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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az integrált jegyfoglalást a következőképpen határozhatjuk meg: olyan jegy megvásárlása, 
amellyel az utas egy vagy több szolgáltató által nyújtott, egy vagy több közlekedési eszközt 
vehet igénybe. Az integrált jegyfoglalási rendszer fontos része az integrált közlekedés 
tágabb fogalmának, amelynek célja, hogy a közlekedési eszközök és szolgáltatók közötti 
összeköttetés a lehető legzavartalanabb legyen.  
 
Az EU jelenlegi gyakorlata azt mutatja, hogy az integrált jegyfoglalás a távolsági 
személyszállítási szolgáltatások esetében összetett kérdés. Kivitelezhetősége számos 
jogalkotási, technikai és versennyel kapcsolatos akadályba ütközik, amely a sok 
összekapcsolandó közlekedési környezet különbözőségéből fakad. A cél nem önmagában az 
integrált jegyfoglalási rendszer, hanem inkább az intermodális utazás vonzóbbá tétele az 
utasok számára, valamint a meglévő infrastruktúra és szolgáltatások hatékonyabb 
használatának elősegítése.  
 
Csupán korlátozott mennyiségű statisztikai adat érhető el a távolsági intermodális 
utazásról, továbbá a távolsági utazásnak nincs közös meghatározása Európában. Ez 
megnehezíti e piac méretének és fő jellemzőinek pontos áttekintését. Mindazonáltal teljesen 
biztosak lehetünk abban, hogy a távolsági integrált jegykezelés egyelőre korlátozott 
jelenség és bizonyos réspiacokra korlátozódik. Az érdekelt felek azonban azt javasolják, 
hogy – bár nehéz felmérni – erre a piacra igenis van igény, jelentősége pedig hosszú távon 
nőhet. 
 
Ahogy azt a közlekedéspolitikáról szóló 2011-es fehér könyv ismét hangsúlyozza, az 
integrált jegyfoglalási rendszer – az egyéni közlekedési módok alternatívájaként, illetve 
a teljes rendszer elérhető kapacitásának hatékonyabb felhasználásaként – továbbra is a 
fenntartható intermodális európai személyszállítással kapcsolatos uniós 
szakpolitikai célkitűzés. A tanulmány arra mutat rá, hogy a távolsági piaci szegmens 
területén elért haladás eddig lassú volt, valamint nem tettek jelentős előrelépéseket.  
 
A vasutak közötti integráció egyelőre nem jelentős, ahogy ezt a tanulmány által 
vizsgált esetek alacsony száma is mutatja. Az ezt a területet célzó szakpolitikai 
intézkedések eddig a belföldi hálózatok közötti technikai átjárhatóság kapcsán elért 
eredményekre összpontosítottak, míg a több mint egy szolgáltatóval működő foglalási és 
jegykezelési rendszerekre kevésbé fordítottak figyelmet.  
 
Valójában minden nemzeti hálózat gyakorlatilag összekapcsolt. Általánosságban azonban 
európai szinten a hálózat koordinálása rossz hatékonyságú elsősorban a piaci viszonyok 
nem megfelelő átláthatósága miatt. Szakpolitikai intézkedés hiányában még nem tudni, 
hogy a piac új szolgáltatók felé történő nyitása integrált megközelítést hoz magával, vagy 
ezzel ellentétben végül majd aláássa az eddig elért korlátozott eredményeket. 
 
A légi és vasúti közlekedés közötti együttműködés már más képet mutat, mivel ez az 
elmúlt évtized alatt némi fejlődésen ment át. Nagy repülőtéri csomópontok 
kiszolgálójaként a légi és vasúti intermodalitásra olyan értékes stratégiaként tekintettek, 
mint ami azáltal képes csökkenteni a forgalmi torlódást és az európai repülőterek 
kapacitáshiányát, hogy a rövid távú járatokat helyettesítve a nagysebességű vasúti 
szolgáltatásokat használja ki. Megjegyzendő azonban, hogy a legtöbb légi és vasúti termék 
még mindig kétoldalú megállapodások hatálya alá tartozó niche termék, amelyet csupán 
néhány szolgáltató ajánl. A légi és vasúti szolgáltatók közötti többoldalú együttműködést 
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nem csak az nehezíti meg, hogy a két közlekedési mód olyan üzleti modellekre 
támaszkodik, amelyeket nem könnyű integrálni és összeegyeztetni, hanem az is, hogy a 
nagy szolgáltatók védekezési stratégiákat használnak.  
 
Továbbá nagyszámú utasra és megfelelő infrastruktúrára – azaz a repülőtéri forgalmi 
épületen belül egy nagysebességű vasúti pályaudvarra – van szükség ahhoz, hogy ez a fajta 
intermodális termék gazdaságos és pénzügyileg megvalósítható legyen. Következésképpen 
ez korlátozza azoknak a repülőtereknek a számát, ahol az integráció megvalósítható. Meg 
kell jegyezni, hogy míg a légi és vasúti integrált jegyfoglalási rendszer támogathatja és 
előmozdíthatja az intermodális utazást, önmagában nem előfeltétele annak. Az 
utasforgalmi adatok azt mutatják, hogy amikor megfelelő, távolsági vasúti szolgáltatás 
közvetlenül érhető el reptereken, akkor a vonatokat és repülőgépeket még az integrált 
rendszer nélkül is széles körben és egymást kiegészítő módon használják. 
 
Az esettanulmányok vizsgálata azt mutatja, hogy a multimodális távolsági közlekedést 
igénybe vevő utasok jogainak pontosabb meghatározása a jegyek és foglalások 
integrálásának előfeltétele. Jelenleg az egyetlen módon alapuló megközelítés érvényesül, 
amely esetében a multimodális utazás során minden szolgáltató a saját részéért felelős – a 
közlekedési zavarokért vállalt közös felelősség nélkül –, ez pedig csökkenti a felhasználók 
lelkesedését a légi és vasúti közlekedés integrációja iránt.  
 
Ez a tanulmány áttekintést nyújt a távolsági személyszállítási szolgáltatásokon elérhető 
integrált jegyfoglalási rendszerekkel kapcsolatos jelenlegi tapasztalatokról, valamint kiemeli 
a fő szakpolitikai és technikai kihívásokat. A fő ajánlások az alábbiak: 

 A rések kitöltése érdekében a statisztikai adatok javítása, valamint esettanulmányok 
révén a távolsági személyszállítási piacról szóló hatékonyabb minőségi és 
mennyiségi információgyűjtésbe való befektetés. 

 A nemzetközi utazások esetében a vasutak közötti integrált tarifarendszerek 
kiépítésének elsőbbsége. Az európai vasúti piac megnyitásához ez irányú, megfelelő 
szakpolitikai eszközök szükségesek. A vasutat érintő fokozott versenyhez olyan 
konkrét intézkedéseknek kell társulniuk, amelyek az integrált jegyfoglalási 
rendszereket kötelezővé tennék, habár különböző fokú kötelezettségeket 
tartalmaznának. A fő résztvevők monopol jellegű hozzáállásának elkerülése 
érdekében a hatékony piacfelügyelet működése fontos. 

 Azon technikai rendszerek megvalósíthatóságának vizsgálata, amelyek lehetővé 
fogják tenni egy közös műveleti platform kiépítését, amely segítségével a vasúti és 
légi foglalási rendszerek képesek kommunikálni annak érdekében, hogy a légi és 
vasúti szolgáltatók közötti együttműködés új formáit segítsék elő. Ez különösen 
fontos, mivel a vasúti piacra belépő új résztvevőknek és a helyközi légiközlekedési 
összeköttetések kiépítésének köszönhetően a távolsági közlekedési rendszer biztos 
összetettebb lesz. 

 Az utasok jogaival kapcsolatos olyan valódi multimodális megközelítés alkalmazása 
például az utasok alapvető jogainak további megállapításával, amely nemcsak az 
egyes szakaszokra, hanem az egész intermodális utazásra vonatkozik.  

 Az információk terjesztésével és a kampányolással, valamint a márkaépítés és a 
közlekedési módok fejlesztésével az inter/multimodalitást magában foglaló 
távolsági utazás mobilitási kultúrájának további népszerűsítése a távolsági 
utazók körében az egész Unióban. Az olyan közelmúltbeli kezdeményezések, mint 
az EU által támogatott multimodális útvonaltervező a jó irányba tett lépések. 


