Egyéni tanulás 

 

 

1. kép  A szervezeti viselkedés modellje [1] 
 

Ha a szervezetet tágabban értelmezve jelenségként elemezzük, látható, hogy közelebbi meghatározása 
több síkon történhet, többek között [2]:   
 

 a szervezet fogalma,  

 a szervezet céljai,  

 a szervezet jelentősége,  

 a szervezetek fajtái, és 

 a szervezet főbb jellegzetességei. 
 

A szervezetek általánosságban csökkentik az egyén viselkedésének szabadságát a cél elérése 
érdekében. 

 

A vállalatok, ezen belül pedig a kommunális közvállalatok esetében menedzsmentjük az eredményes 
ügyvitel kulcsfontosságú tényezője, a KKV és a helyi önkormányzat közötti gazdasági viszonyok rendezése 
a már említett eredményes ügyvitel előfeltétele.  

 

Fontos megjegyezni, hogy az ember alkotta szervezetnek több jelentésbeli és tartalmi megnyilvánulási 
formája van. G. Morgan ezzel kapcsolatban (többek között) megemlíti [2]: 

 

a szervezetet, mint gépezetet,  
a szervezetet, mint élő szervezetet, 
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a szervezetet, mint az agyat,  

a szervezetet, mint kultúrát,  

a szervezetet, mint politikai rendszert, 
a szervezetet, mint a dominancia eszközét, stb. 

 

A szervezet gépként, mechanizmusként való értelmezése és elemzése jellemző a szervezetekkel 
kapcsolatos klasszikus iskolát képviselő szerzőkre és gyakorlati szakemberekre a 20. század elejéről (F.   
Taylor, H. Fayol és mások).  E felfogás képviselői szerint ezek a képződmények racionálisak, hatékonyak, 
hierarchikusan vannak felállítva és mechanikusan működnek. Ez e nézőpont az embert a háttérbe szorítja 
(„az ember a gép tartozéka”), noha ő a szervezet alapeleme, aki meghatározza annak céljait és a 
feladatok elvégzésével megvalósítja a célokat. 

 

Az élő szervezethez való hasonlítás az emberközpontú irányzat képviselőire jellemző, amelynek legfőbb 
művelője E. Mayo volt. Az emberi tőke, vagyis a szellemi és fizikai kapacitásokkal rendelkező ember a 
szervezet fő jellemzője. Tulajdonságuk, hogy rugalmasan viszonyulnak a környezetükből érkező 
impulzusokra. E tanítás alapját a kontingencia elméletén keresztül vizsgálhatjuk meg. 
A szervezet, mint agy egy metafora és azt kibernetikus szervezetként szemléli. A szervezet alkalmazkodik 
a környezetéből érkező impulzusokhoz (ügyfelekhez, versenytársakhoz, környezetvédelmi 
követelményekhez), mégpedig a tudás és a tudáson alapuló pragmatikus viselkedés útján. A szervezet, az 
emberekre gondolva, tanul, információkat szolgáltat és fogad, tevékenyen befolyásolja a tudás 
gyarapodását s annak a környezetében élő emberekre gyakorolt hatását. 

 

A szervezet, mint kultúra az emberi gondolatok, szokások, viselkedés, értékrend összhangját tükrözi egy 
adott szervezeti formán keresztül. Ez a szervezetnek egy nagyon fontos vonatkozása, amely közös 
dolgokról és tevékenységekről szól annak érdekében, hogy az adott szervezet fennmaradjon és 
fejlődhessen. A szervezet tagjai jellegzetességeinek ezen halmaza jelenti a vállalat imázsát, piaci 
alanyként képviselt minőségét és két fontos elv előfeltételét:  a szervezet hatékonyságát és humanitását.  
A hatékonyság a termékek és a szolgáltatások mennyiségéből és minőségéből adódó jelző, a humanitás 
pedig az egészséges viszonyok biztosítják a: szervezet – környezet, vállalattulajdonosok – menedzserek, 
menedzserek – foglalkoztatottak, foglalkoztatottak – foglalkoztatottak között. A hatékony szervezet 
tehát egy stabil, fizetőképes és fejlődőképes szervezet, amelyet kívülről, vagyis a környezetében 
megbecsülnek, a humánus szervezet pedig „szép belülről”, amelybe a dolgozók jókedvűen érkeznek, és 
onnan jókedvűen távoznak, társaságkeresők, kooperatívak és elégedettek.   
A szervezetnek politikai rendszerként egy harmonikus, humánus és hatékony rendszernek kell lennie.  Az 
optimális viszonyokat a szervezeten belül és teljes környezetében uralkodó eltérő érdekek közepette kell 
kialakítani. Az ellentétek nyilvánvalóak a személyi és szervezeti viszonyokban egyaránt. Eltérőek az egyén 
(bérek) és a vállalat (alapok) érdekei, ugyanúgy a nyersanyag- és a késztermék részlegek, a 
fizetőképesség és a készletek, a tömeggyártás (egyen-termékek) és a marketing (értékesítés), stb. 
érdekei. A szervezetnek tükröznie kell az eltérő érdekek egységét, amelyeket mind magasabb szinten kell 
kielégítenie, miközben újabb, még magasabb szintű ellentéteket teremt. Ezek az ellentétek kedvezően 
hatnak az ügyvitel dinamikájára és eredményességére. A szervezetek tehát hatalmi rendszerek, gyakran 
állami vagy még tágabb szinten, egyúttal pedig a potenciális érdekellentétek rendszerei is. 

 

A szervezet, mint a dominancia eszköze a marxista teoretikusok vitatható nézete, akik ezt az egyén 
elidegenedéseként értelmezték a magánvállalatban, vagyis a tulajdonos kizsákmányolói uralmaként. A 
szervezeten belüli viszonyok humanizálása és az „emberibb” szervezet kialakítása, a tőkés és a 
foglalkoztatottak érdekeinek a közelítése kétoldalú motiváció növekedéseként jelentkezett, ami a 
hatékonyság növekedéséhez vezetett. Másfelől, a szervezeti elméletek már az ún. neoklasszicista iskola 
megjelenésével megváltoztatták figyelmük fókuszát és a hierarchiáról, a merev szerkezetről, a szigorú 
munkamegosztásról, stb. az újabb elvek, a motiváció, a participáció, a kommunikáció és a nem formális 
szervezet felé fordultak. E tézist támasztja alá a szervezettel kapcsolatos újabb nézőpontok, amelyet 
többé nem kizárólag vertikumában szemlélnek, a menedzserek „kényszerítő erejének” különböző 
formájaként, amelyben a foglalkoztatottak tiszteletben tartják a szervezeti szabályokat és „alávetik” 
magukat a vezetőség akaratának. Ez az új szemlélet egyszerűen szólva, figyelembe veszi az 
„alárendeltek” készségét, akaratát és azokat a feltételeket, amelyek közepette készek és hajlandók eleget 
tenni a szervezet menedzsmentje akaratának és utasításainak. 
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Munkamegosztás 

Specializáció 

Az autoritás 
delegálása 

Decentralizáció 

Egységek csoportos. 
Departmentalizáció 

Koordináció 

Koordináció 

 

E helyen megemlíthető a projekt szerzőinek a véleménye, hogy a sikeres szervezetek „pozitív 
dominanciájáról” lehet beszélni, amikor a fejlődésről, az együttműködésről, a környezetvédelemről, vagy 
a foglalkoztatottak életszínvonalának a javulásáról van szó. 

 

A szervezeti felépítés, azaz a szervezet konfigurációja az a társadalmi és területi keret, amelyben a 
szervezet megvalósítja üzleti céljait. A szerkezeti felépítéssel való ismerkedésnél a következő 
vonatkozásokat elemezzük: 

 

 A szervezeti felépítés meghatározó elemei;  

 Osztályokká történő szerveződés a szerkezet kialakításának folyamataként; 

 Motiváció a szervezeti felépítés működésének előfeltételeként, és 

 A szervezeti felépítés elemei. 
 

A szervezeti felépítés meghatározó elemei szolgáltatják a szerveződési folyamat kereteit. /2. kép/ 
 
 
 

Differenciálódás 
 
 

SZERVEZŐDÉSI  

FOLYAMAT 
 

 

Integráció 
 
 

 
2. kép: A vállalat szervezeti felépítésének paraméterei [1] 

 

A munkamegosztás megfelelő munka megfelelő emberekre történő rábízása a vállalat feladatai 
keretében. A munkamegosztást technológiai és menedzseri szempontból vizsgálhatjuk. Technológiailag a 
termék előállításán vagy a szolgáltatás elvégzésén keresztül szemlélhetjük, menedzserként pedig a 
döntéshozatali szinteket és azoknak a célok elérésében betöltött szerepét szemléljük. Ezt a menedzseri 
vonatkozást szokás még a “munka mélységének“ is nevezni [1]. A 3. képen láthatóak a munka mélysége 
és a döntéshozatali szintek és a döntések tartalma közötti kapcsolatok 

 
 

Munka mélysége Vállalati döntések fajtája 
 
 

Legmélyebb munka Vállalati célok meghatározása 
 
 

     Mély munka 
 

 
 

Sekély munka 

Döntéshozatal 
 
 Megvalósítás mérése 

 
Szabványok 

felállítása

 

 
 

Tevékenység 
Eredmények 

 

 
3. kép: A munka mélysége 

 

A munkák típusát illetően beszélhetünk magas vagy alacsony horizontális és vertikális specializációról, 
amit a 4. kép szemléltet.  A csúcsmenedzsmentnek kulcsfontosságú feladatai vannak a magas vertikális 
és az alacsony horizontális specializáció terén. 
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Rutinmunkák az 

operatív szférában 

Az alsó- és 
középszintű vezetők 

feladatai 

 

Szakértői feladatok 
a csoportokban 

 

A 
csúcsmenedzsment 

feladatai 

menadžmenta  

Ha a kommunális közvállalat és a (helyi) közösség viszonyait szemléljük, azt látjuk, hogy ez a 
csúcsmenedzsment döntéshozatalához és feladataihoz tartozik, s hogy ezek vertikálisan magasan 
specializált feladatok. 

 
 
 
 

Magas 
 
 

Vertikális specializáció 
 

 

Alacsony 
 
 

 

   Magas 

 

Horizontális specializáció 

 

Alacsony
 
 
 
 

4. kép: A munkák típusai a specializáció szintjei szerint [1] 
 

Az autoritás átruházása a menedzseri feladatok megvalósításának módja bármely szinten. Feladataik egy 
részét átruházzák munkatársaikra, miközben nem ruházzák át az igazgatási szervek vagy a magasabb 
szintű menedzserek iránti (egyéni) kötelezettségeket. 

 

A departmentalizáció (a munkakörök csoportosítása) a szervezet szerkezeti felépítésének a 
folyamataként zajlik az egyes munkáktól, feladatoktól kezdve a „piramis csúcsáig” illetve a vállalat 
vezetőségéig (menedzsmentjéig) (lásd 5. kép). A munkakörök csoportosítása az előírt feladatok egyének 
illetve közösségeik (munkaegységeik) közötti kiosztásának a problémája. 

 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kép: A munkakör-csoportosítás folyamata [3] 
 

A menedzserek motivációja a KKV működése hatékonyságának az előfeltétele. Itt két kérdés merül fel, 
hogyan motiválni a foglalkoztatottakat, hogy dolgozzanak, és hogy az emberek milyen körülmények 
között nyújtják, illetve érik el a legjobb ügyviteli eredményeket. Amennyiben a helyi önkormányzat, a 
kommunális közvállalatok tulajdonosai megfelelően motiválják a top menedzsmentet, ők képesek 
lesznek motiválni munkatársaikat, azok pedig az alkalmazottakat. 
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VEZETŐ SZEKTOROK V. 

 

NAGYOBB EGYSÉGEK IV. 

       

 

ADMINISZTRATÍV EGYSÉGEK III. 

         

 

INDIVIDUÁLIS MUNKÁK II. 
                 

     

FELADATOK 
 

FELADATOK 
 

FELADATOK 



A menedzserek eredményei mérhetők az adott paraméterek elemzésével és egy adott időintervallumban 
történő megfigyelésükkel (hónap, negyedév, év, stb.) a menedzsment szintjétől függően. Hosszabb 
időszakot adnak a top menedzserek elemzésére, és rövidebbet a középszintű illetve a csúcsmenedzserek 
esetében.  

Az 1. táblázatban szereplő példa szerint legfeljebb 5 elemet – feladatot határoznak meg, amelyek 
mérvadóak a munka megítélése szempontjából. A táblázatból látható, hogy a célok maximális teljesítése 
100, a közepes 75, a minimális teljesítés pedig 0%-ot eredményez. Ezeket a paramétereket veszik 
figyelembe a menedzser javadalmazásának elszámolásakor. [3] 

 
 

1. táblázat  A menedzser feladatainak tervezése és megvalósításuk értékelése 
 

Tervezés Megvalósítás 

Stratégiai 
végcél 

 
Részcél 

 
Haszon 

 
Eredmény 

A cél 
%-os 

megvalósulása 

 
Elszámolás 

 
1. 

   max. 100% 
közepes 75%. 
min. 0% 

 

 
2. 

   max. 100% 
közepes 75%. 
min. 0% 

 

 
3. 

   max. 100% 
közepes 75%. 
min. 0% 

 

 
4. 

   max. 100% 
közepes 75%. 
min. 0% 

 

 
5. 

   max. 100% 
közepes 75%. 
min. 0% 

 

 

 
 
 

A folytatásban, a 2. táblázatban röviden összefoglaljuk a szervezeti felépítés elemeit, hogy elemezni 
lehessen: ezek az elemek megfelelnek-e a vállalati feladat-megosztásnak az egyes döntéshozatali 
szinteken. Tehát, H. Mintzberg szerint ezek a következő elemek: [2] 

 
 

2. táblázat A szervezet elemei H.  Mintzberg szerint 
 

Operatív mag a dolgozók alkotják 
Stratégiai csúcs csúcsmenedzserek, azaz a csúcsmenedzsment alkotja 

Középvezetés 
a középszinten tevékenykedő menedzserek alkotják, vagyis ez a 
középmenedzsment  

 
Techno-struktúra 

azok a szakemberek alkotják, akik valós tekintéllyel rendelkeznek magas 
szakmai színvonaluknak, vagyis a tudásuknak köszönhetően, annak ellenére, 
hogy a menedzsment formális szervezetén kívül állnak  

Kiszolgáló törzskar feladata a menedzsment támogatása 
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Szintenként szemléltetve ez a következőképpen néz ki (6. kép). 

 
 

6. kép: A szervezet felépítése 
 

A képen látszik, hogy a két oldalsó szerkezet elsősorban a középvezetésnek segítséget nyújtó szervezeti 
egységként működik. 

 

Más országok tapasztalatai azt mutatja, hogy a közvállalatok, ezen belül pedig a kommunális 
közvállalatok szerveződése és privatizációja eléggé gyorsan zajlik, különböző módon, eltérő dinamikával 
és hatékonysággal történik.  Különösen fontos a közszférával kapcsolatos szervezetek és sajátosságaik 
elemzése. A magán- és a közvállalatok elemzésénél a közöttük megnyilvánuló különbségek a 
közvállalatokkal kapcsolatos nyugati normativista és pozitivista irányzatok álláspontjából adódnak.   

 

A normativista közgazdaságtan a közvállalatokkal kapcsolatban úgy véli, hogy azok alapvető célja, 
legfőbb küldetése nem a profitszerzés, a lehető legmagasabb nyereség elérése, hanem az általános jólét 
megteremtése. Ezen tanok szerint a közvállalatok jelentős szociális szereppel bírnak, ezért termékeik és 
szolgáltatásaik díjában jelen kell lennie ennek az elemnek, s ez által teremti meg a feltételeket az 
általános jólét szintjének a növeléséhez.  [4] 

 

A pozitivista közgazdaságtan a közvállalatok elemzésekor a tulajdonból, az eltérő tulajdonformákból 
adódó jellegzetességekből és tényezőkből indul ki. El kell azonban mondani, hogy a köz- és a 
magánvállalatok közötti legfőbb különbséget az a tény jelenti, hogy míg a közvállalatok tevékenysége 
nagyszámú politikai és gazdasági tényezőtől függ, addig a magánvállalatok fő tevékenysége a 
kereskedelmi illetve a pénzügyi szempontokhoz fűződik.  Ennél a szemléletnél úgy vélik, hogy az árak 
mutatják a legjobban a közvállalatok esetében az említett politikai és gazdasági tényezők 
kombinálásának a fontosságát. 

 

„A magánvállalatoktól eltérően a közvállalatoknak vannak bizonyos sajátosságaik és korlátaik: 
 

a)   a piaci körülmények – gyakori jelenség, hogy szociális megfontolásból a közvállalatok termékeiket 
és szolgáltatásaikat a bekerülési ár alatt értékesítik; 

 

b)  termelési folyamat – költségnövekedés következik be, mert az állam (helyi önkormányzat) azt 
követeli, hogy a közvállalat akarata és az üzleti ésszerűség ellenére hozzanak létre meghatározott 
termékeket, szolgáltatásokat. 

 

c)  pénzügyvitel – ügyvitelükben a közvállalatok nem élhetnek és nem is szabad élniük monopol 
helyzetükkel, hanem a megnövekedett költségeket (a polgároknak nyújtott kötelező 
szolgáltatások miatt) az államnak kell fedeznie; 
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d)  politikai környezet – itt nem az ún. gazdasági számítások alapján folyik az ügyvitel,  mint a 
magánvállalatoknál, P-T=PF, hanem az árakat a felhasználók szociális helyzetének függvényében 
politikai akarattal állapítják meg. 

 

Egyes fejlődő országokban és az egykori szocialista országokban a közvállalatokat nonprofit vállalatként 
kezelik és az állam hatáskörébe tartoznak. Másfelől, az Európai Unióban (EU) a közvállalatok 
tevékenységét a versenyre való jog keretében szabályozzák, ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a 
magánvállalatok, és nem képeznek külön jogi-szervezeti formát a közérdekű tevékenységek végzéséhez, 
hanem ezt a tevékenységet a gazdasági társaságok valamely formájaként (részvénytársaság vagy kft.) 
űzik, eltérően az egyes fejlődő országoktól és az egykori szocialista országoktól. Külön figyelmet kell 
fordítani arra, hogy ne alakuljon ki monopolhelyzet.” [4] 

 

A közszektor privatizációjára az EU-ban a dereguláció szükséges módjaként került sor. A közszektor 
privatizációjának folyamatát a következő gazdasági és politikai indítékok vezérelték: 

   

 „a közvállalatok hatalmas veszteségei és tartozásai jelentős állami támogatást igényeltek, ami 
kihatott a költségvetési hiány növekedésére és a nemzeti gazdaságok növekedésének a 
lassulására, 

 a költségvetési kiadások csökkentése, ami a támogatások mellett magában foglalta az adott 
vállalatok eladósodottságának a csökkentését, az adminisztratív túlfoglalkoztatás (felesleges 
adminisztráció) csökkentését,  

 a vállalatok gazdasági hatékonyságának a növelése, miután ki lesznek téve a közvetlen piaci 
versengésnek a védelmet jelentő állami beavatkozások nélkül,  

 pénzügyi bevételek megvalósítása a vállalati aktívum értékesítéséből,  

 a piaci versengés és a nemzetgazdaság növekedésének az ösztönzése,  

 az államigazgatás befolyásának a csökkentése a vállalat ügyvitelével és fejlesztésével kapcsolatos 
döntések meghozatalában,   

 a foglalkoztatottak ösztönzése, hogy rendelkezzenek a vállalat részvényeivel,  

 a jövedelem és a gazdaság újrafelosztása.” [4]  
 

A környezetünkben található egyes országok példája lehetővé tette, hogy meggyőződhessünk arról: a 
közvállalatok illetve a kommunális közvállalatok és az állam közötti viszonyok rendezése a gazdaság 
talpra állásának előfeltétele, és hozzájárul ahhoz, hogy a közszféra megfelelő szereplőjévé váljon 
Szerbia gazdaságának megújulásához.  

 

Jelen projekt keretében a kutatás a közúti városi utasforgalmat lebonyolító vállalatra, a vállalat 
szerkezetének és működésének az elemzésére irányult, annak tükrében, hogy szükség van a 
tulajdonossal – az állammal, azaz a helyi önkormányzattal való gazdasági viszonyok rendezésére vagy a 
kommunális magánvállalat és az ügyfél – felhasználó közötti piaci viszony kialakítására. 

 

Ez a gazdasági tevékenység a (helyi) közösség gazdasági és társadalmi élete szempontjából 
létfontosságú, jelentős eszközökkel rendelkezik, sok a foglalkoztatott, ugyanakkor jelentős 
erőforrásokat fordít az egyelőre nem piaci feltételek közötti ügyvitelére.   Ahhoz, hogy a helyi 
önkormányzat optimálisan igazgassa a városi utasforgalmat lebonyolító vállalatot, szükséges meglelni a 
gazdasági viszonyok megfelelő modelljét.  A projekt célja felkutatni és kiválasztani a megfelelő modellt, 
amely lehetővé teszi a VUSZ rendszerének hosszú távú működését. 
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3. A modern városok jellemzőinak hatása a városi utas-szállítás 
rendszerének /VUSZ/ természetére 

 
A városi utas-szállítási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok és a VUSZ rendszer részét alkotják, működésük 
földrajzi fekvésétől függetlenül tevékenységük során számos gonddal találják magukat szemben. A 
legjelentősebb gondok okai:  

 

hiányzik vagy elégtelen a szállítási szolgáltatások piacának a rendezettsége,  
kedvezőtlenek az urbánus terület paraméterei, 
a vállalati tulajdonviszonyok, 

technológiai feltételek, és a 

káderszerkezet. 
 

A VUSZ rendszereire jellemző irányzat a tömegközlekedés újbóli népszerűsítését célzó koncepció 
alkalmazása. Az egyik legösszetettebb és legfontosabb városi funkció esetében ez a koncepció a 
közlekedési piac következetes és egyértelmű szabályozásával valósul meg, amellyel rendezik a regionális 
irányítási szerv és a szállítási szolgáltatást végző vállalatok egymásközti helyét, szerepét és a 
döntéshozatal szintjét.    
A tömegközlekedés reaffirmálódása egyformán fontos mind a fejlődő országok vagy térségek városai, 
mind pedig az ipari országok megbénult városai számára. E koncepció szerint a VUSZ 
eszközeinek/járműveinek elsőbbséget kell kapniuk a magánjárművekkel szemben, mind a 
városközpontban, mind pedig a sűrűn lakott városi területek főútvonalai mentén. A magánjárművek 
eközben csak a város peremterületein valamint a fő útirányok közötti területeken tarthatják meg 
uralkodó szerepüket. 

 

A tömegközlekedés előtérbe helyezésének a koncepciója a tömegközlekedés és magánközlekedés 
funkcióinak a különválasztásával nem valósítható meg csupán a tömegközlekedési szolgáltatások 
vonzóbbá tételével. A koncepció életre keltéséhez szükség van a magánközlekedés további 
terjeszkedésének a megakadályozására, mégpedig különböző korlátozásokkal, mint például: 

 

 pénzügyi korlátozások,a személygépkocsik parkolási díjának a növelése a különösen         
parkolóhely-igényes területeken,  

 kincstári korlátozások,  

 az üzemanyag és jármű utáni adók növelése, 

 bizonyos városi területeken a magánjárművek használatának a betiltása, 

 sétálóutcák kialakítása, amelyeket a városi utas-szállítás járművei szolgálnak ki. 
 

A felsorolt intézkedésekkel a lakosságot átirányítják a VUSZ rendszerei felé, azzal a feltétellel, hogy a 
városi utas-szállítást bonyolító vállalatok megfelelő minőségű kínálattal rendelkeznek. Épp emiatt Európa 
legtöbb országában a VUSZ rendszerére társadalmi érdekként tekintenek.  Ennek előnyei: javul a 
közlekedésbiztonság, javul a városszerkezet, erősödik a környezetvédelem és nő a lakosság mobilitása. 

 

Mégis, a városi utas-szállítással foglalkozó vállalatok működése és az adott területen szükséges 
hatékonysága szempontjából döntő jelentőséggel bír a közlekedési piac szabályzása. A szabályzásnak 
magában kell foglalnia a regionális igazgatási szint és a szállítási szolgáltatásokat végző vállalat közötti 
döntéshozatali szintek megosztását a következő kérdések tekintetében: szállítási politika, díjszabás-
politika, minimális szabványok, mobilitási szabványok, hozzáférhetőségi szabványok, szolgáltatás 
minősége, járatok hálózata, menetrend, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, a 
járműtípusok, személyzeti irányítás, a járművek munkájának a beosztása, a személyzet munkájának a 
beosztása, járművek karbantartása, stb.  

 

A szállítási szolgáltatások piacának a rendezettsége a közlekedési-szállítási tevékenység eredményes 
fejlődésének fontos előfeltétele. Ebbe beletartozik bizonyos piacszabályozási modellek tiszteletben 
tartása a városi utas-szállítással foglalkozó vállalat és a regionális közigazgatási szerv közötti 
együttműködése keretében. A tanulmány folytatásában bemutatásra kerülnek a kiválasztott szállítási 
piac-szabályozási modellek és alapvető jellegzetességeik. 
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Ezek: a skandináv modell, a francia modell, az ausztrál – Adelaide modell, a brit modell és a belgrádi 
modell. 

 

A kiválasztott szállítási piac-szabályozási modellek különböző módon osztják el az irányítási 
beavatkozások súlypontját, ami egyaránt eredményezhet kedvező és kedvezőtlen hatásokat. [6] 

 

A skandináv modellt a regionális közigazgatási szerv és a szállító vállalat közötti liberális viszony jellemzi 
az igazgatási jogosultságok terén. Ez a modell lényegében az érett, haladó és liberális társadalmi 
viszonyokat tükrözi. 

 

A skandináv modell kedvező hatása: 
 

a termelői hatékonyság erős támogatása, 

a szolgáltatások integrációjának könnyű megvalósítása. 
 

A skandináv modell kedvezőtlen hatása: 
 

 a taktikai szintű rendszerbeli konkurencia hiánya miatt alig támogatják a felhasználók követeléseit, 

 a regionális közigazgatási szerv átveheti az irányítási és szabályozási jogosultságokat a regionális 

szállító vállalattól.  
 

A szállítási piac szabályozásának francia modelljét egyfelől a könnyű integrálhatóság jellemzi, illetve, 
fennáll annak a veszélye, hogy a politikai változások kihathatnak a közlekedési rendszer műszaki-
technológiai színvonalára.    

 

A francia modell kedvező hatása: 

 a szolgáltatások könnyű integrációja, 

 a létesítmények és a felszerelés könnyű transzfere.   

A francia modell kedvezőtlen hatása: 
   a termelői hatékonyság korlátozott támogatása, 

   nincs lehetőség az eredmények egyidejű követésére,  

   az ajánlattevők számára kiírt pályázatok korlátozott költségei, 

   fennáll az információk közötti növekvő aszimmetria és a politikai ráhatás veszélye, amelynek 
eredményeként a pályázaton a magánvállalatokat részesítik előnyben.   

 

A szállítási piac szabályozásának ausztrál - Adelaide modelljét a felhasználók iránti nyitottság és a 
közlekedési rendszer elemeinek a könnyű integrálhatósága jellemzi, ám fennáll annak a veszélye, hogy 
csökken a szolgáltatások minősége. 

 

Az ausztrál modell kedvező hatása: 
 

 lehetséges a szállítóvállalat eredményeinek egyidejű összehasonlítása,  

 lehetséges a kisvállalatok bekapcsolódása anélkül, hogy megszűnne a rendszer egysége,  

 támogatás a termelői hatékonyságnak és felelősség a felhasználók igényei iránt.  
 

Az ausztrál modell kedvezőtlen hatása: 
 

 fennáll annak veszélye, hogy a szolgáltatások színvonala a regionális közigazgatási szerv által 
megállapított szint alá csökken.  

 

A szállítási piac szabályozásának brit modellje a liberális kapitalizmusnak a műszaki rendszer működésére 
kivetített szellemét tükrözi. 

 

A brit modell kedvező hatása: 
 

 közvetlen felelősség a felhasználók igényei iránt, a közigazgatási szerv beavatkozása nélkül, 
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 egyértelműen elkülöníti egymástól a különböző funkciókat és a közigazgatási szervek szociális 
irányultságát, 

 lehetőséget ad arra, hogy több közigazgatási szerv egyidejűleg tevékenykedjen, 

 legfeljebb csak kisebb gondok jelentkeznek.  

 

A brit modell kedvezőtlen hatása:  

 az illojális konkurencia megjelenésének veszélye, 

 szükség van a verseny-gyakorlat megfelelő szabályzására. 
 

A szállítási szolgáltatások piacszabályozásának belgrádi BIRD modellje szerint a demokratikus hatalom 
keretében működő regionális közigazgatási szerv optimalizálja a műszaki rendszerek működését a 
műszaki-technológiai innovációs szinten, anélkül, hogy korlátozná azok szabadságát.  

 

A belgrádi modell kedvező hatása: 

 rendkívüli rugalmasság a felhasználók igényei iránt. 
 

A belgrádi modell kedvezőtlen hatása: 

 a társadalmi közösség hatásától való függőség a döntéshozatal és a finanszírozás terén. 
 

Az ismertetett modellek elemzéséből kitűnik, hogy a felhasználók a VUSZ rendszerétől a következőket 
várják el: hogy az általuk kívánt helyen és időben nyújtson számukra szolgáltatást, vagyis, hogy a 
szolgáltatás az általuk kívánt térben és időben legyen hozzáférhető. A felhasználók ugyancsak elvárják a 
már elvégzett szolgáltatás állandó minőségét, szélsőséges minőségromlás nélkül, vagyis folyamatos és 
stabil szolgáltatást várnak el a VUSZ rendszerének használata során. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felhasználók azt várják el, hogy szállítási/utazási igényeiket eredményesen 
és könnyen valósítsák meg a VUSZ rendszerének a használatával, vagyis, hogy utazási igényeiket 
könnyen, kényelmesen és egyszerűen elégíthessék ki a VUSZ megfelelő alrendszerének használatával (pl. 
a felhasználók igénylik a hozzáférhető és egyszerű tájékoztatást, az érthető és elfogadható 
díjszabásrendszert, kényelmes járműveket, állomásokat, stb.).   

 

A modern városok tapasztalatai szerint a finanszírozási politikán keresztül határozzák meg azokat az 
elveket, amelyek szerint a társadalmi-politikai közösség pénzügyi támogatásban részesíti a VUSZ 
rendszerét, a díjszabás-politika viszont csupán a finanszírozási politika része, mivel a viteldíjak a 
működéshez és a fejlődéshez szükséges bevételek egy részét biztosítják.  

 

Az országok többségében a VUSZ társadalmi érdek, amelynek előnyei nem csak az utasok számában és az 
utazás árában jutnak kifejezésre. Előnynek számítanak az olyan tényezők is, mint pl.: a közlekedési 
zsúfoltság enyhítése, a közlekedésbiztonság javulása,  a környezetvédelem előmozdítása, a lakosság 
nagyobb mobilitása, stb.  A VUSZ előnyei közvetve kihatnak a város költségvetésére is,  ami a legfőbb érv 
amellett, hogy a városi hatalom az aktív pénzügyi támogatáson keresztül részt vállalnak a viteldíjból, 
ezzel járulva hozzá a tömegközlekedés kínálatának és minőségének a javulásához.  

 

A város szállítási rendszere, azaz a VUSZ rendszere meghatározza a város működését. Épp ezért a város, 
mint magasabb rendű rendszer számára nagyon fontos, hogy a VUSZ rendszere optimálisan működjön. A 
VUSZ rendszerének optimális működéséhez szükséges a folyamatok, erőforrások és a szervezet optimális 
irányítása, összhangban a rendszer céljaival.  A városi utasszállítás céljait az irányítás szempontjából a 
magasabb rendű rendszer – a város határozza meg.   

 

A rendszer összes résztvevője képviselőjének előre megfogalmazott igényei mellett a VUSZ célja a 
következőképpen definiálható: ”...meghatározott mértékű és minőségű szállítási szolgáltatás előállítása a 
rendszer minimális működési költségei mellett, illetve alternatívaként,  a költségek meghatározott 
szintjén a szállítási szolgáltatások maximális minőségének a biztosítása, illetve hogy a szállítási 
szolgáltatások megkövetelt mértéke és minősége a maximális hatékonyság és minimális 
környezetszennyezés mellett valósuljon meg...” 

 

„...A VUSZ rendszerének irányításával kapcsolatos modern szemlélet szerint a városi utasszállítás önálló 
rendszer helyett a város rendszerének alrendszerévé válik.”  
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Ilyen értelemben a városi utasszállítás rendszere céljait össze kell, hogy hangolja a város céljaival. Más 
szóval, szűkebb értelemben az „utas, akit el kell szállítani” elvről át kell térni „a felhasználó, akit ki kell 
szolgálni” elvre, illetve a szolgáltatás mennyiségi elvéről át kell térni a rendszer minden felhasználója 
sajátos igényeinek színvonalas kielégítését szolgáló elvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



4. A legjelentősebb szervezeti paraméterek meghatározása a városi utasszállító 
vállalat működésének elemzésében 

 
A VUSZ rendszerének elemzésekor a szervezettségi szint meghatározásához szükséges ismernünk a 
rendszer és környezete kapcsolatának természetét és jellegét, ami pedig leginkább a szállítási 
szolgáltatások piacán uralkodó körülmények alapján határozható meg. A VUSZ rendszere 
szervezettségének és állapotának teljes áttekintéséhez szükséges elemeznünk a rendszer következő 
jellemzőit: 

 

A RENDSZER ÁLTALÁNOS ADATAI 
  A tömegközlekedéssel megbízott városi közigazgatási szerv szervezeti felépítése; 
 A Szabadka város tömegközlekedésére vonatkozó törvények és jogszabályok (A tömegközlekedésről 

szóló rendelet, Szabadka város utasszállításának fejlesztési stratégiája, stb.); 
  Okiratok, amelyek az utasszállítással kapcsolatos szerződéses vagy más viszonyokat szabályozzák a 

szolgáltató és a városi közigazgatási szerv között; 
  Projektek, tanulmányok, elemzések, szakértői vélemények, amelyek a közlekedéssel, szállítással 
kapcsolatban készültek Szabadka város területére; 

 
  MODAL SPLIT (utazás-megoszlás) Szabadka város területén; 
  Mobilitás az utasok kategóriája szerint; 
  A szabadkai utasszállító vállalat célpiaca – demográfiai, szociális és gazdasági jellemzők; 
  A bejegyzett piaci versenytársak jegyzéke, azok jogi és regulációs státusa:  adatok az ún. különjárati 
vagy szerződéses utasszállítás Szabadka város területén, a szolgáltatók jegyzéke, az ellátott járatok 
jegyzéke, a felhasznált járművek  (a járművek teljes száma szerkezeti csoportosításban), árjegyzékek; 
  A város és természetbeli jellemzői. 

 
SZERVEZET, HUMÁN ERŐFORRÁSOK, JÁRMŰÁLLOMÁNY 
ÁS MŰKÖDÉS 
  A szabadkai városi utasszállító vállalatok szervezeti felépítése; 
  Humán erőforrások: foglalkoztatottak száma szervezeti egységenként; a foglalkoztatottak 

képzettségi összetétele szervezeti egységenként, a foglalkoztatottak korösszetétele szervezeti 
egységenként; a foglalkoztatottak szolgálati idő szerinti összetétele.   

  A foglalkoztatottak átlagkeresete havi lebontásban; 
  Szerződéses és diákszállítás; 
  Hatályos menetrendek minden járatra - munkanapokon, szombati és vasárnapokon; 
  A közlekedő járművek tervezett és megvalósított száma havonta az előző 5 évre; 
  A közlekedő járművek tervezett számának szerkezete járatonként – szóló és csuklós buszok, 

csúcsidőben és csúcsidőn kívüli órákban; 
  A járműállomány állapota a járműállomány szerkezete szerint: a leltárban szereplő járművek száma 

gyártók, típusok és a gyártási évek szerint, a rendelkezésre álló járművek száma gyártók, típusok és 
gyártási évek szerint, a járművek kapacitása gyártók, típusok és gyártási évek szerint (ülő- és 
állóhelyek száma), a járműállomány összetétele a legfontosabb szerkezeti elemek szerint, azaz a 
meghajtó motorok, váltók és tengelyek típusai szerint. 

  A tervezett és megvalósított szállítási munka buszkilométerben kifejezve, havonként az előző 5 
évben; 
  A tervezett és megvalósított szállítási munka férőhelykilométerben kifejezve, havonként az előző 5 
évben; 
  A közlekedésben tervezett és megvalósított munkaórák száma havonként, az előző 5 évben; 
  A szállított utasok száma az előző 5 évben; 
  A szállított utasok száma havonként, az előző 5 évben. 

 
VITELDÍJ-RENDSZER,  JEGYRENDSZER ÉS MEGFIZETTETÉSI RENDSZER 
  A felhasználók összetétele a jegyek típusai szerint; 
  Hatályos árjegyzékek járatok szerint a meglevő viteldíj-rendszerben; 
  A jegytípusok meglevő rendszere; 
  A jegyek szerkezete jegytípusok szerint és az értékesített jegyek száma típusonként; 
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  A megfizettetés meglevő rendszere (felsorolni a járatonkénti különbségeket, ha léteznek), az utasok 
fel- és leszállásának technológiája. 

 
LÉTESÍTMÉNYEK 
  A szabadkai városi utasszállító vállalat létesítményei és alapterületük; 
  A járművek elhelyezésére és karbantartására szolgáló létesítmények és alapterületük; 
  Az autóbusz-állomás alapterülete és tartalma, a létesítmények vázlatrajza és a közlekedési felületek 
rendeltetése; 
  A vállalat egyéb tevékenységei (a tevékenységek leírása és hasonló). 

 
PÉNZÜGYEK 
  Pénzügyi-beruházási tervek; 
  Teljes árbevétel szerkezete az elmúlt 5 évben: 

ÁRBEVÉTEL 
   Alaptevékenységből származó árbevétel (jegyeladásból származó bevétel); 
   Szerződéses és különjárati szállításból származó bevétel; 
   A város által nyújtott tőkebeli támogatások; 
   Adományokból származó bevételek;  
 
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 
Reklámbevételek; 
    Az autóbusz-állomás bevételei; 
    Büntetésekből, kártérítésből származó bevételek, stb...  
EGYÉB BEVÉTELEK (felsorolni a bevétel-nemeket) 

  Költségek összesen, szerkezetük szerint az elmúlt 5 évben:  
ÜGYVITELI KÖLTSÉGEK: 

ANYAGOK ÉS ALKATRÉSZEK; 
   Üzemanyag- és energiaköltségek; 
   Bérek és egyéb személyi juttatások; 
   Termelői szolgáltatások költségei; 
   Amortizáció; 
   Nem dologi kiadások;  
PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB KIADÁSOK. 

 
 

Többnyire ismertek a felsőbb rendszereknek a VUSZ rendszer egyes sajátos érdekcsoportjai számára 
nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatos céljai és követelményei, amelyeket gyakran emlegetnek, 
viszont a megváltozott körülmények közepette változik azok jelentősége is. Vagyis, a városi utasszállítás 
rendszerével kapcsolatos célok és követelmények meghatározásához szükséges és hasznos 
megkonstruálni a rendszer reprezentáns résztvevőinek a szerkezetét a rendszerrel kapcsolatos 
érdekeikkel együtt (célok, igények, korlátok). A VUSZ rendszerével kapcsolatos célok és követelmények 
három érdekcsoport céljai és igényei alapján fogalmazhatók meg: *4 

 

a) A városi közigazgatási szervek megfogalmazzák minden lakossági csoport igényeit, illetve 
követeléseit, amelyeket figyelembe kell venniük minden szociális elemként. 

b) A szállítás-szervezők – utasszállítók megfogalmazzák azokat a követeléseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy jogi alanyként eredményesen és hatékonyan tudjanak gazdálkodni. 

c)  A felhasználók megfogalmazzák a szállítói szolgáltatások mértékével és minőségével kapcsolatos 
igényeiket. Ez az érdekcsoport az, amely miatt alapjában véve létezik a VUSZ rendszere. 

 

Közvetlen kapcsolat áll fenn a városi közigazgatási szervek és a másik két érdekcsoport között. A városnak 
saját szervein keresztül biztosítania kell azt, hogy minden szociális érdekcsoport követelése bekerüljenek 
a célok közé, s hogy a szállítási politikán keresztül lehetővé tegyék a célok megvalósítását. 
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Így például a jó minőségű szolgáltatás a felhasználók közvetlen érdeke, ugyanakkor pedig az utasszállítók 
kereskedelmi érdeke is, ugyanakkor pedig a közigazgatási szerv közvetett érdekét is szolgálja. Egyszerűen 
szólva a politikai döntéshozók számára rendkívül fontos a városi közigazgatási szervek, az utasszállítók és 
felhasználók közötti „sportszerű” kapcsolat.  

 

Láthatóak az önkormányzat törekvései, hogy a szabályozatlan viszonyokból szabályozott viszonyokat 
teremtsen, ugyanakkor pedig szükséges a szabadkai VUSZ rendszere egyes elemeinek a 
továbbfejlesztése.  Szabadkán ugyan világosan megfogalmazódtak az összes érdekcsoport igényei, mégis 
szükség van azok egyesítésére és rendszerezésére az egyes érdekcsoportokon belül és érdekcsoportok 
között is. 

 

3.1.1. A polgárok elvárásai a VUSZ rendszerével szemben 
A polgárok igényei és céljai az élet minden egyes területéről számos követelésen és célon keresztül 
fejezhető ki.  A tanulmány készítése során a figyelem az igények és célok azon vonatkozásaira irányul, 
amelyek a felhasználók és az utasszállítók befolyásán kívül esnek.    Így szemlélve öt különösen fontos 
terület azonosítható, amelyeket a 3. táblázat tartalmaz.  

 

3. táblázat: A városi népesség általános igényei 
 

A VÁROSI NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS IGÉNYEI 

A TÁRSADALOM RÉSZEI ÉS SAJÁTOS CÉLJAI OPERATÍV CÉLOK 

MINDEN POLGÁR  

 Az általános fejlődés maximalizálása 

 A közlekedés zsúfoltságának csökkentése 

 Környezetvédelem 

 A VUSZ erőforrásainak hatékonysága 

 A VUSZ nagyobb részvétele a szállítási piacból, 
különösen meghatározott övezetekben 

 Korszerű („tisztább”) járművek és technológiák 
használata a közlekedés-irányításban 

ADÓFIZETŐK 

 A VUSZ rendszerének kisebb szintű támogatása 

 Az utasszállítók költséghatékonyságának növelése 

 A teljes megfizettetést szolgáló lépések 

ALACSONYABB JÖVEDELMŰ POLGÁROK 

 Alacsonyabb viteldíjak (árbeli kockázatok nélkül) 
 

 Kedvezményes tarifák az utasok 
meghatározott kategóriái számára 

 A költségek szigorúbb ellenőrzése csökkentheti 
a szállítási szolgáltatások díját 

KISEBBSÉG 

 Könnyebb szociális integrálódás 

 

 Kedvezmények a foglalkoztatottak számára 

AZ URBÁNUS TERÜLETEK MEGÚJÍTÁSA 

 Az üzleti és foglalkoztatási vonzerő fokozása 

 

 Külön javítani az egyes övezetek elérhetőségét 
 

A 3. táblázatban szereplő első három társadalmi csoport közvetlen és erőteljes hatást gyakorol a törvényi 
és szabályozási keretekre. Egyértelmű, hogy a város minden lakosa szeretné kielégíteni a saját 
szükségleteit, oly módon, hogy önmaga számára minél kisebb költségek mellett biztosítsa az életminőség 
kívánt szintjét. A fennmaradt két csoport a felsorolt keretek alkalmazkodásához és kiegészítéséhez 
kapcsolódik. 

 

Az általános igények összetettsége, a különböző érdekekből fakadó ellentétek miatt körültekintően kell 
megfogalmazni és véglegesíteni a rendszer céljait, amelyek a felsorolt igényekből adódnak. 

 

3.1.2. A városi közigazgatási szervek és az utasszállítók elvárásai a VUSZ rendszerével szemben 
A városi közigazgatási szerv célja, hogy biztosítsa a társadalmi érdekek megvalósulását figyelembe véve a 
felhasználók és a szolgáltatók érdekeit, miközben folyamatosan figyelembe kell vennie minden polgár 
elvárásait.  A városi közigazgatási szervek a VUSZ rendszerével szembeni elvárásaikat minden polgár 
(szolgáltató, felhasználó, nem utazó, stb.) általános társadalmi jólétének a növelése,   továbbá a városi 
népesség színvonalasabb, hatékonyabb és korszerűbb életvitele érdekében kell megfogalmaznia. 

 

Az utasszállítók (a VUSZ rendszere nagyon fontos elemének) alapvető célja arra irányul, hogy elsősorban 
a saját érdekeit érvényesítse, de ennek összhangban kell lennie a közigazgatási szerv és a felhasználók 
igényeivel.    
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Az utasszállítók elvárásai a külső (tisztességes piaci viszonyok, minden szállító egyforma elbírálása, jobb 
járatbeosztás, nagyobb támogatás, stb.) és a belső (pl. műszaki-technológiai fejlődés, korszerű 
menedzsment-viszonyulás, az informatikai rendszer fejlesztése, stb.) feltételek megteremtése, amelyek 
lehetővé teszik a szolgáltatók számára, hogy jogalanyként hatékonyan és eredményesen tudjanak 
működni. 

 

A városi közigazgatási szervek és az utasszállítók elvárásai és sajátos céljaik a VUSZ rendszerével 
szemben a 4. táblázatban láthatók. 

 

4. táblázat: A városi igazgatási szervek és az utasszállítók elvárásai 
 

A VÁROSI IGAZGATÁSI SZERVEK ÉS AZ UTASSZÁLLÍTÓK ELVÁRÁSAI 

A TÁRSADALOM RÉSZEI ÉS SAJÁTOS CÉLJAI OPERATÍV CÉLOK 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 

 A szolgáltatások rendszerének minősége 

 Konfliktushelyzetek elkerülése 

 Színvonalas szerkezet és működés 

 Az utasszállítókkal való viszonyok 
meghatározása, úgy hogy a kereset nagyobb 
legyen az ellenőrzés költségeinél 

UTASSZÁLLÍTÓK 

 Eredményes és hatékony ügyvitel 

 Tisztességes piac-hozzáférési feltételek és 
magatartás 

 Stabil szolgáltatási feltételek 

 Innováció-bevezetési feltételek 

 Optimális vállalatszervezés és a korszerű 
menedzsment-módszerek alkalmazása 

 Elkerülni az utasszállítók közötti túl nagy 
különbségeket, a piac nyitottsága és a szabad 
piaci verseny tekintetében 

 A városi közigazgatási szervekkel való 
viszonyokat világosan meg kell fogalmazni, az 
eljárások pedig átláthatóak legyenek 

 Az utasszállítóknak bizonyos piaci szabadsággal 
és a munka eredményeiből való megfelelő 
részesedéssel kell rendelkezniük 

 

A városi közigazgatási szerv adminisztratív feladata elsősorban a szolgáltatók és a felhasználók 
érdekeinek a megfogalmazása és védelme e két érdekcsoport egymásközti viszonyaiban.  Ezt a szerepet 
egyértelműen meg kell határozni és ismertetni a rendszer felállításakor (tervezésekor), és akkor is, 
amikor a VUSZ rendszere munkájának az eredményeit értékelik. Ez a hozzáállás szükséges, hogy 
átláthatóan legyenek meghatározva a szolgáltató mennyiségi és minőségi kötelezettségei, összhangban a 
szerződéses viszonyokkal, de annak eszközeként is, hogy meghatározhassák a felhasználóknak a rendszer 
hozzáidomításával kapcsolatos szükségleteit és elvárásait. 
Van azonban egy másik szerep is, amely különösen jelentős, amikor versengés folyik az utasszállítók 
között. Ebben az esetben a városi közigazgatási szerveknek tisztességes feltételeket kell biztosítaniuk az 
utasszállítók közötti versengéséhez, és meghatározni valamint előre közölni a piacra történő belépés 
feltételeit.  A városi közigazgatási szerv szerepét, feladatait és jogkörét meg kell határozni és ismertetni a 
rendszer felállításakor (tervezésekor). 

 

A VUSZ rendszerében a szolgáltató szerepe eleget tenni a városi közigazgatási szerv és a felhasználók 
elvárásainak a saját érdekek kielégítésével és a kitűzött célok teljesítésével, ezek pedig: a nyereség 
maximalizálása, ill. alternatívaként a költségek minimalizálása (állami utasszállítók). A felhasználók 
meglevő számának megőrzése és új felhasználók megnyerése különböző intézkedések révén (pénzügyi 
kedvezmények, marketing, stb.) a szolgáltatók egyik legfontosabb feladata. 
A helyi önkormányzat felhasználók iránti elvárásainak a kialakításakor szükséges megteremteni a 
szervezeti elemeket – olyan egységeket a helyi önkormányzatban, amelyek az igények, elvárások 
feldolgozásával, azok továbbításával illetve az eredmények értékelésével foglalkoznak.  

 

A közlekedési rendszer működésének a figyelemmel kísérésével megbízott városi testület, szerv feladata 
lenne a szolgáltatóval való közvetlen kapcsolattartás, kommunikáció.  Másfelől, az önkormányzat és a 
szolgáltató közös érdeke, hogy a szállítói szolgáltatás előállításakor keletkező kockázatokat szabályosan 
osszák el, illetve rögzítsék a szerződésben. Ugyanakkor a helyi önkormányzat szerve testületén keresztül 
teljesen szabályozná, rendezné a szállítói szolgáltatások piacát. Az ilyen fajta viszonyulás kedvező hatása 
a szállítás minőségének a javulásában és a szürkegazdaság elleni harcban jutna kifejezésre. 

 

 

21 



3.1.3. A polgárok elvárásai a VUSZ rendszerével szemben 
 

A VUSZ olyan rendszerei esetében, amikor a piacon nem történt meg a szolgáltatások részletezése és 
meghatározása (a szolgáltatók és a felhasználók között), hanem csak közvetve, a városi szervek utalásai 
formájában, nagyon fontos meghatározni a felhasználók elvárásait és céljait.   
 

A felhasználók elvárásai és sajátos céljaik a VUSZ rendszerével szemben az 5. táblázatban láthatók. 
 

5. táblázat: A felhasználók elvárásai 
 

A FELHASZNÁLÓK ELVÁRÁSAI ÉS CÉLJAI 
A TÁRSADALOM RÉSZEI ÉS SAJÁTOS CÉLJAI OPERATÍV CÉLOK 

UTASOK 

 Jó elérhetőség térben és időben 

 Rendelkezésre állás és stabil szolgáltatás 

 Könnyű használat 

 Vonzó szolgáltatások 

 Olyan járathálózat kialakítása, amely 
megfelelően fedi a területet 

 A szolgáltatások tervezett minőségének a 
megvalósítása  

 Menetrendek, amelyek kielégítik a 
legterheltebb órákat és a felhasználók más 
tevékenységeinek az időszakait 

 Stabil hálózat és működés 

 A felhasználók jó tájékoztatása 

 Fizikai és díjszabás-integráció 

 Kényelem a megállókban, állomásokon, 
járművekben 

 A szolgáltatások minőségének szavatolása 

 A szolgáltatások minőségének 
folyamatos figyelemmel kísértése és az 
elvárásokhoz való idomítása 

 

A felhasználók a VUSZ rendszerétől azt várják, hogy: a rendszer az általuk kívánt helyen és időben 
nyújtson számukra szolgáltatást, vagyis, hogy a szolgáltatás az általuk kívánt térben és időben legyen 
elérhető. Úgyszintén a felhasználók elvárják a szolgáltatások folyamatos minőségét szélsőséges 
minőségromlás nélkül, vagyis, a VUSZ rendszerének használata során folyamatos és stabil szolgáltatást 
várnak el. 

 

Fontos még hangsúlyozni, hogy a felhasználók azt várják el, hogy utazási igényeiket eredményesen és 
könnyen valósítsák meg a VUSZ rendszerének a használatával, vagyis, hogy utazási igényeiket könnyen, 
kényelmesen és egyszerűen elégíthessék ki a VUSZ megfelelő alrendszerének használatával (pl. a 
felhasználók igénylik a hozzáférhető és egyszerű tájékoztatást, az érthető és elfogadható 
díjszabásrendszert, kényelmes járműveket, állomásokat, stb.). 

 

A felsoroltak alapján megállapítható, hogy a város nem működhet a szállítási rendszer működése, vagyis 
a városi utasszállítás rendszerének a működése nélkül.  

 

Épp ezért a város, mint magasabb rendű rendszer számára nagyon fontos, hogy a VUSZ rendszere 
optimálisan működjön. A VUSZ rendszerének optimális működéséhez szükséges a folyamatok, 
erőforrások és a szervezet optimális irányítása, összhangban a rendszer céljaival. A városi utas-szállítás 
céljait az irányítás szempontjából a magasabb rendű rendszer – a város határozza meg. 
A rendszer minden mérvadó résztvevője előre ismert elvárásai mellett a városi utasszállítás rendszerének 
a céljai a következőképpen határozhatók meg: a rendszer minimális működési költségei mellett a 
meghatározott mértékű és minőségű szállítási szolgáltatások előállítása, vagy alternatívaként a 
meghatározott költségszinten a szállítási szolgáltatás minősége maximális szintjének a biztosítása, illetve 
hogy a szállítási szolgáltatások megkövetelt mértéke és minősége a maximális hatékonyság és minimális 
környezetszennyezés mellett valósuljon meg... 
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5. A szabadkai városi utasszállító vállalat szervezettségének elemzése 
 

A vállalat üzleti politikáját a folyó ügyvitel és a vállalat következő időszakra vonatkozó fejlesztési 
stratégiája határozza meg. Ahhoz, hogy a VUSZ keretében az utasszállítási szolgáltatásban optimális 
eredményeket érjenek el, összhangban kell lennie a termelés mennyisége (amely meghatározza a 
szállítási igényeket) és a rendelkezésre álló erőforrások (szállítási kapacitások, humán erőforrások, 
pénzügyi eszközök) között. 

 

A rendelkezésre álló szállítási erőforrások ésszerű felhasználása jelentős mértékben befolyásolja a VUSZ 
ügyvitelét. Ilyen értelemben szükség van a vállalat szállítási kapacitásainak az elemzésére: járművek 
száma, a járműállomány szerkezete, járművek típusai, életkoruk, használatuk intenzitása, üzemképesség 
szintje, a járművek fenntartására és javítására szolgáló létesítmények felszereltsége. Az elemzésnek fel 
kell ölelnie a VUSZ humán erőforrásainak a számára, képzettségi összetételére. 

 

Módszertanilag a diagnosztizálás a következőket öleli fel: 

 a meglevő helyzet felmérése, 

 a műszaki, technológiai és gazdasági jellegű adatok elemzése és értékelése, valamint 

  vállalat, a szervezeti egységek az általuk végzett tevékenységek és feladatok szervezettségi 
szintjének a megállapítása, illetve az elemzés során feltárt gyengeségek bemutatása. 
 

A szervezet meglevő helyzetének az elemzése két szakaszban történik:  
 a gazdálkodás illetve a  
 szervezettségi szint elemzése. 

 
A gazdálkodás elemzése szakaszosan történik, hogy a gazdálkodással kapcsolatos gondokat technológiai, 
gazdasági, káderügyi és egyéb szempontok szerint mérlegeljék. Ilyen értelemben a gazdálkodás 
helyzetének elemzése magában foglalja: 

 A VUSZ ügyviteli és fejlesztési politikájának az elemzését, amely magában foglalja a piac és az 
(emberi, anyagi és pénzügyi) erőforrások alapos vizsgálatát és megismerését.  Az elemzésnek arra 
kell irányulnia, hogy megállapítható legyen, reális-e az ügyviteli és a fejlesztési politika, illetve 
milyen tényezők szükségesek a programfeladatok megvalósításához; 

 Azon objektív körülmények elemzését, amelyek meghatározzák a VUSZ folyó ügyvitelét és 
fejlesztését, s amelyeket komplexen kell áttekinteni. Külön figyelmet kell fordítani a környezetnek és 
a külső tényezőknek a termékek (szolgáltatások) értékesítésére, az árszintre, az ügyvitel 
stabilitására, stb. gyakorolt hatására;  

 A szállítási piac elemzését a szállítási szolgáltatások díja, az új szállítóeszközök beszerzése, az 
alkatrészek és anyagok beszerzése, az üzemanyagok beszerzése, stb. szempontjából; 

 Az ügyviteli eredményeket befolyásoló és rendelkezésre álló erőforrások elemzését. El kell végezni a 
járműállomány, az infrastrukturális létesítmények, a karbantartást szolgáló felszerelés és a 
foglalkoztatottak összetételének az elemzését, külön számuk, végzettségi összetételük és 
foglalkoztatási szintjük szerint, valamint  

 A VUSZ ügyviteli eredményeinek az elemzését, (a) a termelés (szállítás) alakulásának elemzésével, 
számszerű és értékmutatókon keresztül, (b) az árbevétel alakulásának elemzésével, (c) az önköltségi 
árak és egyes elemeik alakulásának elemzésével, (d) az árbevétel és az önköltségi árak értékének 
objektivizálásával, (e) az önköltségi árak és egyes elemeik alakulásának elemzésével, (f) az ügyviteli 
eszközök alakulásának elemzésével, (g) a foglalkoztatottak száma és végzettségi összetétele 
alakulásának elemzésével, (h) a munkaidő-veszteségek elemzésével, (i) a meghibásodások és a 
szállítóeszközök leállása alakulásának elemzésével, (j) a termelékenység, a gazdaságosság és a 
jövedelmezőség alakulásának elemzésével, (k) a kézi és gépi munka alakulásának elemzésével, (l) az 
angazsált eszközök körforgási ciklusának elemzésével, és (m) az igazgatási szervek ülésein 
leggyakrabban tárgyalt kérdéskörök elemzésével.  

 
A meglevő szervezettségi szint elemzésének ugyancsak tartalmaznia kell: 
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 A VUSZ szervezettségi szintjének értékelését, amely magában foglalja a szervezeti felépítés, a 
technológiai eljárások és szervezési eszközök elemzését (szervezeti sémák, alapszabály, a vállalat 
egyéb okiratai), 

 A szervezeti egységek szervezettségi szintjének értékelését, amely magában foglalja a szervezeti 
felépítés, a technológiai eljárások és szervezési eszközök elemzését, 

 A VUSZ és a szervezeti egységek kulcsfontosságú funkcióinak az elemzését azok tartalma, a 
munkamenet, a szervezettség és a működési elvek szempontjából, 

 A meglevő mikroszervezet elemzését, amely magában foglalja a munkaköröknek és feladatoknak, a 
munkahelyi leírásoknak, a munkakörnyezet szervezettségének, munkavédelmi intézkedéseknek, a 
technológiának, a káderösszetételnek és a meglevő dokumentációnak az elemzését, 

 A VUSZ meglevő informatikai rendszerének az elemzését. 
 

„A vizsgálódás előtt pontosan meg kell határozni azokat a módszereket és módokat, amelyek alapján sor 
kerül a meglevő szervezet vizsgálatára. A gyakorlatban a szervezetek szervezettségének és 
működőképességének az elemzésére a leggyakrabban a következő módszereket alkalmazzák: [7] 

 körkérdés, interjúkészítés, 
 analitikai módszerek az ügyvitel alakulásának különböző mutatók által történő elemzésére, 

 analitikai módszerek az elemek működése alapján, 

 munkaszervezési tanulmányok módszereivel, 

 komplex analitikai módszer, és 

 az ügyvitelszervezés folyamatfunkciók által történő elemzésének analitikai módszere. 

 
5.1 A szabadkai városi utasszállító vállalat-rendszer környezete legfontosabb 
jellemzőinek elemzése 

 

A városi utasszállítási rendszer teljesítőképessége (hatékonysága, kapacitása, gyorsasága) technológiája, 
minősége, piaca és környezeti hatásai alapján az egyik döntő tényező, amely befolyásolja a városok 
fekvését, méretét, szerkezetét, gazdaságát és szociális viszonyait. Minden városi – így a szállítási – 
alrendszer harmonikus működése döntően befolyásolja a város egészének optimális működését. 

 

Minden városi rendszer kölcsönhatással van egymásra, így az egyes rendszerek működésében 
bekövetkező zavarok lényegében megzavarhatják nem csupán az alrendszer, hanem a város egészének a 
működését is.  A rendszer működését zavaró paraméterek folyamatos kiküszöbölése a kívánt cél elérése 
érdekében állandó intézkedéseket követel az irányítás részéről. A VUSZ környezete a kapcsolatokon 
keresztül közvetlenül és közvetve is kihat a szállítási rendszer egészének az összehangolt működésére. 

 

A környezeti hatások, amelyek befolyásolják bármely szállítási rendszer munkáját és működését, 
lényegében a városi és természeti illetve a jogi és szerződéses tényezők csoportjába sorolhatók be.   
Mivel nem teljesen szabályozott a szállítási szolgáltatások piaca, a különböző tényezőknek a szabadkai 
VUSZ rendszerre gyakorolt hatását a leghatékonyabban úgy elemezhetjük, ha azt vizsgáljuk, hogy az 
adott tényezők milyen hatással vannak a Subotica-trans vállalatra. 

 

Városi-természeti paraméterek 
 

A városi-természeti paraméterek olyan tényezők csoportja, amelyek meghatározzák a szállítási 
szolgáltatások piacának a jellegét a potenciális utasok számát, az utazási szükségleteket valamint olyan 
tényezők, amelyek befolyásolják a szállítási igények kielégítését. A szerzők nagy száma ezeket a 
tényezőket a városi térség paramétereinek nevezi. A potenciális hatás megállapításának legfontosabb 
adatai: [8] 
 

 lakosok száma, területi megoszlása és a város területe, 

 a munkahelyek száma és koncentrációja,   

 a motorizáció foka és a 
 mobilitás. 
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A lakosok száma, koncentrációja a legfontosabb beviteli adat a tömegközlekedési rendszer 
méretezéséhez. Ismerni kell a lakosság számának a változását az adott területen, valamint a migrációs 
mozgásokat, amelyek meghatározzák a lakosok beáramlását illetve távozását.  

 

A terület nagysága, amelyen a tömegközlekedési rendszer fizikailag jelen van, azért fontos, hogy ki 
lehessen alakítani a járatok szerkezetét, illetve meghatározni azokat a járatokat, amelyek a szűkebb 
városi területek illetve a peremvárosi települések felé gravitálnak. 

 

A munkaképes lakosság foglalkoztatottsági szintje rendkívül kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja 
a tömegközlekedés rendszerének működését, mivel potenciális bevételi forrást jelent a napi ingázás 
miatt. 

 

Ha nem szabályozott a közlekedési piac, ez megnehezítheti a tömegközlekedés rendszerének a 
fejlesztését. A motorizálás fokának növekedése a tömegközlekedési piac átfogó politikájának a hatása 
nélkül szervezetlen mozgásokhoz vezethet, s végső soron káros következményekkel járhat a 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. 

 

A mobilitás a városon belüli mozgás fontos jellemzője. Időben viszonylag stabil jelenségként, vagy nem 
stabil méretként jelentkezhet, ami közvetlen hatással van az utasszállítás műszaki-technológia 
folyamataira, a járatok tervezésére, a szállítás rendjére és gyakoriságára, stb. Ehhez adatok kellenek a 
mozgások időbeli megoszlásáról valamint az esetleges csúcsterhelésekről. 

 

A VUSZ szabadkai rendszere színvonalas működésének a megszervezéséhez ismerni kell a városi terület 
alapvető jellegzetességeit, amelyen a vállalat tevékenykedik, s amelyek a rendszer méretezésének fontos 
bemenő adatait tartalmazzák. 

 

Szabadka községnek a 2001-es népszámlálás szerint 148.401 állandó lakosa volt, ebből 99.981 a 
városban, 48.420 pedig a környező településeken élt.  Ha tudjuk, hogy a község területe 1007 
négyzetkilométer, akkor a népsűrűség 147 lakos négyzetkilométerenként.  Közlekedési mércékkel nézve  
ezek rendkívül kedvezőtlen adatok, mivel arányosan növelik a VUSZ járatainak átlagos hosszát, 
ugyanakkor pedig csökkentik a várt bevételt az utazások egységhosszát tekintve.  

 

Az 1971-es adatokhoz képest, amikor Szabadka község területén 154.611 lakos élt, a lélekszám 
csökkenése tapasztalható.  Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a község területén a 
munkanélküliek száma több tízezer, korábban pedig a VUSZ jelentős bevételi forrásait jelentette az 
eladott munkásbérleteknek köszönhetően a Sever, Nitrogénmű, Bratstvo, Zorka és más egykori szabadkai 
gyáróriások, amelyek viszont most már egyáltalán nem, vagy csak elenyésző számú jegyet vásárolnak.  

 
Szabadka síksági város, amely nagy területen fekszik, ami kihat az utcák hálózatára is, hiszen az a város 
fejlődésével párhuzamosan rendszertelenül fejlődött,  így a városnak ma szabálytalan mértani alakzata 
van,  azzal, hogy vannak jelzések a hálózat ortogonális elemeire.  Nagyszámú utcában nincs jó minőségű 
és eléggé széles aszfaltburkolat, ami jelentősen megnehezíti a közúti utasszállítást és növeli a 
járművezetői személyzet terhelését. Az utóbbi időben pozitív változások tapasztalhatók ezen a téren, 
különösen 2004 folyamán, amikor a helyi önkormányzat pénzt biztosított nagyobb számú út, utca 
javítására.  

 

A VUSZ szolgáltatásainak a minőségére kiható legjelentősebb problémák még a következők: 

 

 az utak elégtelen kapacitása a városközpont felé vezető egyes közúti folyosókon,  

 alternatív útirányok hiánya,  

 a peremvárosi járatok végállomásain a megfelelő fordulóhelyek hiánya,  

 az autóbusz-megállók és lokációk helyzete, gyakran bármilyen fedél nélkül, ami csökkenti a 
kapacitásokat azokon a helyeken, ahol a buszmegálló található. 
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A felsoroltakból kitűnik, hogy a VUSZ rendszere objektíve kedvezőtlen környezetben helyezkedik el és 
erre nincs kihatása, és reálisabb kilátás sincs arra, hogy a gátló tényezők a közeljövőben kedvezőbbre 
forduljanak. 

 
A jogi-szerződéses paraméterek 

 
A jogi-szerződéses paraméterek a tényezők azon csoportját alkotják, amelyek törvényes alapokon 
szabályozzák minden gazdasági alany gazdálkodását.  Tekintettel a közlekedési tevékenység 
interdiszciplináris voltára, nagyon széles azoknak az előírásoknak a köre, amelyek ezt a tevékenységet 
szabályozzák. Figyelembe véve a szabadkai VUSZ-sal foglalkozó közvállalat sajátosságait, ezek a 
környezeti tényezők még bonyolultabbá teszik a helyzetet.  Ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzattal 
nem jött létre szerződéses viszony, ami korlátozó tényezőként jelentkezik a közvállalat helyének vagy 
szerepének a meghatározásában a szállítási szolgáltatások piacán.  

 

Mivel a szállítási szolgáltatások piacának a szabályzása minden helyi önkormányzat számára fontos 
előfeltétel az utasszállítás folyamatának a hatékony megszervezéséhez,  Szabadkán is sürgősen hozzá kell 
látni a káros következmények elhárításához, amelyek a szállítási szolgáltatások piacának a 
rendezetlenségéből adódnak. A városi tömegközlekedésben ki kell alakítani a szállítási modellt, amelynél 
figyelembe kell venni az önkormányzat, az utasszállító vállalat/ok és az utasok elvárásait is. 

 

A felsorolt csoportok viszonyának a harmonizálása szempontjából a legfontosabb az utasszállító és a 
város közötti szerződés modelljének a meghatározása. A szerződés kidolgozásakor a szakértők 
véleménye, a kutatások eredményei mellett összhangba kell hozni a szállítási szolgáltatás előállításában 
és a jövedelem megvalósításában jelentkező kockázatokat. 

 

„A szállítási szolgáltatás előállításának a kockázata magában foglalja a szállítási szolgáltatások 
előállításával kapcsolatos összes tevékenységi területet és a költségeket, illetve azokat a területeket, 
amelyek abból a követelményből adódnak, hogy a szállítási szolgáltatást biztosítani kell „amikor”, „ahol” 
és „amilyen mértékben” szükséges, mindez pedig kihat a felhasznált erőforrásokra és a várt költségekre.  
A szállítási szolgáltatás előállításával kapcsolatos kockázatot többnyire a szolgáltatók viselik, mivel a 
szolgáltatás az alaptevékenységük. 

 

A jövedelemkockázata elsősorban az alaptevékenységből megvalósuló bevételre vonatkozik, és közvetlen 
összefüggésben áll az elvégzett szolgáltatás minőségével, illetve azokkal a költségekkel, amelyek a 
meghatározott szintű és minőségű szállítási szolgáltatás előállításakor keletkeznek. A bevétel kockázatára 
kihat a támogatások szintje valamint a viteldíj-rendszer fajtája és típusa, az utasok szerkezete és a 
szállítási szolgáltatás megfizettetésének a foka. A felsorolt tényezők jelentőségének a tudatában a 
Subotica-trans menedzsmentje a város támogatásával úgy döntött, hogy a helyi önkormányzat szervei és 
a szolgáltatók közötti szerződés modellje és szerkezete alapján meghatározzák és kidolgozzák a szállítási 
szolgáltatás költségeinek és árának az alakítására, valamint a városi és a peremvárosi utasszállítás 
rendszere közötti jövedelem-elosztásra vonatkozó szerződés-elemeket. Ez azt jelenti, hogy előre, még a 
szerződés aláírása előtt meg kell határozni a költségek és a bevételek minden elemének a kiszámítására 
alkalmas modellt.  [9] 

 

A városi és peremvárosi utasszállítás rendszerének munkáját számos előírás szabályozza: 
 A közvállalatok és közérdekű feladatok ellátásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönyének 25/00, 

25/02,107/05, 108/05 – jav. és 123/07- áll. t.); 
 

 A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 125/04 és 36/2011. sz.); 
 

 A munkáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 24/05, 61/05 és 54/09. sz.); 
 

 A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 88/11. sz.); 
 

 A könyvvitelről és a könyvvizsgálatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 46/06, 111/2009 és 
99/2011. sz.); 

 Rendelet a közvállalatokban dolgozók bérének elszámolásáról és kifizetéséről (SzK Hiv. Közlönyének 
5/06. sz.);  
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 A közbeszerzésekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 116/08. sz.); 
 

 A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 41/09, 53/2010 és 101/2011. 
sz.); 

 

 A közúti közlekedésbiztonság alapjairól szóló törvény (JSZSZK Hiv. Lapjának 50/88, 63/88 – jav. 
80/89, 29/90 és 11/91. sz., JSZK Hiv. lapjának 34/92, 13/93 – SZAB Határozata, 24/94, 41/94, 28/96 
és 3/2002. valamint a SzK. Hiv. Közlönyének 101/05 t. törvény és 41/2009 – t. törvény); 

 

 Alapszabály (a 2011. 11. 09. keltezésű egységes szerkezetbe foglalt szöveg); 
 

 A szabadkai Subotica-trans Közvállalat alapításáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. lapjának 
07/09 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2011 és 33/2011. sz.);  

 

 A Szabadka község területén történő közúti utasszállításról szóló rendelet (Szabadka Község Hiv. 
Lapjának 6/06, 3/08, Szabadka Város Hiv. Lapjának 12/09. sz.); 

 

 A közúti utasszállításról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 és 
31/2011. sz.); 

 

 A költségvetés rendszeréről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 54/09, 73/10, 101/11 és 93/12. sz.); 
 

 A közszektor bérmaximálásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönyének 93/2012. sz.). 
 

 

5.2 A szabadkai városi utasszállítás fő- és mellékfolyamatainak, tevékenységének az elemzése 
 

Sajnos Szabadkán nem készült gyakran felmérés a piaci feltételek változásának a hatásairól, ezért az 
elemzésben azokra az adatokra hagyatkozunk, amelyek a tömegközlekedésről készült első tanulmány 
idejéből, vagyis 1980-ból származnak, valamint a Szabadkai városi és peremvárosi utasszállítás 
rendszerének fejlesztéséről szóló tanulmány adatait vettük figyelembe. Ezt a tanulmányt 2010-ben a 
belgrádi Közlekedéstudományi Kar Közlekedéstudományi Intézete készítette. 

 
A felhasználók jellemzői vizsgálatának eredményei 

A szabadkai városi és peremvárosi utasszállítás felhasználói körében végzett körkérdés első része a 
felhasználók jellemzőire vonatkozó kérdéseket tartalmazza, amelyek bizonyos értelemben lehetővé teszi 
beazonosításukat, noha a körkérdés névtelen volt. A felhasználók bizonyos jellemzői szükségesek a 
rendszer továbbtervezéséhez.  A felhasználók vizsgált jellemzőit öt kérdés tartalmazta: [10] 

 nem,  

 életkor, 

 foglalkozás, 

 a munkaidő kezdete, 
 a munkaidő vége. 

 
A felhasználók nemi összetétele 
A felhasználók kikérdezésén alapuló kutatás módszertana a minta rétegezettsége és homogenizációja 
miatt megkövetelte, hogy a megközelítően azonos legyen a megkérdezettek nemek, életkor és 
foglalkozás, stb. szerinti megoszlása. Mivel az utasok többségét a kiválasztott megállókban kérdezték ki, 
nagyon gyakran megtörtént szinte az összes, járműre várakozó kikérdezése, amihez jelentős mértékben 
hozzájárult a járatok közötti viszonylag nagy időkülönbség.   Így kaptuk meg – mint ahogyan az látható a 
2.1. ábrán - a felhasználók nemek szerinti megoszlása. A megkérdezett nők száma mintegy 20 %-kal volt 
nagyobb a megkérdezett férfiakénál. 
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A megkérdezettek neme 

 
 
 

 
Férfi 

38.66% 
 
 
 

Nő 

61.34% 

 
 
 
 
 

7. kép A felhasználók nemi megoszlása 
 

A felhasználók életkor szerinti megoszlása 
A felhasználók életkor szerinti megoszlásának adatai azt mutatják, hogy nagyon jó az egyes korcsoportok 
részvételi aránya.  Az ismertetett eredmények alapján (8. kép) a legnagyobb arányban a munkaképes 
lakosság van képviselve (65.12%), a 18 év alattiak aránya 24.40%, a 60 évesnél idősebbek aránya pedig 
10.48%.  A legjobban képviselt korcsoport a 19-30 év közöttieké, amelynek az aránya 26.79%, a legkisebb 
csoportot, a megkérdezettek 11.31 %-át az 51-60 év közöttiek alkották. 

 

 
 

A megkérdezettek életkora 

>60 
 

 
51-60 

11.31% 

10.48% <18 

24.40% 

 

 
 
 

41-50 

12.70% 
 
 
 

31-40 

14.33% 

19-30 

26.79% 

 

 
 

8. kép A felhasználók életkor szerint megoszlása – a rendszerben összesen 
 

A felhasználók foglalkozás szerinti megoszlása 
A felhasználók egyik legfontosabb jellemzője, amelyet a felméréssel meg kellett állapítani, az a 
foglalkozásuk, mivel ez az egyik olyan jellemző, amely a rendszer méretezéséhez, a menetrendek 
kidolgozásához, a járat-hálózat, a viteldíj-rendszer és a megfizettetési rendszer, stb. kialakításához 
szükséges. 
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A megkérdezettek foglalkozása 

 

Egyéb 
Munkanélküli 

8.41% 

1.44% 

 

Nyugdíjas 

15.33% 

 
Dolgozó 
39.24% 

 
 
 

Egyetemista 
11.26% 

 
 

 

Tanuló 
24.33% 

 

9. ábra  A felhasználók foglalkozás szerint megoszlása – összesen 
 

A szabadkai VUSZ rendszerében kikérdezett utasok legnagyobb csoportját a dolgozók alkották (39.24%). 
Mint az a 9. ábrán is látható, a következő legnépesebb csoport a tanulóké (24.33%), a kikérdezés adatai 
szerint pedig a harmadik helyen a nyugdíjasok találhatók 15.33 %-kal. Ha a dolgozók és a tanulók 
számához hozzáadjuk az egyetemistákat is a maguk 11,26%-ával, látható, hogy a naponta utazók száma a 
szabadkai VUSZ rendszerében eléri a teljes utas-szám 74.83 %-át. Ez megerősíti, hogy valóban közérdekű 
tevékenységről van szó.  

 

Érdekes a felhasználók foglalkozás szerinti megoszlása a városi és a peremvárosi forgalomban. A városi 
járatokon az egyes csoportok sorrendje megegyezik a teljes rendszerre vonatkozó adatokéval, míg a 
peremvárosi járatokon más az egyes csoportok sorrendje. A dolgozók képviseltetik magukat itt is a 
legnagyobb arányban, méghozzá a városi vonalakhoz képest 4 százalékkal nagyobb részarányban 
(41.95%), a diákok a második helyen 10%-kal vannak többen, mint a városi járatokon, mivel a 
peremvárosi közlekedésben a tanulók részaránya 30.39 %-ot tett ki. A harmadik helyen a munkanélküliek 
álltak 9.48 %-kal, a negyediken pedig a nyugdíjasok 8.70 %-kal. 

 

Ezeket az arányokat megerősítik a városi és a peremvárosi utasok kor szerinti megoszlására vonatkozó 
adatok. Így például a peremvárosi járatokon a városiakhoz képest 10%-kal több a 18 évesnél fiatalabb 
utas, és a peremvárosi járatokon ugyanilyen százalékarányban több a tanulók száma is. 

 

Összegezve a legmobilisebb utasok részvételi arányát, megállapítható, hogy a peremvárosi járatokon 
nagyobb a naponta utazók aránya (80.39%), mint a városi járatokon, ahol ez az arány 71.65%. Ez az első 
jelzés értékű adat, amely azt mutatja, hogy Szabadkán nem eléggé vonzó a városi utasszállítás rendszere. 

 
A felhasználók megoszlása a munkaidő kezdete és vége szerint 
A munkaidő kezdete illetve vége az utasok technológiai értelemben vett fontos jellemzője, mivel az 
utazás iránti igény időbeli megoszlását tükrözi, ami fontos adat a szállítási kapacitások méretezéséhez, 
különösen a csúcsidőszakokban. 

 

A rendszer összességében nézve a foglalkoztatottak, tanulók és egyetemisták 76.78 %-ának a munkaideje 
legkésőbb 10:00 óráig elkezdődik, amiben a reggeli 08:00 óráig a terhelés aránya 56.28%.  
Természetesen ennek következtében a megkérdezettek 59.89 %-a napi kötelezettségeit a délutáni 
csúcsidőszakban, 13:00 és 17:00 óra között fejezi be, azzal, hogy az utasok 24.10 %-a számára ez az 
időszak kitolódik 20:00 óráig. Ezeket az adatokat szemléltetjük a 10. és a 11. ábrán. 
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A megkérdezettek munkaidejének kezdete 
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10. ábra  A felhasználók megoszlása a munkaidő kezdete szerint – összesen 
 
 

 
A megkérdezettek munkaidejének a vége 
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11. ábra  A felhasználók megoszlása a munkaidő vége szerint – összesen 
 

Az utazás jellemzői vizsgálatának eredményei 

A szabadkai városi és peremvárosi utasszállítás felhasználói körében végzett körkérdés lényegét az utazás 
jellemzőivel kapcsolatos kikérdezés eredményei jelentik. Az erre vonatkozó kérdőív 12 kérdést 
tartalmazott, amelyek a következők szerint csoportosíthatók:  

 

Elérhetőség (a megállóig történő érkezés módja és az ehhez szükséges idő), 

A kívánt járat (kiindulás – célirányos mozgás), 

Átszállás a hálózaton belül (összesen és egyenként járatról járatra), 
Az utazás célja, 

A VUSZ rendszere használatának gyakorisága 
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Milyen jegyet használnak az utasok (a viteldíj fizetésének módja), 

A szolgáltatás elvárt minősége (a minőség alapvető jellemzői), 

A szolgáltatás minőségének értékelt szintje. 
 

A folytatásban az utazás jellemzői vizsgálatának eredményeit ismertetjük a rendszer egészére, és külön-
külön a városi és a peremvárosi járatokra. Összetett formában is bemutatjuk ezeket az eredményeket a 
keresztjellemzők alapján, ami szükséges a rendszer kifinomultabb elemzéséhez és a rendszer jobb 
működését célzó javaslatok megfogalmazásához. 

 
A megállóba érkezés módja 
A kérdésre kapott válaszok logikus eredménye, hogy a rendszer felhasználóinak nagy többsége, 84.42 %-
a  az általuk használt járat megállójára gyalog jön. A következő számottevő csoportot a más járattal 
érkezők alkotják 8.89 %-kal, ami az utazásuk során az egyik járatról a másik járatra átszálló utasok 
arányát kell, hogy tükrözze. A megállóba történő jövetel összes többi módja szinte mellőzhető, közülük 
még az a csoport emelhető ki, akik személygépkocsival jönnek a megállóig – 4.12%, közülük 1.01% a 
járművezető, 3.11% pedig a jármű utasa. Ezek az adatok láthatók a 12. ábrán. 

 

A városi és a peremvárosi járatok utasainál – külön-külön szemlélve – a rendszer egészére vonatkozó 
adatokkal összehasonlítva csak jelentéktelen eltérés tapasztalható a megállóba történő jövetel módja 
alapján. Valamivel nagyobb különbség érzékelhető a peremvárosi járatokon, ahol az utasok 86.16% 
gyalog érkezik, míg a városi járatok esetében nagyobb a járatról járatra átszállók aránya – 9.74%. 

 
 
 

Érkezés a megállóba 

 
Gyalog 

84.60% Másik járattal 
8.89% 

 

Taxival 
0.57% 

Vonattal 
0.31% 

 
 
 

Kerékpár- 
ral 
1.72% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Személygépkocsival (utas)  
3.11% 

Személygépkocsival 
(járművezető) 

0.80% 
 
 
 

12. kép A felhasználók megállóig történő jövetele szerinti megoszlás – összesen 
 

A gyaloglás időtartama a megállóig 
Az az idő, amelyet gyalog tesznek meg a járat megállójáig – ami a járat-hálózat elérhetőségét szemlélteti 
– az egész rendszer esetében a felhasználók többségénél nem haladja meg az öt percet – 45.10%, ami az 
utazás jellegét, a város nagyságát figyelembe véve az mutatja, hogy a hálózat nem eléggé elérhető. Ezt a 
megállapítást megerősíti az is, hogy a felhasználók jelentős része – 31.51% a megállóig 5-10 percet 
gyalogol, további 14.56 %-uk pedig 10-15 percet gyalogol. Ezeket az adatokat szemlélteti a 13. ábra. 

 
 
 
 
 

31 



 

A gyaloglás ideje a KV megállójáig 

15-től 20 percig       20 percnél több 

  5.21%             3.61% 

 
10-től 15 percig 

14.56% 

 
 
 
5 percig 

 45.10% 
 
 
 
 
 
 

5-től 10 percig 

31.51% 
 
 

13. kép A felhasználók megoszlása a gyaloglás időtartama szerint – összesen 
 

Az okoz gondot, hogy nincs lényegesebb különbség a városi illetve a peremvárosi járatok 
elérhetőségében. Mindenképpen a városi járathálózat kedvezőtlen elérhetőségét mutatja, hogy a városi 
utasoknak csupán a 46.81 %-a jut el legfeljebb 5 perces gyaloglással az utazásukhoz használt járat 
megállójáig.  Másfelől, elfogadhatónak számít, hogy a peremvárosi utasok 73.12 %-a legfeljebb 10 percet 
gyalogol megállójáig. Ez a tény azt mutatja, hogy felül kell vizsgálni a meglevő járat-hálózatot és a 
megállók mikro lokációját.  

 
Kiindulás – úti cél (a kívánt járat – utazási mátrix) 
A lakosok célirányos mozgásának az adatai, amelyek alapul szolgálnak a járat-hálózat és az utasok 
tényleges igényei összehangoltságának az elemzéséhez valamint a járat-hálózat esetleges 
módosításához, a kikérdezés válaszait tükrözik, és táblázatosan vannak szemléltetve a zóna – zóna 
utazások mátrixával, amely a projekt mellékletében szereplő CD-n található. 

 

Ahhoz, hogy minél jobban meg lehessen állapítani az utazások jellemzőit az adott térben (zónán belül és 
zónából zónába való utazás) ki kellett alakítani a közlekedési zónákat. A zónák határai kialakításának 
mércéi a következők voltak: 

 

a községek közigazgatási határai Szabadka város keretében, 

a városi övezetek meglevő határai a felületek rendeltetése, a fő 
közlekedési irányok, és 
a városi utasszállítás járatainak nyomvonalai. 

 

6. táblázat Kiindulás-célmozgás – a legfontosabb zónák 
 

 

 

A zóna sorszáma és határai 
A zónán 

kívüli 
utazások 

száma 

 

 

% 
A zónán 

belüli 
utazások 

száma 

 

 

% 

1 – Központ (Makszim Gorkij, M. Vuković, Zmaj Jova,  
Đuro Đaković) 

585 13.76 213 5.01 

2 – Vasútállomás (Makszim Gorkij, Đuro Đaković, Majsai 
út,  Jovan Mikić) 

298 7.01 100 3.35 
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3 – Autóbuszállomás (Lazar Nešić tér, Zentai út, 
Makszim Gorkij, Papp Pál, Bolmán, Balkán u.) 

362 8.52 175 4.11 

4 – Puškin tér (Lazar Nešić tér, Zentai út, Makszim 
Gorkij, Belgrádi út, Sonja Marinković) 

319 7.50 138 3.25 

6 – Lifka (Komor és Jakab, Rudics utca, Zombori út, M. 
Vuković, Preradovićev, Mayer fivérek u.) 

233 5.48 98 2.28 

7 – Sugárút (Zsinagóga tér, Zmaj Jova, Komor és Jakab, 
Zrinyi és Frangepán, Szép Ferenc, Arsenije Čarnojević) 

151 3.55 37 0.87 

12 – Palmotić (Marko Orešković, Makszim Gorkij, 
Zombori út, Ócskapiac (kelet), M. Vuković) 

135 3.18 61 1.43 

17 – Közgazdasági Kar (Jovan Mikić, Szegedi út, Kőrösi, 
Banija) 

123 2.89 68 1.60 

26 – Ócskapiac (Franjo Kluz, Zombori út, Batina,  Mačva, 
Ócskapiac (kelet) 

104 2.44 210 4.94 

27 –  Közkórház (D. Krnajskog, Rolović, Starina Novak,  
Petar Horvacki) 377 8.87 310 7.29 

28 – P. Jovanović tér (Verušić u., Kutuzov tábornok,  
Starina Novak) 

41 0.96 170 3.99 

32 – Zagorje (Majsai út, Partizán bázisok, Északi, 
Gyevgyelija) 

39 0.92 101 2.37 

39 – Palics 213 5.01 400 9.41 

40 – Kelebia 51 1.20 142 3.34 

42 – Tavankút 64 1.51 130 3.05 

45 – Bajmok 124 2.92 207 4.87 

52 – Csantavér 83 1.95 109 2.56 

61 – Egyéb 63 1.48 165 3.88 

 

A felsorolt mércék alapján a városi és peremvárosi járatokkal kiszolgált teljes területet 61 zónára 
osztottuk fel, amelyek közül 38 a folyamatos, kiépített városi övezethez tartozik.   A legtöbb utazás 
kiinduló pontjául szolgáló zónák közül kiemelkedik az: 1, 27, 3, 4 és 2, a legvonzóbb zónákhoz pedig a 
következők tartoznak: 39, 27, 1, 26, 45 és 3.  

 
Az utasok átszállása 
A tömegközlekedéssel szembeni alapvető elvárások egyike, hogy az utasok többsége számára tegye 
lehetővé, hogy úti céljukig közvetlen utazással (átszállás nélkül) jussanak el, ami a szabadkai VUSZ 
rendszerével kapcsolatos kutatás eredményei szerint megvalósul, mivel az utasoknak csupán a 10.75 %-a 
száll át járatról járatra (vagyis nem ez a jellemző), tehát megállapítható, hogy a hálózat jól alkalmazkodik 
az elvárásokhoz. Ezt az adatot azonban bizonyos fenntartásokkal kell kezelni, mivel a rendszer 
elérhetőségét időben és térben egyidejűleg kell szemlélni olyan kiegészítő elemek figyelembe vételével, 
mint az utazás költségei és hasonlók. 
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Átszáll-e mostani utazás során? 

 
 
 

 
Igen 

10.75% 
 

 
 
 
 

Nem 

89.25% 
 
 
 
 
 
 

14. ábra A felhasználók megoszlása az átszállás szerint – összesen 
 

Az utazás teljes ideje nagyon lényeges az utasok döntésében, hogy milyen utazási módot választanak. A 
menetidő esetenként rövidebb is lehet a járatról járatra történő átszállással, ami számos tényezőtől függ. 
Ilyen pl. a követési idő a járatokon, a megállók egymásközti távolsága, a menetrendek összehangoltsága, 
a járat munkaideje (némely járatok csupán a csúcsidőszakban közlekednek), ami azt jelenti, hogy a nap 
folyamán nem elérhetőek minden utas számára, stb. Eközben természetesen figyelembe kellene venni a 
viteldíjat és a jegyrendszer rugalmasságát, amely jelentősen megnövelheti a hálózat elérhetőségét az 
utasok számára. A városi járatokon valamivel nagyobb az átszálló utasok aránya (11.20%) a 
peremvárosiakhoz (9.97%) képest, ami a két szállítási mód jellege alapján jelentéktelen eltérésnek 
mondható. 

 
Az utazás célja 
Az utasok utazásának a célja a tömegközlekedés egyik legfontosabb jellemzője, amely elvben megerősíti 
a városi utasszállítás jellegét, egyúttal meghatározza annak alapvető technológiai paramétereit.  

 

A szabadkai VUSZ utasainak kikérdezése alapján került megállapításra a felhasználók utazási céljainak a 
szerkezete, a kapott eredményeket a 3.5. táblázat és a 3.4. ábra szemlélteti. Az utasok legnagyobb 
csoportját a munkába járók alkották (15.98%), majd az iskolába és az egyetemre utazók következtek 
12.78 %-kal. Privát ügyek intézése miatt utazott az utasok 8.89 %-a, egyéb okokat a megkérdezettek 7.47 
%-a jelölt meg.  Érdekes, hogy a lakosok alig 3.30 %-a veszi igénybe a tömegközlekedést vásárlási célból. 

 

Ugyancsak kevesen (2.92%) utaznak tömegközlekedési eszközzel szórakozni vagy kikapcsolódni. 
Természetesen a felsorolt célok összesítése azt mutatja, hogy az utazások fennmaradt 48.66% a 
hazautazást szolgálja valamely felsorolt célállomásról. 
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Az Ön utazásának célja? 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hazautazás 

Iskola, 
egyetem 
12.78% 

 
 
Vásárlás 

3.30% 
 
Magánügyek 

8.89% 
48.66%   
 Szórakozás, 

kikapcsolódás 
2.92% 
 

Egyéb 
Munka 
15.98% 

7.47% 

 

 

15. ábra Az utazások cél szerinti – összesen 
 

A „hazatérés” válasz további taglalása alapján, ahogyan az a 3.6. táblázatból és 3.5. ábrából látható, az 
derül ki, hogy a VUSZ legtöbb utasa munkából (33.77%) illetve iskolából/egyetemről utazik haza 
(35.21%). A magánügyeket intézők részaránya 13.37%, a hazatérés „egyéb” célállomásról pedig az esetek 
10.25 %-ában szerepel. A vásárlás részaránya 4.67%, a legkisebb jelentőséggel (2.74%) bír a szórakozás és 
a kikapcsolódás. Az így kapott eredmények táblázatba foglalva a következő képet mutatják az utazások 
céljairól: 

 

munka 32.41% 

iskola/egyetem 29.93% 

magánügyek 15.39% 

egyéb 12.45% 

vásárlás 5.57% 

szórakozás, kikapcsolódás 4.25% 
 

 
Hazatérés az utazás eredeti céljából 

 

 
                                                     Magánügyek 

                                                       13.37%
 
 
 
 
 

Iskola, 
egyetem 
35.21% 

 

Egyéb 
10.25% 

 
 
 
Vásárlás 

4.67% 

Szórakozás,  
kikapcsolódás 

2.74% 
Munka 
33.77% 

 

 

 

16. ábra A hazautazások kiindulási célja szerinti megoszlása – összesen 
 
 

35 

 

 

 

 



  

Elutazáskor valamely cél érdekében a városi járatokon a legfontosabb a munkába menet (14.50%), majd 
a részvételi arány alapján a sorrend a következő: magánügyek intézése 9.45%, iskolába, egyetemre 
menés 9.20%, egyéb 9.01%, vásárlás 4.23% és szórakozás, kikapcsolódás 3.34%. A városi járatokon az 
utazások fennmaradt 50.28 %-ában a hazautazásnál a legnagyobb csoportot az iskolából, egyetemről 
való hazatérés jelenti 34.68 %-kal, munkából az utasok 30.43 %-a utazik haza, magánügyek intézéséből 
pedig 13.78%. A városi járatokon az elutazás és a hazautazás céljainak összegzése a következő adatokat 
mutatja: munkába/munkából 29.80%, iskola, egyetem 26.61%, magánügyek 16.38 %, majd az egyéb 
következik 15.08 %-kal, a vásárlás 7.10 %-kal és a szórakozás, kikapcsolódás 5.00 %-kal. 

 

A peremvárosi járatok hálózatában az egyes utazási célok összesítése a következőket mutatja: 
 

munka 36.94% 

iskola/egyetem 35.65% 

magánügyek 13.66% 

egyéb 7.86% 

vásárlás 3.00% 

szórakozás, kikapcsolódás 2.90% 

    

 7. táblázat   Jelentősebb átszállások járatról járatra 

Járat 
száma 

Átszállás 
járatról 

% Átszállás 
járatra 

% 

1 84 18.30 55 12.09 

2 18 3.92 7 1.54 

3 77 16.78 63 13.85 

6 103 22.44 137 30.11 

16 80 17.43 94 20.66 

22 13 2.83 14 3.08 

26 37 8.06 33 7.25 

28 6 1.31 14 3.08 

 

Az utazás során a járatról járatra átszálló utasok teljes számának nagy többsége 4 városi járatról száll át 
az összes többi hálózathoz tartozó városi és peremvárosi járatra (74.95%). A legtöbb utas a 6-os járatról 
(Kisbajmok – Víkend település) száll át (az átszálló utasok 22.44 %-a). Ez után következik az 1-es járat, 
(Kelebia községháza – Új település) 18.30 %-kal, majd a 16-os járat (Tesla település – Sándor) 17.43 %-kal 
és a 3-as járat (Makkhetes – Bajai út) 16.78%. Amennyiben a járatról való átszállásokat elemezzük, más 
járatról meggyőzően a legtöbb utas a 6-os járatra száll át (30.11%), majd a 16-os járat következik 
(20,66%), a 3-as járat (13.85%) és az 1-es járat (12.09%). A 7. táblázat a járatról járatra történő 
jelentősebb átszállások adatait tartalmazza. 

 

A peremvárosi járatok közül a legtöbb átszállás a Szabadka – Bajmok – Ráta útvonalon közlekedő 26-os 
járatról történik, majd a Szabadka – Kelebia közötti 22-es járat és a Szabadka – Skenderevo közötti 28-as 
járat következik. 

 
Az utazások gyakorisága 
A 17. ábrán a szabadkai tömegközlekedési rendszer igénybevételének a gyakoriságát szemléltetjük. 
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Milyen gyakran használja a tömegközlekedést? 

 
 
Havonta 

néhányszor 
10.67% 

 
Nagyon ritkán 

5.22% 

 
 
 

 
Hetente 

néhányszor 
20.02% 

 

 
Naponta 
64.09% 

 
 

 
 
 
 
 
 

17. ábra  A tömegközlekedés használatának a gyakorisága – a rendszerben összesen 
 

 
 
Mint az az eredményekből is kitűnik, az utasok többsége naponta használja a rendszert – 64.09%, ők az 
ún. napi ingázók. Annak ellenére, hogy a rendszer használói közül ők vannak túlsúlyban, ami előfeltétele 
annak, hogy a rendszer az legyen, ami, a sajátos szervezettségével és technológiájával, mégis aggasztóan 
alacsony a napi ingázók részaránya a többi városhoz képest. Így például Belgrádban, amely tízszer 
nagyobb Szabadkánál, az utasok számában a napi ingázók aránya a VUSZ felhasználói között eléri a 85 %-
ot. 

 
 

A szabadkai napi ingázókkal kapcsolatos megállapítást megerősíti a nem elégséges összhang a 
felhasználók megállapított szerkezetével, miszerint a rendszerben mintegy 75 %-os a napi ingázók 
(dolgozók, tanulók és egyetemisták) részaránya.  Ez a tény azt is mutatja, hogy az elmúlt két évtizedben 
az utasok számában bekövetkezett csökkenés ellenére a szabadkai VUSZ-nak vannak hűséges 
felhasználói. Mindenesetre ez riasztó adat, amely egész sor intézkedést tesz szükségessé a 
tömegközlekedés vonzóvá tétele érdekében,  hiszen ez a tevékenység kiemelt társadalmi jelentőségű.  A 
kapott adatok szerint az utasok 20.02 %-a hetente néhányszor, 10.67 %-uk havonta néhányszor, 5.22 %-
uk pedig nagyon ritkán használja a rendszert. 

 
 

Az adatokból az is kiderül, hogy a városi közlekedés járatait az utasoknak csupán a 61.84 %-a használja, 
ami a megengedett szint határán van, mivel a rendszer lebomlásával fenyeget. A peremvárosi 
közlekedésre vonatkozó adatok alapján megállapítható, hogy viszonylag kedvező (68.01%) a napi ingázók 
részaránya az utasok számában. Ezt az adatot is azonban fenntartásokkal kell fogadni, mivel függnek az 
utasszállítási szolgáltatások valós kínálatától és az irántuk megnyilvánuló tényleges kereslettől. 

 
 
 

A jegyek fajtái 
 
A viteldíj fizetésének módozatai, vagyis az egyes jegyfajták használatának aránya a 18. ábrán látható. 
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Milyen jegyet használ? 
 

 

    Bérlet 
50.47%   Állomáson 

vásárolta 
2.91% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Járműben 
vásárolta 

43.94% 

 

 
 
Egyéb 

7.15% 

 
 
 
 Nincs jegyem 

0.95% 

 
   Más 

 1.73% 

 
 

18. ábra A felhasználók megoszlása a jegyek fajtája szerint –  összesen 
  
 

Az utasok legnagyobb része bérletjegyet használ (50.47%), ami viszonylag alacsony részaránynak 
tekinthető (pedig a szállítás technológiája szempontjából a bérletek a legkedvezőbbek). Ez az adat mégis 
összecseng a rendszer már korábban említett kedvezőtlen jellegzetességeivel. A jegyszerkezetet 
megerősíti az is, hogy az egyenként vásárolt jegyek aránya 46.85%, ennek pedig a 43.94 %-a a járműben 
vásárolt jegy, ami azt mutatja, hogy változtatni kell a viteldíj-tarifákon, a jegyrendszeren és a 
megfizettetés rendszerén. Alacsony azoknak a száma, akik úgy nyilatkoztak, hogy nincs jegyük (0.95%), 
ami valószínűleg fedi a valóságot. 

 
 

Ha külön elemezzük a városi és a peremvárosi járatokat, megállapítható, hogy a városi járatokon több 
utas vásárol egyedi jegyet (50.15%), míg a bérlettel rendelkező utasok aránya 46.76%, ami tovább 
bonyolítja a tömegközlekedés rendszerének helyzetét. Érdekes, hogy a városi járatokon utazók 1.15 %-a 
nyilatkozott úgy, hogy nincs jegye. Ezen a téren valamivel kedvezőbb a helyzet a peremvárosi járatokon, 
amelyeken természetesen kevesebb a bérlet, így az ilyen jegyek aránya  
56.91%, ami kielégítő a szabadkai tömegközlekedési rendszer e részét tekintve. Szinte teljesen 
mellőzhető a peremvárosi járatokon a bliccelők aránya, mivel a megkérdezetteknek csupán a 0.58 %-a 
utazott jegy nélkül. 

 
A szolgáltatás elvárt minőségével kapcsolatos kutatás eredményei 

A kutatás fontos része volt a szolgáltatás minőségével kapcsolatos vizsgálódás, illetve a szolgáltatás elvárt 
– kívánatos minősége, amikor az utasok a szolgáltatások 11 minőségi jellemzője közül hármat 
választhattak, rangsorolva is őket a fontosságuk, jelentőségük szempontjából. A 8. táblázat tartalmazza a 
szolgáltatás elvárt – kívánatos minőségével kapcsolatos kikérdezés eredményeit a minőség minden egyes 
jellemzőjére. 

 
 

A tömegközlekedés utasai számára a kapott vélemények szerint az egyik legfontosabb résztulajdonság a 
jármű pontos indulási ideje, amit a megkérdezettek 18.90 %-a jelölt meg.  Jelentőségét tekintve a 
második helyen az időbeli elérhetőség szerepel, vagyis a járművek gyakori indulása, amit az utasok 14.43 
%-a tartott fontosnak.  Érdekes, hogy a viteldíj a fontossági sorrendben a harmadik helyre került 
összesen 13.29 %-kal, ami a korábbi számos kikérdezés során nem fordult elő. Azokban a kutatásokban a 
viteldíj leggyakrabban a 6-7. helyet foglalta el a fontossági rangsorban. Ez azt mutatja, hogy a szolgáltatás 
meglevő minőségéhez képest magasak a viteldíjak. A felsorolt tények azt mutatják, hogy 
beavatkozásokra van szükség a rendszerben a szállítási szolgáltatás előállítása és megfizettetése 
tekintetében.  
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8. táblázat A szolgáltatás minőségének legfontosabb jellemzői - összesen 
 

 Összesen % 

Válasz nélkül 977  
Rövid gyaloglás a VUSZ megállójáig/-tól 489 4.15 
Rendszeresség (nincs lemondott indulás) 1108 9.41 
A járművek pontos indulása 2225 18.90 
A járművek gyakori indulása 1699 14.43 
A teljes menetidő 255 2.17 
Biztonság 1186 10.07 
Tájékoztatás 159 1.35 
Ne legyen tömeg a járművön 1071 9.10 
A viteldíj 1565 13.29 
Udvarias személyzet 993 8.43 
A jármű és a megálló tisztasága 1023 8.69 
Összesen 12750 100.00 

 

A szolgáltatás elvárt – kívánatos minőségével kapcsolatos kikérdezés eredményeit szemlélve a városi 
járatokon, illetve a peremvárosi járatokon, megállapítható, hogy a jellemzők tekintetében megmaradt az 
utasok által megadott fontossági sorrend. Így a városi járatok utasai számára, a 9. táblázat adatai szerint, 
a legfontosabb a járművek pontos indulása ideje, az esetek 18.60 %-ában. Meg kell itt jegyezni, hogy ha a 
városi járatokon kisebb lenne a járművek követési ideje, ez a jellemző bizonyosan nem lenne a városi 
járatok utasai számára a legfontosabb, mert elvben ez a tulajdonság a peremvárosi járatok utasai 
számára bír nagyobb jelentőséggel. A városi járatok utasai számára a második legfontosabb dolog a 
járművek gyakori indulása, 15.00 %-os részaránnyal, míg a harmadik helyen a viteldíj szerepel a 
megkérdezettek 13.70 %-ánál. 

 
 

9. táblázat A szolgáltatás minőségének legfontosabb jellemzői – városi járatok 
 

 Összesen % 

Válasz nélkül 620  
Rövid gyaloglás a VUSZ megállójáig/-tól 326 4.35 
Rendszeresség (nincs lemondott indulás) 649 8.66 
A járművek pontos indulása 1394 18.60 
A járművek gyakori indulása 1124 15.00 
A teljes menetidő 163 2.17 
Biztonság 716 9.55 
Tájékoztatás 111 1.48 
Ne legyen tömeg a járművön 622 8.30 
A viteldíj 1027 13.70 
Udvarias személyzet 657 8.77 
A jármű és a megálló tisztasága 706 9.42 
Összesen 8115 100.00 

 

 

A peremvárosi járatok utasai számára – a 10. táblázat adatai szerint – a legfontosabb a járművek pontos 
indulási ideje, 19.43 %-kal, majd következik a járművek indulásának a gyakorisága, 13.44 %-kal, majd a 
viteldíj 12.58 %-kal, stb.  
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10. táblázat A szolgáltatás minőségének legfontosabb jellemzői – peremvárosi járatok 
 

 Összesen % 

Válasz nélkül 355  
Rövid gyaloglás a VUSZ megállójáig/-tól 163 3.81 
Rendszeresség (nincs lemondott indulás) 458 10.71 
A járművek pontos indulása 831 19.43 
A járművek gyakori indulása 575 13.44 
A teljes menetidő 92 2.15 
Biztonság 470 10.99 
Tájékoztatás 48 1.12 
Ne legyen tömeg a járművön 449 10.50 
A viteldíj 538 12.58 
Szívélyes személyzet 336 7.86 
A jármű és a megálló tisztasága 317 7.41 
Összesen 4632 100.00 

 

 

A szabadkai tömegközlekedés megítélése 
Végezetül, a szabadkai tömegközlekedési rendszer által nyújtott szolgáltatások szubjektív megítélése az 
utasok részéről a szolgáltatások integrált minőségének a megítélését tartalmazza.  Ez magában foglalja az 
egyes jellemzőket, valamint a minőséggel kapcsolatos résztulajdonságokat.  Az integrált minőség 
általános megítélésének az adatait a rendszer egészére nézve a 19. ábra tartalmazza. 
 
 

 

Véleménye szerint milyen a szabadkai tömegközlekedés? 
 

nagyon jó 
 35,11% 

 
 
kitűnő 
13,36% 

 
nem 
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kielégítő 

13,69% 
 

jó 
34,02% 

 

 
 

 

19. ábra A szabadkai tömegközlekedés megítélése – összesen  

 
 

A szabadkai tömegközlekedés rendszerének egészére az utasok középosztályzata 3.41. Szinte azonos 
középosztályzatot kapott a rendszer a városi járatok utasaitól – 3.40 és a peremvárosi járatok utasaitól, 
akiknek a középosztályzata 3.42. 

 

Ezt a minősítést vizsgálva megállapítható, hogy a szabadkai VUSZ gondjai ellenére az utasok kedvezően 
vélekednek a szerepéről és a működéséről, ami mindenképpen ösztönzést jelenthet az utasszállítás 
rendszerének további javításához, fejlesztéséhez. A magas osztályzat lehet a rendszerhez és a 
szolgáltatóhoz való kötődés következménye is. 
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Az utasok és utazások egyes jellemzői közötti kapcsolatok kutatási eredményei 

A szabadkai VUSZ utasai és utazások jellemzőinek minél árnyaltabb képét akkor kapjuk meg, ha az 
adatfeldolgozást követően alaposabban elemezzük és összevetjük az alapvető adatokat.  Erre három 
alapvető ok miatt van szükség: 

 

      jelentősebb információs alap a komplexebb elemzéshez,  

      a rendszer reális jellemzőinek a megállapítása, 

      a vizsgálati módszerek és a minta értékének ellenőrzése. 
 

Az utasok és utazások legfontosabb jellemzőivel kapcsolatos eredmények összevetése lehetővé tette az 
egymásközti viszony meghatározását a:  

 

 foglalkozás és az utazás célja, 

 foglalkoztatás és a rendszerhasználat gyakorisága,  

 foglalkozás és a viteldíj fizetési módja, 

 foglalkozás és a szolgáltatás általános minőségének szubjektív megítélése,  

 foglalkoztatás és az egyes minőségi tényezők jelentősége,  

 gyakoriság és a jegyek fajtái, 

 gyakoriság és a szolgáltatás általános minőségének szubjektív megítélése, 

 viteldíj fizetésének módja és a szolgáltatás általános minőségének szubjektív megítélése között. 
 
Ezek az összehasonlítások elkészültek a rendszer egészére, és külön-külön a városi és a peremvárosi 
járatokra is. 

 
Összefüggés az utasok foglalkozása és az utazásuk célja 
között 
A 20. ábrán látható az összefüggés az egyes utazási célok és az utasok foglalkozása között: 
a foglalkoztatottak 38.62 %-a használja a rendszert a munkába utazás céljából, 5.35 %-uk magánügyek 
intézése és 3.60 %-uk egyéb célból. A tanulók számára a legfontosabb cél az iskolába menet – 40.06%. Az 
egyetemisták alkotják a mobilabb kategóriát, mivel 25.21 %-uk egyetemre utazik,  7.14 %-uk magánügyek 
intézése, 6.30 %-uk szórakozás és kikapcsolódás, 5.46 %-uk pedig vásárlás céljából használja a rendszert. 
A nyugdíjasok a leggyakrabban – 24.92% – egyéb célból utaznak, ezt követi a magánügyek intézése – 
21.58% – majd pedig a vásárlás, 10.46 %-kal. A munkanélküli utasok esetében a leggyakrabban 
előforduló utazási cél a magánügyek intézése, 24.16%, valamint az egyéb, 16.27 %-kal. 

 

A városi járatok utasainál a rendszer egészéhez képest valamivel kisebb arányban szerepel a munkába 
menés, mégpedig 35.46%. Az egyéb célok esetében nagyjából azonosak az arányok, de a peremvárosi 
járatok munkaviszonyban levő utasai nagyobb arányban használják a rendszert a munkahelyre való 
eljutás érdekében. Itt ez az arány 43.5%. Ez az oka annak, hogy ez az utas-kategória a városi járatokhoz 
képest valamivel kisebb arányban szerepel a többi utazási célnál. A városi és a peremvárosi járatok utasai 
közül a tanulóknál jelentős eltérés van az iskolába menésnél. A városi járatokon ilyen célból a tanulók 
29.31 %-a utazik, míg a peremvárosi járatoknál ez az arány 52.99%. Lényeges különbség tapasztalható az 
egyetemistáknál is, mivel az egyetemistáknak csupán a 22.73 %-a utazik az egyetemre jutás céljából, míg 
a peremvárosi járatokon ilyen célból az egyetemisták 32.26 %-a utazik. A nyugdíjasoknál jelentéktelen 
eltérés tapasztalható a magánügyek intézése és a többi utazási cél között. 
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20. ábra Összefüggés az utasok foglalkozása és az utazásuk célja között - összesen 

 
A VUSZ használatának gyakorisága az utasok foglalkozásától függően 
Szabadkán a VUSZ rendszerének leghűségesebb utasai a tanulók, ami abból is látszik, hogy 92.91 %-uk 
naponta utazik. Az utazások gyakoriságának második helyén a dolgozók állnak, akiknek a 73.29 %-a utazik 
naponta. A többi utas-csoport lényegesen ritkábban utazik. Az egyetemisták 54.11 %-a utazik naponta, a 
nyugdíjasoknál az az arány 28.2%, a munkanélkülieknél pedig 20.79%. A 21. ábrán láthatók a fentiekben 
vázolt adatok. 
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21. ábra A tömegközlekedés használatának a gyakorisága foglalkozás szerint – összesen 

 
42 



Az adatok szerint a városi járatok leggyakoribb utasai a tanulók – szinte a rendszer egészére vonatkozó 
arányban – majd őket követik a dolgozók 71.82 %-kal és az egyetemisták 50.43 %-kal. A 7.28. táblázatban 
és a 7.28. ábrán (13. melléklet) található adatokat elemezve a peremvárosi járatokon még nagyobb a 
napi ingázók aránya a tanulóknál, 93.35%, a dolgozóknál ez az arány 75.54%, az egyetemistáknál pedig 
64.52%. A peremvárosi járatokon azonban sokkal kisebb a naponta utazó nyugdíjasok aránya, amely 
mindössze 7.48%. 

 
A szolgáltatás minőségének megítélése a foglalkozásoktól függően 
A szabadkai tömegközlekedési rendszer összes utas-csoportja közül a minőségért összességében azok 
adták a legmagasabb osztályzatot, akik a legkevésbé vannak képviselve, és akik a legritkábban utaznak, 
ez pedig az „egyéb” utasok csoportja, akik a minőséget átlagosan 3.64-gyel osztályozták. Az osztályzatok 
csökkenő sorrendjében a nyugdíjasok következnek a 3.56-os átlaggal, majd pedig a dolgozók és a 
tanulók, akik a legnépesebb utas-csoportokhoz tartoznak, és akik a leggyakrabban utaznak. 
Átlagosztályzatuk majdnem azonos, 3.40 illetve 3.42. A szolgáltatás minőségét az egyetemisták 
osztályozták a legszigorúbban, átlagosan 3.14-gyel.  
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22. ábra A szolgáltatás minőségének osztályzása az utasok foglalkozása szerint – összesen 
 

 
 

A városi járatok utasai közül a szolgáltatás minőségével a legjobban a nyugdíjasok elégedettek, akik a 
legmagasabban osztályozták a tömegközlekedést, az átlaguk 3.53. Őket követi az „egyéb” utas-csoport, a 
dolgozók és a tanulók pedig, akárcsak a rendszer egészét 3.41-es illetve 3.42-es átlaggal osztályozták. Itt 
is a legszigorúbbak az egyetemisták voltak 3.12-vel. 

 

A peremvárosi járatok „egyéb” utas- csoportja adta a legmagasabb osztályzatot a szállítás minőségére – 
3.86-tal, majd a nyugdíjasok következnek 3.75-tel. A dolgozók a városi járatokhoz képest itt valamivel 
elégedetlenebbek a minőséggel, átlaguk 3.38, a tanulóknál pedig maradt a 3.42. A minőség 
foglalkoztatottak szerinti minősítésének az adatai a 23. ábrán láthatók. 
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23. ábra A szolgáltatás minőségének osztályzása az utasok foglalkozása szerint 
 
A szállítási szolgáltatás értékelése a szolgáltatáshasználat gyakoriságától függően 
A 24. ábrán bemutatott adatok elemzése alapján jól látható, hogy a szabadkai VUSZ rendszere 
szolgáltatásainak a minősítése teljesen egybehangzó függetlenül a rendszerhasználat gyakoriságától. 
Különbség csak a második tizedes értéknél jelentkezik, az átlagos osztályzat pedig 3.4. A városi és a 
peremvárosi járatokon csak jelentéktelen különbség érzékelhető.  Hasonló a helyzet a városi járatokon is, 
valamint a rendszer egészét tekintve is, az utasok osztályzatában, a szolgáltatás igénybe vételének a 
gyakoriságától függően a második tizedesnél van különbség, az átlagos osztályzat 3.3. A peremvárosi 
utasok közül a szolgáltatásokra a legalacsonyabb osztályzatot a napi ingázók adták – 3.38-at, a 
legmagasabbat pedig azok az utasok, akik havonta néhányszor utaznak tömegközlekedési eszközön – 
átlagosztályzatuk 3.57. 
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24. ábra A szállítási szolgáltatás értékelése a szolgáltatáshasználat gyakoriságától függően - összesen 
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A POTENCIÁLIS UTASOK KIKÉRDEZÉSE 
 

A potenciális utasok nemi megoszlása 
A megkérdezettek körében nagyobb volt a férfiak aránya (54.96%) a nők aránya pedig 45.04 %-ot tett ki.  
 
Ezeket az eredményeket szemléltetjük a 25. ábrán. 

 
 

A megkérdezettek neme 
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25. ábra A potenciális utasok nemi megoszlása 
 

A potenciális felhasználók életkor szerinti megoszlása 
A szabadkai VUSZ potenciális utasai körében a legnépesebb csoport a 19-30 életév közöttieké, amely a 
kikérdezett polgároknak több mint az egy harmadát (38.82%) alkotják. A második legnépesebb csoport a 
18 évesnél fiatalabbaké (14.22%), míg a legkisebb a 60 év felettiek részaránya (9.74%). A potenciális 
felhasználók életkor szerinti megoszlása látható a 26. ábrán. 
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A megkérdezettek életkora 
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26. ábra A potenciális utasok életkor szerinti megoszlása 
 
 

A potenciális felhasználók foglalkozás szerinti megoszlása 

 
A kutatás során megállapítást nyert, hogy a kikérdezett polgárok, a szabadkai VUSZ potenciális utasai 
között  a legnépesebb csoport a dolgozóké, akik a megkérdezettek 34.35 %-át alkotják. A többi csoport 
aránya valamivel kisebb, közülük pedig kiemelkednek az egyetemisták a maguk 26.71 %-ával, majd két 
megközelítően egyforma csoport következik: a nyugdíjasok aránya 15.37%, a tanulóké pedig 14.40%. 
Mivel a dolgozók, az egyetemisták és a tanulók alkotják azt a három lakossági csoportot, amelyekből a 
legtöbb napi ingázó kerül ki, elmondható, hogy a kikérdezettek 74.46 %-át a napi ingázók alkotják. Ezek 
az eredmények szinte teljesen összecsengenek a VUSZ utasai körében végzett körkérdés eredményeivel, 
akiknek a 74.85 %-a a napi ingázó. Úgyszintén ezek azok a csoportok, amelyek külön törődést és 
figyelmet igényelnek az utazások részarányának a növelése érdekében. A potenciális felhasználók 
foglalkozás szerinti megoszlása látható a 27. ábrán. 

 
 
 

A megkérdezettek foglalkozása 
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27. ábra A potenciális utasok foglalkozás szerinti megoszlása 
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A potenciális felhasználók megoszlása az utazás módja szerint 
Fontos tudni, hogy miként oszlanak meg a potenciális utasok az utazás módja szerint, ahhoz hogy 
kiválasszuk a stratégiát és a módot, hogy hogyan bevonni ezeket a felhasználókat a VUSZ rendszerébe.  

 

Az utazás leggyakoribb módjára vonatkozó kérdésre a megkérdezetteknek több mint a fele (54.83%) azt 
válaszolta, hogy leggyakrabban gyalog teszi meg az utat. Az utazás módjában a második legnagyobb 
csoportot a járművezetők (22.79%) alkotják, vagyis akik saját járművük segítségével elégítik ki utazási 
szükségleteiket. A megkérdezettek harmadik legnagyobb csoportját (13.37%) azok alkotják, akik 
utazásaikhoz kerékpárt vagy motorkerékpárt vesznek igénybe.  

 

A VUSZ rendszere potenciális utasainak utolsó két csoportja (akik utazásaikat a járművek utasaiként 
illetve taxin teszik meg), az utazás módjával kapcsolatos ankét résztvevői között elenyésző számban 
képviseltették magukat. Azok, akik utazásaikat leggyakrabban személygépkocsi utasaként teszik meg, a 
megkérdezettek 5.72 %-át alkották, míg a taxin utazók részaránya mindössze 3.30%. A potenciális 
felhasználók leggyakrabban használt utazási módja szerinti megoszlás a 28. ábrán látható. 

 
 
 
 

Melyik utazási módot választja a leggyakrabban 
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28. ábra  A felhasználók utazási módok szerinti megoszlása 
 
 

A potenciális felhasználók megoszlása aszerint, hogy használnák-e a tömegközlekedést 
Arra a kérdésre, hogy használnák-e a szabadkai tömegközlekedést, a megkérdezetteknek csaknem a 
kétharmada (61.10%) válaszolt igennel és 38.90 %-uk nem mondana le jelenlegi utazási módjáról. Ezt az 
összetételt szemlélteti a 29. ábra. 

 

A szabadkai VUSZ rendszere potenciális utasainak ilyen nagy részaránya a rendszert jelenleg nem 
használók körében azt mutatja, hogy szükséges a rendszer rekonstrukciója és olyan intézkedések 
bevezetése, amelyek javítják a rendszer által nyújtott szolgáltatások minőségét, és amelyek vonzóvá 
teszik ezt az utazási módot a potenciális utasok számára. 
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     Igénybe venné-e a tömegközlekedést? 

 
 
 
 

 
Nem 

38,90% 

 
Igen 

61,10% 
 

 
 
 
 
 
 

29. ábra A potenciális felhasználók megoszlása aszerint, hogy használnák-e a tömegközlekedést 
 

A megkérdezettek megoszlása aszerint, hogy milyen feltételekkel vennék igénybe a tömegközlekedést 
Minden megkérdezettnek, aki igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy igénybe venné-e a szabadkai 
tömegközlekedést, egy pótkérdést tettek fel, hogy milyen feltételek mellett mondanának le utazásuk 
jelenlegi módjáról és vennék igénybe a tömegközlekedést. A 30. ábrán bemutatott hét lehetséges válasz 
közül a potenciális utas három feltételt választhatott, amelyek mellett igénybe venné a városi 
utasszállítást, a felsorolt feltételek pedig (amennyiben nem változnak meg) olyan okok, amelyek miatt a 
megkérdezettek nem használják és nem is használnák a tömegközlekedést. Legfontosabb feltételként a 
megkérdezettek 29.57 %-a az válaszolta, hogy csökkenteni kellene a szabadkai utasszállítás hatályos 
díjszabását, ami összhangban van a rendszer jelenlegi használóinak a véleményével. A következő feltétel, 
amely mellett a polgárok igénybe vennék a tömegközlekedést, a megkérdezettek 19.95 %-a szerint a 
járművek meglevő követési idejének a csökkentése lenne (több indulás a meglevő járatokon). 

 
 

Milyen feltételekkel venné igénybe a tömegközlekedést 
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30. ábra A megkérdezettek megoszlása a feltételek szerint, amelyekkel igénybe vennék a tömegközlekedést 
 

A szabadkai tömegközlekedési rendszer jelenlegi szervezettsége és működése – összességében szemlélve 
– döntően befolyásolja a polgárok döntését valamely más utazási mód mellett. Az okok közül a 
leggyakrabban a gyakoribb indulást (kisebb követési időt) említették (19.95%), a rendszer 
megbízhatóságát (hogy ne legyen lemondott indulás) – 14.48%, amihez hozzá kell még venni a megfelelő 
indulási idővel kapcsolatos igényt – 6.60%. A polgárok további elvárásai a VUSZ szolgáltatásai 
minőségének a javítására, az új járművek forgalomba állítására és az udvarias személyzetre vonatkoznak. 
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Ezek a változások a megkérdezettek 11.60 %-át késztetné arra, hogy a VUSZ utasa legyen, a potenciális 
utasok 8.62 %-a nagyobb kényelmet és kisebb tömeget szeretne a buszban, a könnyebb elérhetőséget 
(több megállót, azaz rövidebb gyaloglást a megállókig) pedig a megkérdezettek 8.03 %-a igényelné. 

 

Az „alacsonyabb viteldíj” mint a tömegközlekedés igénybevételének a feltétele esetén az igennel 
válaszolóknak módjukban állt megadni (százalékosan), hogy mekkora viteldíj-csökkenést várnának el. A 
megkérdezett polgárok közül, akik számára a viteldíj döntő tényező a tömegközlekedés igénybe 
vételénél, 59.66 %-uk vélte úgy, hogy a viteldíjakat 20 %-kal kellene csökkenteni. 15 %-os csökkentést 
tartana elfogadhatónak a megkérdezettek 19.31 %-a, a 10 %-os csökkentést pedig a megkérdezettek 
16.74 %-a jelölte meg. Azok közül, akik számára az alacsonyabb viteldíjtól függ a tömegközlekedés 
használata, mindössze 4.29 %-uk vélte úgy, hogy a jelenleginél 5 %-kal alacsonyabb viteldíj elfogadható 
lenne.  Ha összegezzük a megkérdezettek véleményét, akkor az átlagos viteldíjcsökkenésnek 16.72 %-
osnak kellene lennie. Ezek az eredmények láthatók a 31. ábrán. 

 
 

Mennyivel alacsonyabb viteldíj kellene a jelenleginél 
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31. ábra Mennyivel alacsonyabb viteldíj kellene a jelenleginél? 

 
 

Úgyszintén azon megkérdezettek számára, akiknél a gyakoribb indulások bevezetése volt annak a 
feltétele, hogy a rendszer használói legyenek, lehetőséget kaptak annak megjelölésére, hogy szerintük 
mennyinek kellene lennie a követési időnek. A megkérdezettek legnagyobb része, 38.81 %-a 
megelégedne a 15 perces maximális követési idővel. 32.81 %-uk valamivel szigorúbb volt, mivel csak 
akkor mondanának le a jelenlegi utazási módról, és térnének át a tömegközlekedésre, ha a járművek 
követési ideje nem haladná meg a  percet. 

 

Jelentős százalékarányban (19.06%) voltak azok, akik számára elfogadható lenne a 20 percnél nem 
hosszabb követési idő, és ugyancsak nem kevesen (9.69%) nyilatkoztak úgy, hogy elégedettek lennének a 
legfeljebb 30 perces követési idővel. A maximális követési idővel kapcsolatos véleményeket mutatja be a 
32. ábra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 



 
 
 

Mennyinek kellene lennie a maximális követési időnek? 
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32. ábra  A járművek maximális követési ideje 
 

Rendkívül indikatívak a járművek kívánatos követési idejével kapcsolatos válaszok. A tömegközlekedés 
jellege ugyanis tartalmazza azt az igényt, hogy minimálisak legyenek a járművek közötti követési idők 
(természetesen összhangban a szállítási igényekkel és kapacitásokkal), illetve elkerülni a maximális 
követési időket, amelyek taszítják az utasokat, akik ennek következtében más utazási módot választanak. 
Eközben figyelembe kell venni azt is, hogy olyan követési időkre van szükség, amelyek nem ösztönzik arra 
az utasokat, hogy alternatív megoldásként a gyaloglást válassza, ami különösen fontos a kisebb méretű 
városoknál. De még a hosszú követési idők esetén (amelyek még az utasok részéről az elfogadhatóság 
határán vannak), feltételként jelentkezik a rendszer működésének magas szintű megbízhatósága. A 
kapott eredmények, a potenciális utasok kívánalmai teljesen korrektek, és azt mutatják, hogy bizonyos 
intézkedések mellett valósak a lehetőségek a potenciális utasok megnyerésére. 

 
 

A megállóig történő gyaloglás maximális ideje 
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    33. ábra  A megállóig történő gyaloglás maximális ideje 
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A megkérdezettek 8.03 %-a nyilatkozott úgy, hogy a könnyebb elérhetőség (több megálló, illetve 
rövidebb gyaloglás a megállóig) a tömegközlekedés felé orientálná őket.  A potenciális utasok számára, 
akik a könnyebb elérhetőséget választották, lehetőséget adtak, hogy nyilatkozzanak arról, szerintük 
mennyi lehetne a gyaloglás maximális ideje a megállóig.  

 

A 33. ábrán bemutatott adatok szerint ebből a csoportból a legtöbben, a megkérdezettek 73.77 %-a vélte 
úgy, hogy a megállóig a gyaloglás ideje nem lehetne több mint 5 perc. A megkérdezettek 18.03 %-a lenne 
hajlandó 10 percig gyalogolni, 15-20 perc közötti időt pedig 4.10 %-uk választaná. Az eredmények nem 
meglepőek, mivel egy egyközpontú városról van szó, amelyben a többség mozgásigényét gyaloglással ki 
tudja elégíteni. 

 

5.3. A szabadkai városi utasszállító vállalat gazdasági hatékonyságának elemzése 
 

A tömegközlekedési rendszer – az utasszállítással foglalkozó vállalat a szállítási szolgáltatások piacának 
nem elégséges szabályozottsága következtében arra kényszerült, hogy önerőből működtesse és fejlessze 
a rendszer munkáját. Az ésszerűsítés, a hatékonyság növelése a költséghatékonyságot és a gazdasági 
eredményességet zavaró paraméterek kiküszöbölését szolgálja, s ebben szervezési és irányítási lépések 
egyaránt szerepelnek.  

 

„...A szállítási szolgáltatások piacán uralkodó körülmények és a környezeti sajátosságok, valamint a 
szakmai összhang hiánya következtében a pénzügyileg fenntartható utasszállító rendszer megteremtése 
miatt   első lépésként rendezni kell a jövedelemszerzés és –elosztás folyamatát a szállítási szolgáltatások 
konkrét piacán fennálló sajátos feltételeknek megfelelően.  [11] 

 

A felsorolt tevékenységek megvalósításában gondot kell viselni arról, hogy a jövedelemszerzés modellje 
felölelje azokat az elemeket, amelyek részben reprezentálják a rendszer céljait és célfunkcióját. A 
modellnek konzisztensnek és átfogónak kell lennie a tevékenységek sorrendjét illetően, a tervezett 
tevékenységek végrehajtásáért felelősek meghatározása, a jogosultságok, kötelezettségek és kockázatok 
elosztása, a tevékenységek és kivitelezőik közötti kapcsolatok és a koordináció mindenképpen 
összhangban kell, hogy legyen a rendszer valós lehetőségeivel.  

 

A városi tömegközlekedés költségeire és jövedelmére számos tényező van hatással (a járműállomány 
minősége és szerkezete, az üzemanyag fajtája és ára, az alkatrészek ára, a foglalkoztatottak bérszintje, a 
viteldíjak, a szerveződés és irányítás, stb...), amelyek visszahatása közvetlenül befolyásolja a rendszer 
gazdálkodását, pénzügyi eredményeit...“ 

 

Mivel a vállalat szervezeti felépítésében jelentős szerepet tölt be a terv- és elemzési szolgálat, amely 
megbízható információalapot szolgáltat a szükséges természetbeni és pénzügyi mutatókról, könnyű 
mérvadó adatokhoz jutni a 2008. és 2012. közötti időszakból. 

 

5.3.1. A rendszer költségeinek 
az elemzése 

 

A rendszer költségeinek a felmérése és elemzése a VUSZ rendszerének egészére terjed ki. A költségek 
elemzése szerint a rendszer ki van téve az alapvető inputok negatív irányzatainak (üzemanyag, olaj- és 
kenőanyagok, hűtőfolyadék, gumik), amelyek az alrendszerekben (városi, peremvárosi, városközi) és a 
rendszer egészében egyaránt kifejezésre jutnak.  
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11. táblázat Az utas-szállítás rendszerének költségszerkezete 2008-2011. 
 

 R 

 
b 

 

A KIADÁSOK 

NEME 

2008 2009 2010 2011 
 

megvalósítás 
 

% 
 

megvalósítás 
 

% 
 

megvalósítás 
 

% 
 

megvalósítás 
 

% 
 

1 
ÜGYVITELI 

KIADÁSOK 506.991.000 99,23 496.067.000 98,89 538.566.000 98,25 590.040.000 98,64 

 

2 
PÉNZÜGYI 

KIADÁSOK 613.000 0,12 1.565.000 0,31 1.119.000 0,20 3.491.000 0,58 

 

3 
EGYÉB 

KIADÁSOK 1.794.000 0,35 2.208.000 0,44 4.916.000 0,90 3.073.000 0,51 

 

4 
ÉRTÉKCSÖK. 

KIADÁSOK 1.519.000 0,30 1.767.000 0,35 3.582.000 0,65 1.595.000 0,27 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN 
510.917.000 100,0 501.607.000 100,0 548.183.000 100,0 598.199.000 100,0 
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34 kép. Az utas-szállítási rendszer összes költsége a 2008-2011-es időszakban 

 
 

5.3.2. A rendszer bevételeinek az elemzése 
 

Mint az előzőekben már megállapítottuk, hosszú időn keresztül a szabadkai VUSZ rendszerének bevételei 
túlnyomó részt a szállítási szolgáltatások értékesítéséből származtak. A bevételek jellegét a szállítási 
szolgáltatások piac-szabályozásának a modellje határozza meg, amelyet Szabadkán alkalmaztak, s amely 
jellemzői alapján inkább emlékeztetett a rendezetlen rendszerre. 

 

A vállalat irányításában 2008 óta végrehajtott intézkedések a bevételek jellegének a megváltozását 
eredményezték, megjelenik a támogatások kategóriája azzal a törekvéssel, hogy a rendszertelen rendszer 
és (szállítási szolgáltatási) piac a kívánt irányban fejlődjön. 
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12. táblázat A városi utas-szállítás rendszerének árbevétele a 2008. és 2011. közötti időszakban[11] 

 
S. 
sz. 

 2008 200
9 

2010 201
1 LEÍRÁS  

Megvalósítás 
 

% 
 

Megvalósítás 
 

% 
 

Megvalósítás 
 

% 
 

Megvalósítás 
 

% 
 

 

 

1. 

Bevétel a szállítói 
szolgáltatás 
értékesítéséből 

 

 

495.178.000 

 

 

96,71 

 

 

473.831.000 

 

 

94,34 

 

 

516.238.000 

 

 

94,13 

 

 

525.955.000 

 

 

87,89 

2. Egyéb ügyviteli 
bevételek 

 

12.005.000 
 

2,34 
 

23.137.000 
 

4,61 
 

26.892.000 
 

4,90 
 

66.752.000 
 

11,15 

3. Pénzügyi 
bevételek 

 

1.528.000 
 

0,30 
 

1.047.000 
 

0,21 
 

706.000 
 

0,13 
 

1.525.000 
 

0,25 

4. Egyéb bevételek 3.312.000 0,65 4.234.000 0,84 4.570.000 0,83 4.197.000 0,70 

ÁRBEVÉTEL 512.023.000 100 502.249.000 100 548.406.000 100 598.429.000 100 

 

 

5.3.3. A rendszer hatékonyságának elemzése 
 

A VUSZ rendszere és a vállalat hatékonysága alatt a rendszer költséghatékonysági és pénzügyi 
hatékonyságának a mutatóit értjük.   

 

A költséghatékonysági mutatók a szállítási szolgáltatások előállítására fordított pénz elemzésére 
szolgálnak. A pénzügyi hatékonyság pedig a teljes árbevétel és a rendszer összes költségének az arányait 
mutatja. 

 

A szakirodalomból tudjuk, hogy a VUSZ foglalkozó vállalatok a tényleges működési költségek lefedéséhez 
szükséges bevételt a következőkből valósítják meg: viteldíjak megfizettetéséből, támogatásokból, 
juttatásokból és a melléktevékenységekből származó bevételekből. 

 

A felsorolt bevételek fajtái közül a szabadkai VUSZ bevételeit többnyire a viteldíjak megfizettetéséből és 
melléktevékenységekből valósítja meg, vagyis működését többnyire saját eszközeiből finanszírozza. 

 

A vállalat által megvalósított bevételek és a működési költségek közötti aránytalanság abból adódik, hogy 
a bevételek nagymértékben elégtelenek a jegyértékesítésben alkalmazott nagy kedvezmények és a 65 
évesnél idősebbek ingyenes utaztatásának a lehetővé tétele miatt – miközben elmarad az alapító 
beavatkozása illetve szociálpolitikai kötelességvállalása. Ez a vállalat fizetésképtelenségéhez vezethet, és 
veszélybe sodorhatja a szabadkai VUSZ rendszerének megbízhatóságát és biztonságát.  

 

A (valójában indokolt és a VUSZ rendszere működésének alapelveivel összhangban nyújtott) 
kedvezmények miatt keletkezett veszteségek költségvetésből történő támogatása azért is szükséges, 
mert különben a másik nagyon kedvezőtlen tényezővel, az üzemanyag drágulásával együtt hatva a VUSZ 
rendszerének összeomlásához vezethetnek.  

 

Az ügyvitel minden elemében szükség van az ésszerűsítésre,   de a vállalat önerőből képtelen amortizálni 
az ellenőrizetlen üzemanyag-drágulást, ezért szükséges hogy a helyi önkormányzat továbbra is átvállalja 
a terhek egy részét a reális támogatások folyósításával. 

 

Ezzel biztosítani fogja a szállítási szolgáltatások piacának tartós rendezettségét, egyértelműen megosztja 
a szállítási szolgáltatások piacának a résztvevői (a helyi önkormányzat és a szolgáltatók) között a 
kompetenciákat és a felelősséget, biztosítva ezáltal a vállalat folytonos és zavartalan működését, egyúttal 
pedig mérsékelni tudja az utasok esetleges áremelés miatti elégedetlenségét. 
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„...A vizsgált időszakban az utasszállításból származó árbevétel 512 és 598 millió dinár között alakult, az 
évenkénti lebontásban pedig mindig a megvalósított költségek (kiadások) szintjén alakult, ami a 
következő grafikonból is látható: 
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35. kép Az utas-szállítás rendszerének árbevétele és kiadásai a 2008-2011-es időszakban 

 
A 2012. ÉVI BECSÜLT PÉNZÜGYI EREDMÉNY a költségek szerkezetével 
 

S. 
sz
. 

 
 

Leírás 
Megvalósítás 

2011. 

 
2012. évi 
program 

A 2011. évi 
program 

módosítása és a 
2012. évi becslés 

 
INDEX 
5 : 3 

 
INDEX 
5 : 4 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ÁRBEVÉTEL 598.429.000 642.750.000 678.019.000 113,3 105,5 

 

2 KÖLTSÉGEK 598.199.000 642.350.000 676.659.000 113,1 105,3 
 

 alkatrészek 24.354.000 27.000.000 30.498.000 125,2 112,9 

 egyéb anyagok 2.460.000 2.820.000 3.046.000 123,8 108,0 

 üzemanyag 171.776.000 200.070.000 212.993.000 124,0 106,5 

 más energiahordozó 14.005.000 13.150.000 16.152.000 115,3 122,8 

 bruttó bérek II 262.446.000 272.049.000 273.032.000 104,0 100,4 

 egyéb szem. kiad. 11.959.000 19.094.000 15.694.000 131,2 82,2 

 szolgáltatások 38.031.000 34.826.000 49.929.000 131,0 143,1 

 amortizáció 46.174.000 45.000.000 47.662.000 103,2 105,9 

 biztosítási díjak 12.273.000 13.000.000 11.874.000 96,7 91,3 

 egyéb kiadások 14.721.000 15.341.000 15.879.000 107,9 103,5 

3 NYERESÉG 230.000 400.000 1.360.000 591,3 340,0 

4 VESZTESÉG - - - - - 

5 NYERESÉGADÓ -582.000 40.000 136.000 - 340,0 

6 NETTÓ NYERESÉG 812.000 360.000 1.224.000 150,7 340,0 

7 VESZTESÉG - - - - - 
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6. A szükséges irányítási akciók stratégiájának definiálása 
 

„..Az univerzális alkalmazási képességekkel rendelkező információs technológiák fejlődése radikálisan 
transzformálnak minden olyan területet, ahol implementálják azokat, lényegében determinálva a 
menedzsment változtatások irányát és tempóját, a vállalat hosszú távú fennmaradásának conditio sine 
qua non-jaként a változó, turbulens környezetben. Ez a fennmaradás csupán a vállalati tevékenységnek a 
környezetében zajló változásokkal való szinkronizálásán át lehetséges. Elengedhetetlen feltétel ehhez 
azok időben történő felismerése, hatásuk természetének helyes interpretációja, és a reagálás módjának 
meghatározása. Ezek a hatások esélyeket kínálnak, de veszélyeket is rejtenek. Esélynek tekintjük azokat a 
kedvező eseményeket a környezetben, amelyek a megfelelő menedzsment-reagálásokkal javíthatják 
kvantitatív és kvalitatív értelemben is a vállalat helyzetét. A veszélyeket, másfelől, a környezetben zajló 
kedvezőtlen események jelentik, amelyek a helyes irányítási döntések elmaradásával egyetemben 
veszélybe sodorhatják a vállalat további fennmaradását. Az előzőeket respektálva leszögezhetjük, hogy a 
menedzsment lényege a felismerésre, a helyes interpretációra és a megfelelő cselekvésre korlátozható, 
amelyek révén a vállalat materializálja esélyeit, amelyek feltárulnak előtte, amortizálja vagy eliminálja a 
veszélyeket, és ahol csak lehetséges a veszélyeket esélyekké transzformálja. A folytatásban szólunk az 
eddigiek során megfigyelt trendekről a vállalat gazdálkodásának átalakításában, amelyek a Subotica-
transban esedékes változások keretét képezik a jövőben, respektálva a konkrét vállalat minden 
sajátosságát.  
 

A hatékony egyén 
 

Az ipari gazdaságban dolgozó szakmunkások munkájának természete, kivéve például az orvosokat és a 
mérnököket, igen keveset változott. A személyi számítógépek megjelenése, különösen pedig az 
adatbevitel lehetőségeinek a bővülése (mikrofonokkal, szkennerekkel és kamerákkal) radikálisan 
megváltoztatta az addigi helyzetet. Ebben az összefüggésben a „hatékony egyén” esélyeinek 
megvalósításához elengedhetetlen a személyi (perszonális) multimédia elérhetősége. Azzal a ténnyel 
összhangban, hogy a tudás egyre inkább - ha nem is az egyetlen, de a legjelentősebb termelői tényezővé 
válik, miközben a leggyorsabban el is évül -, ennek a változásnak nagy jelentősége van. A kutatások és a 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a perszonális multimédia frappáns hatással van a tanulás és a 
feladatok elvégzése hatékonyságának növelésére. Egyes tapasztalatok szerint a multimédián alapuló 
oktatási eszközök használata felére csökkenti a tanulási időt. A tudás expanziója szükségessé teszi a a 
tanulás és a munka integrálását, amely során a multimediális eszközök alapját képezik az élethosszig 
tartó tanulásnak. A megnövekedett hatékonyság (jól végezni a munkát) időmegtakarítást eredményez, 
amelyet a perszonális hatékonyságba lehet és kell „újrainvesztálni” (jó dolgokat csinálni). Különös 
jelentőséggel bír ez annak a ténynek a fényében, hogy a jelenlegi vállalat és jövőbeni mása közötti 
különbség nem abban manifesztálódik, hogy mit fog termelni, hanem abban, hogy miként teszi azt, mivel 
termel, ki végzi a munkát, és mit fog jelenteni ez a munka azoknak az embereknek. Ezzel összhangban a 
versenyképesség alapja a vállalat azon képességétől függ majd, hogy minőségi munkaerőt alkalmazzon, 
és megteremtse az élethosszig tartó, személyes és organizációs tanulás lehetőségeit.  
 
A rendkívül hatékony csapatok 
 

A múlt század utolsó évtizedében erősödött a vállalatokban az a tendencia, hogy csapatokra alapuló 
struktúrákba szerveződjenek. Ezzel kapcsolatosan Draker azt prognosztizálta, hogy a hagyományos 
munkakör-csoportok a jövőben a szabványok őreiként, képzési központokként és a specialisták 
elosztóiként funkcionálnak, de nem a munka elvégzésének helyszíneiként. Ezt ugyanis főképpen azokban 
a csapatokban végzik, amelyeket az elvégzendő feladatok alapján hoznak létre. A régi hozzáállás híveinek 
ellenkezése ellenére, akik a hagyományos hierarchiát tekintik a leghatékonyabbnak, a nagy szervezetek 
számára a legkeményebb és legtermészetesebb struktúrát, sok kompánia indult el a csapatorientált 
hozzáállás útján, mert az ügyviteli (ügyvezető, végrehajtó) csapatok képesek gyorsabb választ adni az 
üzleti környezetben jelentkező változásokra, és növelni tudják a felhasználói igények és követelmények 
megvalósításának magasabb szintjét. Az tette ezt lehetővé, hogy ily módon a különböző területeken és a 
formális szervezési struktúra különböző részeiben dolgozó megfelelő szakemberek a kellő pillanatban 
csapattá szervezhetők.  
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Ezen kívül az ügyviteli csapatok (együttesek) révén a szervezetek számára lehetővé válik a 
költségstruktúra jelentős változtatása, a hagyományos bürokrácia eliminálása és új létrejöttének 
ellehetetlenítése. Az előzőleg említett lehetőségeket drámai módon növelik az új médiák, lehetővé téve a 
kommunikáció és együttműködés új csatornáinak létrejöttét az irodákban, különböző helyszíneken, 
eltérő időpontokban. A szakmai munka így együttműködő csapatmunkává válik, amely nagykapacitású 
hálózatokon zajlik. Ezek a csapatok egymás között a lehetővé vált csapatalapú struktúra segítségével 
működnek együtt, ami valójában a régi hierarchia antitézise. A hagyományos ellenőrző – parancsoló - 
hierarchikus szervezésben néhány menedzsmentszinttel, számvevőséggel és adminisztrációval az 
információs folyamatok vertikálisak voltak. Következésképpen az egymással össze nem kapcsolt 
számítógépek izolált szigetek voltak és ez a technológia megfelelt a régi struktúrának. 

 

Az előzőekkel szemben a multimédiával fölszerelt számítógépek hálózatba kötésének lehetősége esélyt 
nyújt arra, hogy a korporatív piramist multimediálisan összekötött csapatokkal váltsa fel. Ily módon a 
fókusz elmozdul az egyénről, aki a menedzsernek felelt, és azokra a csapatokra irányul, amelyek a 
kliensek és a szerverek szolgáltató egységeiként működnek, miközben a csapatok egyúttal kliensei és 
szerverei is a többi csapatnak, a szervezeten belül éppúgy, mint azon kívül. Kliensként kapják a szükséges 
adatokat (input) a szállítóktól és a támogatást a többi csapattól, és értéket adnak hozzá azzal a céllal, 
hogy a többieket szolgálják és segítsék a kitűzött feladat megvalósításában. Az ilyen, értékkel megnövelt 
outputot a többi kliens használja. Az értékteremtésnek ezt a formáját, Porter szóhasználatával élve, lánc 
helyett értékhálózatnak nevezhetjük. Az értékteremtés itt nem a lineáris folyamatú láncban történik, 
hanem kreálódik az igen gyakran változó nyitott hálózatokban. Az ilyen modell növeli a rugalmasságot, 
újítókészséget, vállalkozó szellemet és felgyorsítja a válaszadást a környezetben zajló eseményekre. A 
termék formatervezésének, kialakításának csapathozzáállása, amelyet elsődlegesen a japán autóiparban 
népszerűsítettek, jelentősen előrelépést jelentett a termékteremtés módjában, mert jelentős hatalmat 
adott a csapatoknak, bár ez még mindig csak „félig sült kenyér” volt, amely csupán a hálózatba kötött 
multimédia révén jutott teljesen kifejezésre. Ez a technológiai platform lehetőséget nyújt a formatervező 
mérnököknek a gyors és minőségi módon történő együttműködésre. Az interaktív multimédia a 3D 
design komputeres támogatásával lehetővé teszi a termék rajz és prototípus kidolgozása nélküli 
elkészítését, kreálását.  
 
Az integrált vállalat 
 
Az ügyviteli újraszervezés hasznosnak bizonyult, mert rámutatott a gazdálkodási/ügyviteli folyamat 
horizontális kialakításának a fontosságára, amely ledönti a régi szervezési akadályokat. A gyakorlatban 
azonban a tevékenységek többsége egy, esetleg kettő vagy három departman-ra korlátozódott. Az 
életszínvonal emelkedése és a technológiai fejlődés lehetővé tették a „vállalati infostruktúra” 
implementálását. Esélyt nyújt ez a teljesen integrált ügyvitel kialakítására/kreálására. A technológiai 
áttörések, amelyek a számítógéppel támogatott formatervezés (CAD) módszerének bevezetését 
követték, és az automatizációs szigetek, szigetcsoportok és kontinensek összekapcsolását követően 
érkeztünk el addig a szintig, amikor lehetővé vált a számítógépes integrált termelői rendszer (CIM) 
bevezetése. A teljesen komputerizált integrált rendszeren valójában a komputeres integrált 
ügyvitelt/gazdálkodást (CIB) kell értenünk. Ebben az esetben minden tevékenység output-ja a következő 
inputjának számít, kialakítva így az események integrált láncolatát vagy rendszerét, amelyben az első 
lépést a vásárló részéről az eladási osztályhoz eljuttatott megrendelés jelenti, a befejezést pedig a 
leszállított áru ellenértékének kifizetéséről szóló jelentés. A termelési folyamatban a korai applikációk, 
amilyenek például a CAD rendszerek, vagy a numerikus ellenőrzésű számítógépek, valójában 
„automatizált szigetek” voltak, amelyeken a számítógépes ellenőrzés jelentette a kézi ellenőrzés vagy 
művelet szubsztitútumát. Ezzel szemben a CIM rendszerek nem helyettesítő (szubsztituáló), hanem 
integráló technológiát jelentenek, amely összekapcsolja, rendszerbe köti az előzőleg szeparált 
műveleteket, mégpedig olyan rendszerbe, amely több annál, mint a szeparált és automatizált részek 
puszta összege. A számítógépes integrált ügyviteli rendszer architektúrája a hierarchikus formára épül, 
miközben négy fő szint azonosítható a hozzájuk tartozó alapvető elemekkel: 
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 az ügyviteli menedzsment-rendszer (a vásárló megrendelésének fogadása, feldolgozása, a 
leszállítás, a számla kiállítása, a pénz- és számvitel, a szakemberek) 

 a termelői menedzsment-rendszer (a szolgáltatás megformálása, a beszerzett anyag számlázása, a 
szükséges anyagok tervezése, a beszerzés) 

 az üzemi menedzsment-rendszer (a a megbízás csoportosítása és szekvencionálása, a beérkező 
anyag ellenőrzése, a termelési folyamat és a minőségi ellenőrzés) 

 a folyamat ellenőrzésének rendszere 
 

A számítógépes integrált termelési rendszert legjobban úgy írhatnánk le, mint az alsó három szint 
integrálását, míg a komputerizált integrált ügyvitelen (CIB) a legelső szint integrálását is értjük. A rendszer 
egészének legösszetettebb része kétségtelenül az üzemi menedzsment-rendszer. Ennek kell ugyanis 
megteremteni és működtetni a kapcsolatot a szolgáltatás kreálói és egyfelől az üzemben lévő 
automatizált gép, a konkrét esetben az autóbusz között, továbbá kapcsolatukat a vállalat többi 
egységével, de az ügyviteli menedzsment-rendszerrel is.  
 
Amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a számítógépes integrált rendszer egyik lényeges jellemzője éppen 
az integráció, teljesen logikusan szükségessé válik az erősebb funkcionális integráció szervezési 
értelemben is, ami rövidebb hierarchikus piramist és a szervezési struktúrák erősebb vertikális 
integrációját feltételezi. A rendszer minden objektíve lehetséges és megvalósítható hasznának 
exploatációja érdekében elengedhetetlenül szükséges a döntéshozatali rendszer olyan struktúrájának 
kialakítása, amelybe bevonjuk az üzemi menedzsment alsóbb szintjeit is, ami teljesen logikusan 
implikálja a delegált autonómia sokkal magasabb szintjét. Az üzemi menedzsment szintjén a hangsúlyt a 
kisebb, megbízható munkacsoportokra kell helyezni. A termelés szervezésének szempontjából nézve a 
súlypont a fragmentált feladatokról, a munkamegosztásról és a külső ellenőrzés révén realizált 
jutalmazásokról és büntetésekről a kisebb, autonóm munkacsoportokra helyeződik át, amelyek rendkívül 
rugalmasak, és amelyeken belül megvalósul az ellenőrzés.  
 
Az egyes tanulmányok, amelyek a számítógépes integrált termelés bevezetésének empirikus 
tapasztalataival foglalkoznak, a technológia és a szervezés szinergikus hatásáról szólnak, miközben 
hangsúlyozzák azoknak a szervezési változásoknak a jelentős hasznát, amelyek bevezetése az újonnan 
felépített rendszer hatékony működése érdekében elengedhetetlen volt. Más szóval; nagyon jelentősek 
azok az „új gondolkodási módtól” induló változások, amelyeket alkalmazni kell ezeknek az új 
technológiáknak az elfogadása érdekében. 
 
Vitathatatlan, hogy az új technológiák jelentik a vállalatok rugalmasságának növelése esetében a conditio 
sin equa non-t, ami a korszerű piaci környezet imperatívusza, ugyanakkor azonban szükséges kiemelni azt 
is, hogy az új technológiák bevezetése következtében létrejövő minden potenciális lehetőség 
kihasználását számos más tényező is determinálja, így aztán nem elég csak dönteni az új technológiák 
bevezetésére szolgáló beruházásról, hogy a rendelkezésre álló haszon megvalósuljon. Jelentős elem 
ebben az értelemben a szervezett tanulás, amelynek nem csupán azt kell kiderítenie, hogyan használjuk 
fel és hasznosítsuk az új technológiákat, hanem azt is, milyen módon és milyen konfigurációban 
lehetséges elérni a legjobb eredményeket. 

 
A bővített vállalat 

Az ügyviteli/gazdálkodási transzformáció előző szintjével kapcsolatban elmondtuk, hogy 
csapathozzáállással, amelyet számítógépes hálózat támogat, „ledőlnek a falak a vállalatban a 
hagyományos departmanok között”. Az információs hálózat kiépítése a vállalatban ugyanolyan 
következményekkel jár a külső területen is, mert „ledőlnek a vállalat külső falai” és egy virtuális vállalat 
jön létre.  Az információs technológiák tehát azok a legfontosabb szegmensek, amelyek lehetővé tették 
ezt a változást, mivel a vállalat információs kapcsolatépítésének kezdete tette lehetővé az ügyviteli 
kapcsolatok és kommunikáció új formáit. A hálózatok bővülnek, a kompániáknak (cégeknek, 
vállalatoknak) korábban elképzelhetetlen lehetőségeket kínálva, transzformálódik (átalakul) a gazdasági 
és üzleti kapcsolatok természete és megnő az átfogóbb ügyviteli stratégia iránti szükséglet.  
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A menedzsment-elmélettel kapcsolatban hosszú éveken át tartotta magát az értéklánc jelentőségével 
kapcsolatos álláspont, amelynek egyik fő szószólója M. Porter volt, és amely szerint a szervezetek 
beszállítóiktól kapják az inputokat, amelyekhez értéket adnak, és az így kialakított, megnövelt, illetve 
kreált értéket szállítják le fogyasztóiknak. Ebben az összefüggésben a szervezetnek elengedhetetlenül 
irányítania kell a beszállítókat, azok költségeire és a beszállítók szükségletei effektív felismerésére is oda 
kell figyelnie a termékek és szolgáltatások kialakítása (kreálása) céljából, hogy azokat sikeresen eladhassa, 
értékesíthesse. Igény tehát, hogy a szervezet megtalálja saját helyét ebben az értékláncban, ami 
ugyanúgy alkalmazható a szervezeten belüli kapcsolatok magyarázására is.  
Ahogy azt már említettük, ebben a korban a szervezetek az eszközök, a tudás és az információk cseréjét 
fizikai úton bonyolították – papír-alapú dokumentáción keresztül, amilyenek a levelek, jelentések, 
számlák, személyes kapcsolatok, telefonbeszélgetések, komputeres átiratok, és más hasonlók. 

 

A fentiekből következően a számítógépes rendszerek minden vállalatban belső rendszerek voltak. Az új 
technológiák felvetették az értéklánc felülvizsgálatának szükségességét, mert az előbbiekben felsorolt 
tranzakciók és kommunikációk formája megváltozott, digitálissá és hálózativá vált. A rendszerek a 
szervezeten kívülre terjednek a fogyasztók, beszállítók, a többi partner felé, mi több konkurencia irányába 
is. A fizikai átalakul és virtuálissá válik, az üzleti (ügyviteli) tranzakciók bitek folyamatává válnak a 
hálózatokból álló globális hálón. 
 
Ennek a fizikaiból a virtuális felé tartó változásnak az eredménye nem egyszerűen csak a költségek 
redukálása, a kommunikáció felgyorsulása vagy több információhoz való hozzáférés a résztvevők 
számára, bár mindezt is jelenti. Amikor az információk cseréje elektronikussá válik, változások sora jelenik 
meg az emberi és szervezeti kommunikáció természetében, amelyek lehetőséget nyújtanak új, másmilyen 
viszonyok kialakítására az emberek és a szervezetek között – az értéklánc értékhálózattá válik, illetve 
fejlődik. 
 
A változást úgy magyarázhatjuk, hogy ettől kezdve az értékek egy lineáris mód helyett, amely során a 
láncban minden résztvevő értéket adott hozzá a termékhez, az értékek most állandóan változó nyitott 
hálózatban generálódnak. Az így kialakított, megformált modell serkenti a rugalmasságot, az 
újítókészséget, a vállalkozó szellemet és a gyorsabb reagálást.  
A vállalatok számítógépes összekötésének technológiailag elérhetővé vált lehetősége különböző 
résztvevők közötti különböző hálózatok létrehozására ösztönözte az ügyvitelben résztvevőket, és 
különböző módokon új dinamikát tett lehetővé a gazdasági életben, amilyenek például: 

 

 A partnerekhez való hozzáférés – az információk digitalizálása lehetővé tett az információk 
hozzáférhetőségét, ami korábban elérhetetlen volt. A különböző fajtájú hozzáférhető, elérhető 
adatbázisok széles skálája lehetőséget nyújt az üzleti élet minden résztvevőjének, hogy értékes 
információkhoz jussanak azokról a költségekről és kiadásokról is, amelyek korábban 
elfogadhatatlanok voltak számukra. 

 Az új, kölcsönös függőségi viszonyok – a korai rendszerek, amelyek a cégek számára lehetővé tették 
fogyasztóik közvetlen számítógépes elérését csupán a jéghegy csúcsát jelentették a különböző 
területeken dolgozó nyitott vállalatok további lehetőségei szempontjából. 

 A kooperatív versenyképesség – első pillanatra különösen hangzik, de a versenytársak közötti 
információs hálózat létrehozása (szállodaláncok, bankok, kutatólaboratóriumok) új szolgáltatások 
kialakítását és az effektív versenyképességet is lehetővé teszi a hazai és külföldi versenytársakkal. 

 
 
 

Ügyvitel az internetes hálózaton  

Az információs technológiáknak a vállalatok üzleti tevékenységébe való beépítésének, átültetésének 
előbb említett szakaszai, és ezek továbbfejlesztése új lehetőségeket tár fel. Miután a vállalat ilyen 
kapcsolatokat épített ki ad hoc és stratégiai partnereivel, lehetőség nyílik a kínálat „feltöltésére” és az 
interneten való gazdálkodásra, illetve ügyvitelre. Egész sor példával bizonyítható a számítógépes 
világhálón való gazdálkodás sikeressége (a magas és szofisztikált technológiák esetében éppúgy, mint az 
érett és hagyományos technológiák vonatkozásában). 
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Az előbbiekben elmondottakból látható, hogy a meta-technológiák implementálásának említett trendje a 
vállalatok üzleti aktvitásába virtuális korporációk létrehozása felé tendál és ad hoc, állandóan változó 
szövetségek kialakulására irányul. A kisvállalatok számára ez lehetővé teszi a nagyvállalatok előnyeinek, 
az erőforrások hiányának pótlását, de azoknak az előnyöknek a megtartását is, amelyek a turbulens 
környezetben zajló változásokra való gyors reagálásban manifesztálódnak.  
 

Mi is történik valójában? Az effektív, hatékony egyének a magasan hatékony csapatokban dolgozva 
integrális részévé válnak a kliensek és szerverek hálójának, akik kommunikálnak fogyasztóikkal, 
beszállítóikkal és a rokon-csoportokkal, mi több, még a versenytársakkal is, az interneten kínálva 
termékeiket és szolgáltatásaikat. Így a hatékony és effektív egyének technológiailag támogatva a 
korszerű hardver és szoftver eszközökkel és szerszámokkal, sokkal hatékonyabbak lehetnek a csapatos 
projekt szervezésű hozzáállás révén, mint a hagyományos departman-típusú, vezérlő-ellenőrző 
hierarchikus alapú igazgatási modellben. A csapat (team) hozzáállás a szervezésben lehetőséget nyújt a 
különböző szakterületeken dolgozó megfelelő szakemberek bevonására a formális szervezeti struktúra 
különböző részeiből, akik – egyebek mellett – sokkal gyorsabban tudnak választ adni a vállalat működési 
területének számító, egyre turbulensebb környezetből érkező változásokra és igényekre. Az ilyen 
hozzáállás eleve, önmagánál fogva fölényben van a hagyományos modellhez képest, de csak az erős 
számítógép-szervereken alapuló, személyi számítógépek hálózatára épülő korszerű információs 
technológiák teszik lehetővé a gyors kommunikációt és az információk cseréjét a csapatok tagjai között 
(akik lehetnek akár külső tagok is, azaz egyes szakterületek kiváló szakemberei, akiket ad hoc 
alkalmaznak bizonyos feladatok megvalósítására, ami igen gyakran lehetetlen volt a nagy fizikai 
távolságok miatt, amelyeket meg kellett tenni a minőségi csapatmunka megvalósítása érdekében) az 
irodán belül éppúgy, mint a földrajzi távolságtól és a különböző időzónáktól függetlenül. Ily módon 
lehetőség nyílt arra, hogy a szakmunka csapatmunkává váljon, amely nagy kapacitású hálózatokra épülő 
együttműködés révén valósul meg.  
 
A hozzáférhető korszerű technológiák lehetővé teszik a vállalatoknak az általuk nyújtott elérhető 
lehetőségek kihasználásán keresztül, küldetésük sokkal magasabb szinten történő végzését 
(megnövekedett rugalmasság, alacsonyabb árak, a közvetlen munkavégzők redukálása...). Mivel az ilyen 
rendszerek implementálása szempontjából a leghatékonyabb az evolutív, projektumközpontú hozzáállás 
(bár léteznek más, sikerrel alkalmazott módszerek is), a menedzsmenti nézőpontból szemlélve 
elengedhetetlen, hogy ez a folyamat előre definiált stratégia szerint valósuljon meg, amely magában 
foglalja és feltételezi a stratégiai célt is. Ebben az esetben szükség van arra, hogy a vállalatban az 
előzetesen elvégzett infostruktúra-beépítés azzal a céllal történjen, hogy integrálja az elérhető 
információs technológiák révén a teljes vállalatot. Az ilyen álláspont sokkal könnyebb előadni, mint a 
valóságban applikálni, ha más miatt nem, akkor az evolutív implementációra fordítandó idő hosszúsága 
miatt, amelyet még bővít az információs technológiák területén tapasztalható változások gyors tempója 
(a kísérő, amelynek elkerülhetetlenül regresszív a hatása). Ennek eredménye a már kialakított 
infostruktúra folyamatos elévülése, elöregedése a vállalat egyes szegmentumaiban. Ugyanakkor igen 
gyakran előfordul, hogy ezt a munkát a régi szervezési struktúra alapján végzik el, ami nem felel meg az 
új követelményeknek. Amennyiben ezeket a problémákat sikeresen megoldják (ezzel kapcsolatban igen 
gyakran tapasztalható a külső szakértők alkalmazásának gyakorlata az implementációs munkák során), az 
új architektúrának azokra az elvekre kell épülnie, amelyeket a menedzserek és nem a technológiai 
definiál, és tartalmaznia kell a gazdálkodási, applikációs, információs és technológiai modelleket. 
Megkerülhetetlen kísérője ennek a munkának az a tevékenység is, amely definiálja a szervezeten belüli 
rendszerszabványokat. Az így elvégzett munka eredménye (terméke) az integrált vállalat, mint a vállalat 
evolutív transzformálásának további formája, amely a technológiai változások hatására zajlik, illetve 
valósul meg. Draker szavai szerint „az információk alapján kialakított, megformált születendő vállalatról 
beszélünk. Ugyanígy változik a hagyományos gondolkodásmód, amely – ha a szofisztikált matematikai 
módszerek és technikák alkalmazásáról van is szó -, az ügyvitelt és gazdálkodást arra a viselkedésre vezeti 
le, amelyen mottója, hogy olcsón vásároljunk és drágán adjunk el. Az új hozzáállás a gazdálkodást olyan 
szervezetként definiálja, amely értéket ad a termékhez és alakítja, formálja, kreálja a gazdagságot”.  
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Előzőleg kiemeltük, hogy az új, radikálisan átalakított vállalatban a technológiai változások hatására 
eltűnnek a hagyományos departmanok és a régi szervezési modell. Az új technológiák alkalmazása 
magától értetődővé teszi a vállalat információs kapcsolatrendszerét (különböző lehetséges 
módozatokban) környezetével (ha másképp nem, vásárlóival és beszállítóival). Ennek következtében 
hasonló folyamat zajlik le, mint korábban a vállalaton belül, azaz megszűnnek a határok az egyes 
részlegek között, és ugyanez zajlik le most a vállalatok között. A hálózatba kötött számítógépek és 
információk rendszerének léte lehetőséget nyújt a vállalat számára folyamatosan változó és 
változtatható szövetségek létrehozását a mutatkozó esélyek kihasználása érdekében, amire a vállalatnak 
nincs meg minden szükséges erőforrása, hanem azokat másokkal együttműködve valósítja, illetve szerzi 
meg. A lényeges determinánsok, amelyek jellemzik az aktuális gazdasági környezetet, többek között az 
alábbiak:  

 

   A projektumok csapatközpontú megvalósítására alapozó, modern technológiai  digitális dizájn  
lényegesen megrövidítette azt az időkeretet, amely az új termékek piacra bocsátásához és a 
meglevők modifikálásához szükséges, ami ok-okozati összefüggésben áll a termékek élettartama 
ciklusának drasztikus csökkenésével; 

   A vállalatok összekapcsolásának lehetősége a számítógépek hálózata révén (multimédiával bővítve) 
megengedi ad hoc és stratégiai szövetségek létrehozását egymástól földrajzilag rendkívül távoli 
vállalatok között is, aminek következtében drasztikusan bővül a potenciális versenytársak köre. 

 
Az előzőekben leírtakat összegezve a vállalatokban esedékes, a technológiai változások hatása alatt 
lejátszódó változások irányát szem előtt tartva, ebben az esetben mindenekelőtt az információs 
technológiákra összpontosítva, lényegesnek tartjuk kiemelni, hogy valójában olyan folyamatról van szó, 
amelyben az egyének a vállalatban (korszerű információs technológiákkal felszerelten) rendkívül 
hatékony, projekt-orientált csapatokban dolgoznak, amelyeket integráltak a vállalatokba (miközben 
ledöntötték a hagyományos szervezési struktúrát) a klienseken és szervereken alapuló számítógépes 
hálózatok segítségével.  Az ily módon integrált vállalat, amelyet számítógépes hálózatban kötöttek össze, 
saját környezetével, tehát fogyasztóival, beszállítóival, érdekcsoportjaival, sőt konkurenseivel is „felrakja” 
ügyvitelét az internetre, amelynek révén megváltozik a termékek és szolgáltatások előállításának, 
értékesítésének és elosztásának a módja. Szem előtt tartva az előzőeket, elengedhetetlenül fölmerül az a 
kérdés, hogy a mai vállalat és annak jövőbeni másolata közötti különbség nem abban manifesztálódik-e, 
hogy az illető cég mit termel, mit állít elő, hanem az, hogy azt miként teszi, ki végzi a munkát és mit jelent 
az adott embereknek az a munka. Ezzel összhangban a vállalat fennmaradásának és versenybéli 
előnyének alapja abban manifesztálódik, hogy mennyire képes magához vonzani a tudással rendelkező 
dolgozókat, és lehetővé tenni számukra az egyénenkénti és szervezeti élethosszig tartó tanulást. 
Közgazdasági és gazdasági értelemben ez az értékteremtés új módját jelenti. Szociális szempontból nézve 
ez a fenntartható társadalmi fejlődés és az életminőség javításának új rendszere. Mindezek a változások 
igazolják azt a kiindulási álláspontot, hogy a technológia, amelyet nemrég még reziduális tényezőnek 
tekintettek, a legjelentősebb hatással lesz a jövő kreálására, kialakítására, miközben a fejlődés lehetséges 
iránya és üteme megvalósítására elengedhetetlenül szükség van a menedzsment további fejlődésére, 
amelyet hozzáigazítanak ezekhez a változ(tat)ásokhoz, és katalitikus hatással lesz a további fejlődés 
folyamatára.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



7. ZÁRÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

Az elvégzett kutatások és a begyűjtött eredmények az alábbi fontos elemekre mutatnak rá a Subotica-
trans és a helyi önkormányzat viszonyában:  

 

 Az optimális hozzáállásnak a Subotica-trans és a helyi önkormányzat közötti szerződéses viszonyon 
kellene alapulnia.  A Subotica-trans és a helyi önkormányzat viszonyát a kölcsönösen összehangolt 
és elfogadott szerződés rendezné, amely a városi utasszállítás alakításával kapcsolatos kockázatot a 
termelő, azaz Subotica-trans, a bevételekkel kapcsolatos kockázatot pedig a helyi önkormányzat 
azon szerve vállalná, amely a szállítási szolgáltatások piachasználati jogát ítéli oda.  Az egész 
koncepció arra az álláspontra épül, hogy a szállítási szolgáltatás leszerződött árát a szállítási 
szolgáltatások leszerződött mértékére fizetnék.  Ezzel összhangban a bevétel mértéke és a bevétel 
megteremtésének a kockázatát a helyi önkormányzat szerve vállalná.  A szállítási szolgáltatás 
előállításának tényleges és várt költségei közötti különbség a szolgáltatót, a megvalósított és a várt 
bevételek közötti különbség a helyi önkormányzat szervét terheli. 

 A színvonalas és szakmailag megalapozott szerződéses viszony hatékony életre keltéséhez szükség 
van arra, hogy az önkormányzatban megalakuljon egy olyan szakmai testület, amely a teljes 
stratégia és az operatív-taktikai eljárások megvalósításának a hordozója lesz.  

 A helyi önkormányzat városi tömegközlekedéssel kapcsolatos politikájának a megvalósítása 
érdekében a következő tevékenységekre van szükség:  

 Jogászokból, közgazdászokból és közlekedési szakemberekből álló testület megalakítása a 
problémák megoldására. 

 A menedzsment számára szükséges indikátorok beazonosítása, amelyek alapján értékelik az 
előzőekben említett szerződésben foglalt szállítási szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
megvalósulását. 

 A szolgáltató, vagyis a Subotica-trans és a helyi önkormányzat közötti viszonyok jogi szabályozása a 
szállítási folyamatok megvalósítása érdekében. 

 A szerződéses kötelezettségek teljesítése, az azoktól való esetleges eltérések észlelése és 
értékelése, valamint az eltérések szerződéses keretek közé történő visszaszorítása érdekében meg 
kell határozni a mennyiségi és minőségi mutatók kialakításához szükséges adatgyűjtés módját és 
gyakoriságát. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének alapmutatói a következők lennének: a 
szerződésben foglalt szállítási szolgáltatás előállítása, a szállítási szolgáltatások minimális minőségi 
szintjét szabályozó követelmények tiszteletben tartása, a felszerelés rendelkezésre állása, a 
járművek tisztasága, és 

 az utasok tájékoztatása. 
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