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1 Bevezetés 

1.1 Értekezés szerkezete 

A doktori értekezésem szerkezetét az alábbiak alapján alakítottam ki. A bevezetésben (1. 

fejezet) áttekintést adok a téma aktualitásáról, valamint bemutatom a kutatási célokat. Ezek 

után minden fontosabb kérdéskörnek egy külön fejezetet alakítottam ki, ahol bemutatom az 

ahhoz a témához tartozó fontosabb irodalmat, majd ismertetem a felhasznált adatokat és az 

alkalmazott, vagy általam kidolgozott módszereket, majd részleteiben tárgyalom az 

eredményeket és következtetéseket. Végül minden főfejezet végén külön kiemelem a 

témában megszületett új tudományos eredményeimet (tézis).  

A kerékpáros infrastruktúra érzékelt biztonságának kérdéskörével már viszonylag korán 

elkezdtem foglalkozni. Egy nemzetközi K+F projekt keretében lehetőségem nyílt egy 

részletes kérdőív összeállítására és széles körű adatfelvételre. A doktori kutatásom keretében 

ezeket az adatokat elemeztem részleteiben, majd ebből vontam le a következtetéseket (2. 

fejezet). 

A közösségi kerékpár megosztó (Public Bike Sharing; továbbiakban: PBS) rendszerek 

elterjedésével kiemelkedően fontossá vált a rendszerek közötti különbségek megértése. Az 

irodalomkutatás alapján, széleskörű adatbázis hiányában, a különböző PBS rendszerek 

összehasonlítása nehézkes. Ezenkívül csak hiányos, adott területre fókuszáló módszertanok 

léteznek, vagy állnak kidolgozás alatt. Ugyanakkor nem létezik olyan átfogó, nyilvános, 

könnyen használható módszertan, ami a tervezőket, szakembereket és döntéshozókat 

segítené a megfelelő, jól megalapozott döntések meghozatalában. A korábbiak alapján olyan 

innovatív, teljeskörű keretrendszert dolgoztam ki doktori kutatásom keretében, amely 

alkalmas a PBS rendszerek kategorizálására és elemzésére.  

Az első probléma egy átlátható, elérhető, nyilvános adatokat tartalmazó adatbázis hiánya 

volt. Emiatt a kutatás első lépése a szükséges adatok összegyűjtése és rendszerbe 

szervezése volt. Ezen adatok alapján a meglévő rendszerek csoportokba rendezhetőek és az 

ezen csoportokhoz tartozó tipikus modellek azonosíthatóak. A klaszterelemzés során nem az 

összes paramétert vettem figyelembe, csak a paraméterek egy kiválasztott köre, valamint az 

azokból származtatott értékek egy csoportja. Az eredményeket könnyen megjeleníthető 

formába állítottam elő. E munka eredményeképp egy olyan általános módszertant hoztam 

létre, amely képes egy tervezett vagy meglévő rendszer néhány paramétere alapján 

azonosítani annak típusát (3. fejezet). 

A következő lépés egy olyan abszolút skálát tartalmazó viszonyrendszer kialakítása volt, 

amelyben a PBS rendszerek egymáshoz mérhetőek. Ez az összehasonlító rendszer 

(benchmark) két alrendszert tartalmazott: egyik a felhasználók, a másik pedig az 

üzemeltetők szempontjait veszi figyelembe. Mivel a rendszer központi eleme az egyes 

szempontok súlyozása, így ezt AHP (Analytic Hierarchy Process) módszerrel egy általam 

készített kérdőív segítségével validáltam (4. fejezet). 
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A disszertáció végén a Konklúzió (5. fejezet) részben összefoglalom az új eredményeket, 

kiemelem ezek gyakorlati hasznosíthatóságát, majd bemutatom a lehetséges további kutatási 

irányokat. 

1.2 Téma aktualitása 

Az ENSZ 2013-as előrejelzése alapján a világ mai mintegy 7,2 milliárd lakosú népessége 

2025-re eléri a 8,1 milliárd főt, míg 2050-re a 9,6 milliárdot. A legnagyobb növekedés a 

fejlődő régiókban várható, míg a fejlett régiók népessége alig változik. Az urbanizáció 

jelensége tovább erősödik, ami azt jelenti, hogy a városban lakók száma várhatóan 3,3 

milliárdról 6,4 milliárdra nő. Így a teljes népességnövekedés a városokban jelentkezik, 

továbbá ezen túlmenően folytatódik a városokba költözés jelensége a vidéki területekről 

(United Nations; Department of Economic and Social Affairs; Population Division, 2013). Ezt 

a prognózist az ENSZ azóta kétszer frissítette, és a növekedési arányokat mind a két 

alkalommal magasabbra vették (United Nations, 2015; United Nations; Department of 

Economic and Social Affairs; Population Division, 2019). 

A városokban élők részaránya régiónként változik. Az európai népesség 73,4%-a él 

városokban, ami 2050-re eléri a 80%-ot (Buzási and Csete, 2015). Geoffrey West 

előadásában egy másik számítással szemlélteti a problémát (West, 2011): „Minden héten a 

belátható jövőben 2050-ig, több mint egymillió ember költözik be városainkba.” Ez 

egyértelműsíti, hogy a városok lesznek a jövő generációk életének meghatározói. 

Következésképpen nap, mint nap egyre többen fogják használni a városi közlekedési 

rendszereket, amelyekre egyre nagyobb nyomás nehezedik és egyre inkább a fő hajtóereje 

lesz a fenntartható városoknak. A magas színvonalú közlekedési rendszer fontos előfeltétele 

a várostervezés minőségi változása, ami az életszínvonal emelkedéséhez vezethet (Kampf, 

Gašparík and Kudláčková, 2012). 

A fentiekből egyértelmű, hogy a városok fogják meghatározni a jövő generációk életmódját. 

A városi lakosok közlekedési szükséglete igen jelentős, így a városi közlekedés előrejelzése, 

modellezése kiemelten fontos kutatás-terület. A városi közlekedés problémája az urbanizáció 

növekedésével együtt exponenciálisan növekszik. Mint azt Robin Chase - a Buzzcar rendszer 

kitalálója - több előadásában (Schwartz, 2013) is idézte Banny Banerjee stanfordi 

professzortól, „az exponenciális problémák nem oldhatóak meg lineáris megoldásokkal”. 

Tehát az igények kielégítésére új módszereket, modelleket kell keresni. 

A nagy városi közlekedési hálózatban a torlódások multimodális jellege a következő 

meghatározással rögzíthető: "A torlódás olyan forgalmi állapot, amely a multimododális 

közlekedési hálózat összes módját magában foglalja (pl. közúti, kerékpáros létesítmények, 

útburkolatok, buszsáv), nagy sűrűséggel és túlhasznált infrastruktúrával rendelkezik, az 

összes módban elfogadható állapothoz képest, a korábban elfogadott célokhoz képest, és 

ezáltal (vélt vagy tényleges) késéshez vezet.” (Rudolph and Mátrai, 2018) 

Az egyre növekvő problémák a továbbiakban már nem elégíthetőek ki a klasszikus mérnöki 

megközelítéssel. A fenntartható közlekedés alapvető változásokat követelt meg a közlekedés 

tervezési gyakorlatában, és paradigmaváltás következett be a „predict & provide” 

szemléletből az „aim & manage” megközelítés felé. A fenntartható közlekedési beruházások 
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és megoldások azonban nemcsak szélesebb gazdasági és környezeti spektrumon kedveznek, 

de pénzügyi értelemben is pozitívan hatnak (Mátrai, Kerényi and Juhász, 2013; Juhász and 

Mátrai, 2014; Juhász, Kerényi and Mátrai, 2014). Később azt is tisztázták, hogy a 

megnövekedett kínálat közvetett hatással volt a közlekedési keresletre, ami emiatt az esetek 

többségében újratermelte a problémákat. Ezek az elismerések és a lakossági kifogások a 

megnövekedett közúti forgalom miatt a közúti forgalom csillapító intézkedéseinek 

megjelenéséhez vezettek a városi utakon a forgalom sebességének és volumenének 

csökkentése céljából (Juhász, Mátrai and Kerényi, 2014). 

Budapest is felismerte a kerékpározásban jelentkező pozitív lehetőségeket és az új 

közlekedésfejlesztési stratégiában (Balázs Mór-terv, továbbiakban BMT) több helyen 

megjelenik a kerékpározás szerepének erősítése, fontosabb megállapításai a következőek: „A 

rendszeres kerékpáros forgalomszámlálások adatai szerint 2006 és 2010 között a hétköznap 

kerékpározók száma megduplázódott. … A mindennapi kerékpározás iránti dinamikusan 

növekvő igényt a városi kerékpározási infrastruktúra kínálata eddig nem tudta megfelelően 

kiszolgálni.” (Ábel et al., 2014). 

A kerékpározás térnyerése más összehasonlító vizsgálatokból is látható (Juhász, Kerényi and 

Mátrai, 2014). A kerékpár, mint közlekedési eszköz nem csak dinamikus helyfoglalásában, de 

környezettudatosság szempontjából is kiemelkedő. Az Economist cikke szerint nem elég, ha 

megfelelően biztonságos infrastruktúra áll a kerékpárosok rendelkezésére, ezzel 

párhuzamosan az is szükséges, hogy a többi egyéni közlekedési mód valamilyen formában 

korlátozva legyen (The Economist, 2013). A kerékpározás előnyös a gazdaság számára, 

segíti a környezetterhelés csökkentését, lehetővé teszi az állampolgárok egészségesebb 

életmódját, és pozitívan járul hozzá a tömegközlekedés feltételeihez is (Eueliton et al., 2016). 

A kerékpárok használata kapcsolatot teremtett a társadalmi, kulturális és gazdasági szférák 

között (ITF, 2013). a globális környezeti fentarthatóság problémáira, a nyugati egészségügyi 

problémákra, az elhízásra és a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére a kerékpározás, mint 

pozitív kezdeményezést sokszor említik (Médard de Chardon, 2019). Ezenkívül a kerékpárok 

olcsók és a háztól házig mobilitást biztosítanak olyan távolságokon, amelyek a városi 

utazások nagy részét teszik ki, azaz körülbelül 5 km (Veryard and Perkins, 2018). A londoni 

autómentes olimpia megmutatta, hogy az aktív módok előnyben részesítése sokat segíthet 

egy város közlekedési rendszerének fejlesztésében, a városra nehezedő nyomás 

enyhítésében (Juhász et al., 2013). Vagy akár a fenntartható munkahelyi mobilitási 

tervekben is fontos helye van a kerékpározásnak (Esztergár-Kiss et al., 2017) 

Tekintettel ezekre a széles körben dokumentált pozitív előnyökre, a belvárosi kerékpározás 

számos helyen növekszik. Ez azonban összefüggésben lehet a megnövelt egészségügyi és 

biztonsági kockázatokkal, mivel ezeken a gépjárművek által is sűrűn használt területeken a 

kerékpárosok is jobban ki vannak téve a légszennyezésnek, a közúti zajnak (de Hartog et al., 

2010), mivel a kerékpárosok gyakran a forgalomban vagy a forgalmas utak közvetlen 

közelében közlekednek (Elvik, 2009). Ezenkívül, megjegyzendő, hogy a kerékpárosoknak a 

fizikai aktivitás miatt általában sokkal magasabb a légzésszámuk, mint az autóval utazóknál 

(a kerékpárosok által belélegzett levegő mennyisége 4,3-szorosa a gépjárművezetőkének). 
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Következésképpen adott időegység alatt több szennyező anyagot lélegeznek be (Int Panis et 

al., 2010). 

A közlekedési rendszerek irányításának és fejlesztésének mindig az utazási igény ismeretére 

kell támaszkodnia. Ennek egyik eszköze a különböző  felmérések végzése (Cre, Mátrai and 

Wolek, 2013). A nemzetközi trendek hatásai (a fiatal generáció változó utazási szokásai, 

elöregedő társadalom, az információs és kommunikációs technológiák folyamatos fejlődése, 

a közlekedés tervezésének és irányításának paradigmaváltása) észrevehetőek Budapesten 

(Juhász, Kerényi and Mátrai, 2014). A városi lakosok közlekedési szükséglete társadalmi-

gazdasági problémává válik, így a városi közlekedés előrejelzése, modellezése kiemelten 

fontos kutatás-terület lesz. A különböző városi közlekedési modellek segíthetnek a jövőben a 

megalapozott döntések meghozatalában. A közlekedési modelleket szerte a világban 

használják a közlekedési beruházások előkészítéséhez. Mindazonáltal kevés kutatás 

foglalkozik a nem motorizált közlekedési módok modellekbe történő beépítésével. A 

közösségi kerékpárkölcsönző rendszerek elterjedésével nagyon fontos megismerni a 

használók közlekedési szokásait. 

A közlekedési modellezés egy gyorsan fejlődő tudományterület. Budapest igencsak élen jár a 

stratégiai közlekedési modell kidolgozásában, illetve annak továbbfejlesztésében (Szabó, 

Halmos and Mátrai, 2018). A budapesti modellben a kerékpáros réteg jelentős fejlesztéseken 

esett át az utóbbi években (Mátrai et al., 2016). A modell több mint 7 különböző kategóriát 

tartalmaz a kerékpározhatóság szempontjából (Mátrai, Ábel and Kerényi, 2015). Ezen 

túlmenően természetesen a modellezés felbontása is kutatások témája, így például egy 

modell segítséget nyújthat a nap közbeni közlekedés menedzsmentben is (Horváth, Mátrai 

and Tóth, 2017b, 2017a; Mátrai, Tóth and Horváth, 2017). Más kutatásokban a modellek 

alapösszefüggéseit vizsgáltuk, úgy mint a sebesség – forgalomnagyság összefüggés, vagy a 

fundamentális diagram (Juhász, Koren and Mátrai, 2016; Juhász, Mátrai and Koren, 2017, 

2018). 

Általánosságban elmondható, hogy egy PBS rendszer bevezetésének célja a kerékpározás 

népszerűsítése, a közlekedési kínálat szélesítése, a levegőminőség javítása és a torlódások 

csökkentése (Midgley, 2011). Ezen rendszerek alapelve egyszerű: az egyének szükség esetén 

kerékpárhoz tudnak férni, a kerékpár tulajdonlás költsége és felelőssége nélkül (Shaheen, 

Guzman and Zhang, 2010). A közösségi kerékpár kölcsönző rendszerek (Public Bike Sharing; 

továbbiakban: PBS) elterjedésével kiemelkedően fontos ezen rendszerek megértése, 

vizsgálata. 
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1.3 Azonosított kutatási hiányok és célok 

A téma nemzetközi szakirodalmának részletes áttekintése során az alábbi kutatási hiányokat 

azonosítottam: 

• kevés vizsgálat létezik a kerékpáros infrastruktúra elemek és az érzékelt biztonság 

kapcsolatára vonatkozóan; 

• kevés kutatás foglalkozik a kerékpárosokkal - mint heterogén közlekedői csoporttal -, 

a csoporton belüli szokásjellemzők feltárásával, illetve ezen különbségek hatásainak 

elemzésével; 

• számos kutatás foglalkozik a kerékpáros módválasztásra és útvonalválasztásra ható 

tényezőkkel, de kevés kutatás helyezte fókuszba ezen paraméterek forgalmi 

modellekbe történő beépítését; 

• Magyarországon kevés komplex szemléletű, kikérdezésen alapuló kerékpáros 

szokásjellemző vizsgálat történt; 

• a kerékpáros infrastruktúra beruházásokhoz kapcsolódóan jellemzően hiányzik a 

beavatkozások baleseti statisztikákra és használati szokásokra vonatkozó 

utóvizsgálata; 

• nincs nemzetközi szinten összeállított, elérhető, nyilvános adatbázis a PBS rendszerek 

jellemzőiről; 

• különböző üzleti modelleket azonosítottak a PBS rendszerekre vonatkozóan, 

ugyanakkor az egyes rendszerek és üzleti modellek kapcsolata nem kellően 

meghatározott; 

• a klaszterelemzés módszertanát korábban nem alkalmazták a közlekedési 

szolgáltatások kategorizálására; 

• nem létezett egy a PBS rendszereket szisztematikusan kategorizáló módszertan; 

• nem létezett átlátható, megismételhető széleskörűen alkalmazható módszertan a PBS 

rendszerek összehasonlítására; 

• nem foglalkoztak részletesen a különböző szereplők szempontrendszereinek 

megfogalmazásával, ezek hatásaival. 

A doktori téma kiválasztásakor a tágabbtól a szűkebb felé haladtam (1.1. ábra). A 

közlekedési rendszeren belül azonosítottam a városi közlekedési rendszert mint kiemelten 

fontos elemet. A városi közlekedésen belül szűkítettem a témát az aktív közlekedési 

módokra, azon belül is a kerékpáros közlekedésre. A kerékpáros közlekedési rendszernek, 

mint általában minden közlekedési rendszernek, három fontos alappilére van: ember, 

infrastruktúra és jármű. Ezen elemeket nem csak egyesével szükséges vizsgálni, hanem a 

köztük lévő kölcsönhatásokat, rendszerdinamikát is. 
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1.1. ábra: Doktori téma lehatárolása 

Az azonosított kutatási hiányok alapján olyan módszertanokat kerestem és alakítottam ki, 

amelyek segíthetik a tervezőket és a döntéshozókat. Az alkalmazott módszertanok alapján 

olyan megállapításokat tettem, amelyek kiindulópontot jelenthetnek a tervezési folyamatban, 

illetve támogatják az amúgy is összetett döntéshozatali folyamatokat. A kutatásom fontos 

célkitűzése volt olyan tudományos eszközök létrehozása, amelyek elősegítik azt, hogy a 

kerékpáros közlekedés kínálati oldalát befolyásoló szereplők minél jobban megismerhessék a 

keresleti oldal (közlekedők, városlakók) főbb jellemzőit, igényeit. Ennek részeként a 

következő specifikus kutatási célokat fogalmaztam meg: 

• az érzékelt biztonság, dedikált kerékpáros infrastruktúra közötti összefüggések 

feltárása; 

• nemzetközi, ingyenesen hozzáférhető, nyílt, PBS rendszerek adatbázisának 

létrehozása; 

• PBS rendszerek kategorizálási módszertanának kidolgozása; 

• PBS rendszerek összehasonlító elemzésének kidolgozása;a PBS rendszerek 

felhasználói és üzemeltetői szempontrendszerek közötti összefüggések feltárása; 

• a PBS rendszerek összehasonlító elemzésében alkalmazott súlyozás validálása. 
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A doktori kutatásomban egyrészt a kerékpáros infrastruktúra elemek érzékelt biztonságának 

kérdését elemeztem részletesen, másrészt a kerékpár tulajdonlás esetében kiemelten 

fókuszáltam a PBS rendszerekre, mint új, exponenciálisan fejlődő közlekedési megoldásra. 

Azon belül is a rendszerek kategorizálására és összehasonlítására. A felhasznált módszereket 

és adatokat összefoglalóan a 1.2. ábra szemlélteti. 

 

1.2. ábra: Doktori kutatásom során felhasznált módszertanok és adatok 
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2 A kerékpárosok által érzékelt biztonság vizsgálata 

2.1 A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése 

A különböző infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a kerékpározás lehetőségei 

folyamatosan javulnak. Természetesen az infrastruktúra megfelelőségén kívül számos más 

tulajdonság is befolyásolja az utazási szokásokat, ezek városonként változhatnak.  

A gyaloglás és a kerékpározás szintjének növeléséből fakadó potenciális előnyök jelentősek 

(Woodcock, Givoni and Morgan, 2013). Különböző felméréseket használtak annak 

érdekében, hogy ezek általános előnyeit és hátrányait felismerjék. A FLOW projekt keretében 

készült kérdőív eredményei segíthetnek megérteni a közlekedői preferenciákat, az egyes 

közlekedési módok korlátait és a megkérdezett személyek elvárásait (FLOW Project, 2017). 

Az Egyesült Királyságban készített felmérés során vizsgálták a kerékpározás szintjét és az 

életmód változás mértékét. Ez lehetőséget kínált annak elemzésére, hogy ahol sikeresen 

növelték a kerékpározás részarányát, ott ez a megnövekedett kerékpározás tartós maradt-e 

(Aldred, Woodcock and Goodman, 2016). 

A „kerékpárosok” is egy heterogén csoport; ezért a tervezés során figyelembe kell venni a 

különböző felhasználói szegmensek igényeit (Barnes and Krizek, 2005). A kerékpározás 

térnyerése napjainkban kiemelkedő ütemű, ugyanakkor a kerékpározás - mint közlekedési 

mód - társadalom általi elfogadásához hosszabb idő szükséges. Emiatt fordulhat elő, hogy a 

nemek közötti arányok nem egyeznek meg a teljes társadalomban és a kerékpáros 

közösségben. Ennek egyik példájaként egy „nőbarátabb” kerékpáros környezet (például a 

védettebb infrastruktúra vagy a kerékpározás nagyobb normalizálása szempontjából) 

kialakításával sikerülhet, hogy a „korán adoptálók” között többen legyenek a nők. Ezek a 

minták olyan új szakpolitikák megalkotásának szükségességét vonják maguk után, amelyek 

komolyan veszik a kerékpározást mint közlekedési módot és figyelembe veszik az alul 

reprezentált csoportok igényeit is (Aldred, Woodcock and Goodman, 2016). 

Nem feltételezhető azonban, hogy a kerékpározás növekvő aránya (amely már jelenleg is sok 

nagyvárosi területre jellemző) automatikusan növeli a kerékpárosok nemi és életkori 

sokféleségét. Valójában figyelembe lehet venni, hogy a nők és az idősek számára kedvezőbb 

kerékpáros környezet „küszöbhatást” eredményezhet. A megfelelő kerékpáros környezetnek 

számtalan szempontja van, ugyanakkor az ismert akadályok között a közlekedésbiztonsági 

aggodalmak miatt a jó minőségű útvonalak és az infrastruktúra kiemelten kezelendőek 

(Aldred, Woodcock and Goodman, 2016). 

Mivel a kerékpározás egyre gyakoribb szokássá válik, az e jármű használatával kapcsolatos 

motiváltság megértése a kínálatot nyújtók számára fontos feladat. A kerékpárosok 

szokásainak minél alaposabb feltárására, a felhasználok kerékpározással kapcsolatos döntési 

okainak megismerésére és megértésére számos adatgyűjtési megoldás együttes 

alkalmazására van szükség. A technika gyors fejlődése ehhez sokféle új lehetőséget kínál. A 

kerékpárosok útvonalválasztási szokásainak megismerése érdekében Budapest szervezett 

kézi forgalomszámlálást, beépített automatikus számlálóállomásokat, helyszíni felmérést és 

még GPS adatgyűjtést is végzett (Mátrai and Glász, 2018). 
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A forgalmi felmérés segít megismerni az utazók igényeit és reakcióit az utazási feltételek 

változásaira. A forgalomszámlálás a legkézenfekvőbb módja az utazási igény rögzítésének, 

de a forgalom mennyiségének ismerete nem elegendő a személyszállítás mélyebb 

kapcsolatainak és ok-okozati összefüggéseinek megértéséhez. A városi utazási szokások 

változását, főleg interjúkkal lehet vizsgálni, különösen háztartási felmérések 

megvalósításával. A kinyilvánított  preferencia (stated preference - SP) és a feltárt 

preferencia (revealed preference - RP) módszerek rávilágíthatnak a mód és az útválasztás 

motivációjára (Berki, 2008), (Bocz, Kisgyörgy and Vasvári, 2017). 

Az 1990-es években és a 2000-es évek elején a mérnöki megközelítés volt a fő ideológia a 

közlekedési szakemberek körében. Ez előnyben részesítette a különböző közlekedési módok 

szétválasztását - ideértve a csomópontokat is - mivel ezek a megoldások tűntek a 

legbiztonságosabbnak, és ezek nyújtották a lehető legnagyobb kapacitást. Ez az elavult 

várostervezési gyakorlat számos problémát okozott a nagyvárosokban. Ezek a projektek a 

szennyező egyéni motorizált közlekedésre összpontosítottak, amelyek jelentős problémákat 

okoztak a környéken élő lakosoknak. Ez a személygépjárműközpontú nézet változott meg az 

elmúlt évtizedben, különösen az új típusú tervezési megközelítések - mint például a 

fenntartható városi mobilitási tervezés (Sustainabe Urban Mobility Planning - SUMP) - széles 

körű elterjedésével (Rupprecht Consult, 2019). Ez az emberközpontú megközelítés elősegíti a 

különböző közlekedési módok megfelelő kombinációját. Ezenkívül az új megközelítés előtérbe 

helyezi a közös használatú területeket, mivel ez az infrastruktúra nemcsak közlekedési 

felületeket alkothat, hanem élhető köztereket is képezhet. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a 

közös használatú területek és ez a „liberális” gondolkodás csak azokban az országokban 

működik, ahol a közlekedési morál magas, és a közlekedés résztvevői tisztelik egymást 

(Mátrai, Tóth and Cruz, 2020). 

Egyéb tényezők mellett meg kell említeni a kerékpárok és a gépjárművek jobb 

integrációjának két meghatározó szempontját: (i) közúti közlekedésbiztonság és (ii) 

biztonságos kerékpáros infrastruktúra (Castro, Barbosa and Oliveira, 2013). Berki (Berki, 

2008) valamint Buehler et al. (Buehler and Pucher, 2012), (Pucher and Buehler, 2017) 

szerint a kerékpározás elterjedésének egyik legnagyobb akadálya a kerékpárosok által 

érzékelt közlekedési biztonság. Továbbá kijelentették, hogy minél magasabb szintű az 

elválasztás a motorizált forgalom és a kerékpárosok között, annál nagyobb biztonságot 

érzékelnek a kerékpárosok. Így a dedikált kerékpáros infrastruktúra biztosítása növelheti a 

kerékpárhasználat szintjét. 

Ugyanakkor DiGioia et al. megállapítása szerint kevés olyan kutatás készült, ami a különböző 

típusú beavatkozások előtti is utáni baleseti statisztikáit hasonlítja össze (DiGioia et al., 

2017). Vagyis a fenti állítások tényekkel nehezen alátámaszthatók. Ennek ellenére azt is 

figyelembe kell venni, hogy Monsere et al. megállapította, hogy az észlelt biztonság és a 

felhasználói érzékelés a kerékpározással kapcsolatos döntések meghozatalakor sokkal 

fontosabb, mint az objektíven mért baleseti kockázat (Monsere, McNeil and Dill, 2013). 
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2.2 Felhasznált adatok és módszerek 

2.2.1 Felmérés bemutatása 

A FLOW projekt keretében 2016-ban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelt egy 

háztartásfelvételt, ezenkívül kézi forgalom számlálásokat végzett, valamint automatikus 

kerékpár számlálókat telepített. A háztartási felmérést két külön részre osztották; mindkettőt 

a CAPI (számítógéppel segített személyes interjú) módszerrel végezték. Az első rész egy 

kinyilvánított preferencia felmérés volt, ahol az interjúalanynak több helyzetben választania 

kellett a különböző szállítási módok közül (n = 3507). A második rész egy egyszerűbb 

kérdőív volt a kerékpáros szokásokról és preferenciákról (n = 1511). Külső szakértőként részt 

vettem a felmérés összeállításában és a kérdések kidolgozásában. A kérdőívet a BKK és a 

Create Value Kft munkatársai segítségével állítottuk össze. A doktori kutatásomban a 

második felmérésnek az összegyűjtött adatait használtam fel. 

A háztartásfelmérés során a rétegzett mintavétel módszertanát alkalmaztuk; rétegként a 

budapesti 23 kerületet használtuk. A válaszadókat egy egyszerű véletlenszerű séta 

mintavételi eljárás keretében választottuk ki, a kerékpáros szokásokra vonatkozó előszűrő 

kérdéseket alkalmazva. Mivel a cél a kerékpáros szokások megismerése volt, fő 

célcsoportunk azok a polgárok voltak, akik az interjút megelőző 30 napban kerékpárral 

közlekedtek. A másodlagos célcsoportnak azokat tekintettük, akik a megfelelő körülmények 

mellett hajlandók lennének kerékpározni. Azokkal, akik nem tartoztak a fenti csoportok 

egyikébe sem, nem készítettek interjút. 

Ugyanazokat a társadalmi-demográfiai csoportképzési kérdéseket használtuk fel, mint az 

összes hasonló budapesti felmérésben:  

• Magánháztartásra vonatkozó kérdések: helyszín; méret; átlagos jövedelem; 

különböző járművek száma.  

• Személyre vonatkozó kérdések: nem; kor; legmagasabb végzettség; foglalkoztatás 

típusa; vezetői engedélyek típusa; vezetés gyakorisága; a tömegközlekedési bérlet és 

a MOL Bubi előfizetés elérhetősége; kerékpár használat; mobiltelefon és 

utazástervező használat. 

Ezt követte egy minta utazás felvétele, ami nem csak az esetleges SP felvételhez határozta 

meg az alap adatokat, hanem segítette a helyzet elképzelését is. Innentől kezdve az interjú 

blokkjai eltértek a kerékpárosok és a potenciális kerékpárosok esetén. A harmadik 

csoportban a módválasztásra vonatkozó kérdések voltak. A negyedik blokkban az 

útvonalválasztásra irányultak a kérdések, különös tekintettel a különböző infrastruktúra 

típusokhoz fűződő viszonyra. Ehhez az interjú alanyok fényképes illusztrációt is kaptak. Az 

ötödik egység szintén az útválasztásra vonatkozott, de itt a lejtési viszonyok, illetve a 

különböző útburkolatok hatásaira voltunk kíváncsiak. A hatodik csoportban egy sorrendbe 

rendezési feladat volt, ami szintén az útvonalválasztást befolyásoló egyes elemekre 

vonatkozott. A kérdőív kérdései megtalálhatóak az 1. sz mellékletben. 
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2.2.2 Elemzés lépései 

Elemzésem első lépése a minta ellenőrzése volt. A mintaméret 1511 fő volt, akik közül 672-

en használtak kerékpárt az interjút megelőző hónapban (továbbiakban „kerékpárosok”); 839 

kijelentette, hogy hajlandó a kerékpározásra (továbbiakban „potenciális kerékpárosok”). Az 

összegyűjtött mintát összehasonlítottam a 2011-es népszámlálás adataival a budapesti 

kerületek (2.1. ábra) és a 20-65 év közötti népesség (2.2. ábra), valamint a nemek (2.3. 

ábra) tekintetében. 

 

2.1. ábra: A lakosságszám 2011. évi népszámlálás és minta szerinti megoszlása kerületenként (n = 
1511) 

 

2.2. ábra: A korcsoportok 2011. évi népszámlálás és minta szerinti megoszlása (n = 1511) 
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2.3. ábra: A nemek 2011. évi népszámlálás és minta szerinti megoszlás (n = 1511) 

A következő lépésben az összegyűjtött adatokat különböző grafikonokba rendeztem és az 

eredményeket vizuálisan megvizsgáltam. A grafikonok segítségével 10 különböző 

feltételezést fogalmaztam meg. Ezek után különböző leíró statisztikákat számítottam ki (pl.: 

átlag, szórás).  Ezenkívül fontos statisztikai mutató a relatív szórás, amely a szórás és az 

átlag hányadosa abszolút értékben. Amennyiben ez az érték túlságosan nagy, úgy a minta 

jelentős egyenlőtlenségeket tartalmaz és az átlag nem képviseli jól az eloszlást. 

Mivel az adatok nagyrésze kategorikus változókat tartalmazott, ezért a Khi-négyzet teszt 

segítségével további 6 feltételezés értékelése történt meg. A Khi-négyzet teszt (másként 

Pearson’s Khi-teszt) egy olyan nem parametrikus teszt, amit arra használunk, hogy 

kiderítsük, van-e kapcsolat két kategorikus változó között. Annak érdekében, hogy a tesztet 

alkalmazni lehessen, a bemenő adatok meg kell feleljenek három feltételnek: 

• minden értékelt változónak nominális vagy ordinális mérési szintűnek kell lennie; 

• legalább 2 független csoportból áll; 

• nagyobb adathalmazról van szó (az elvárt gyakoriság minden egyes cellában legalább 

5). 

A Khi-négyzet teszt null hipotézise (H0) minden esetben az, hogy a csoportok függetlenek, 

köztük nincs kapcsolat. Ezzel együtt az alternatív hipotézis (H1) az, hogy a csoportok nem 

függetlenek, közöttük van kapcsolat. 

A teszt statisztikai jelölése X2 és a következőképpen számítható (1): 

 𝑋2 = ∑ ∑
(𝑜𝑖𝑗−𝑒𝑖𝑗)2

𝑒𝑖𝑗

𝐶
𝑗=1

𝑅
𝑖=1  (1) 

ahol, 

• R a táblázat sorainak száma 

• C a táblázat oszlopainak száma 

• 𝑜𝑖𝑗 a megfigyelt cella értéke a táblázat i-edik sorában és a j-edik oszlopában 
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• 𝑒𝑖𝑗 a várható cella értéke a táblázat i-edik sorában és a j-edik oszlopában, amit úgy 

számítunk (2), hogy 

  𝑒𝑖𝑗 =
𝑖 𝑠𝑜𝑟 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒∗ 𝑗 𝑜𝑠𝑧𝑙𝑜𝑝 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒

𝑡á𝑏𝑙á𝑧𝑎𝑡 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒
 (2) 

A kiszámított 𝑋2 értéket ezután összehasonlítjuk az 𝑋2 eloszlási táblázat kritikus értékével a 

szabadságfok 𝑑𝑓 = (𝑅 − 1)(𝐶 − 1) és a kiválasztott szignifikancia szint alapján. Amennyiben 

a kiszámított 𝑋2 érték nagyobb, mint a kritikus 𝑋2 érték, úgy elvetjük a null hipotézist. 

2.3 Eredmények, következtetések 

2.3.1 Mindkét célcsoportnak feltett kérdések elemzése 

Az első elemzett kérdéscsoport a kerékpáros közlekedésre általánosságban vonatkozott 

(„Kérem, értékelje az alábbi szempontok szerint a kerékpárral való közlekedést 

Budapesten!”). Ebben az esetben mind a két célcsoportnak (n = 1511) ugyanazt az 5 

szempontot kellett értékelnie (skála: -3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 = nagyon jó): 

• Biztonság (közlekedésbiztonság és a kerékpár biztonságos tárolási lehetősége) 

• Kényelem, komfort 

• Környezetre gyakorolt hatás 

• Költségek (karbantartás, tárolás, szállítás) 

• Eljutási idő 

 

2.4. ábra: Kerékpáros közlekedés általánosságban Budapesten (n = 1511) 
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A környezetre gyakorolt hatás lett legjobbra értékelve, kevesebb mint 10%-os negatív 

értékkel. A kényelmet és a biztonságot a válaszadók többsége negatívan értékelte, ami a 

budapesti kerékpáros kultúra és / vagy infrastruktúra alacsony szintjét sugallja (2.4. ábra). 

Az első feltételezésem az volt, hogy a két célcsoport nem értékeli eltérően a kerékpározást. A 

Khi-négyzet próbákhoz megfogalmazott Null hipotézis az volt, hogy a kerékpárosok és a 

potenciális kerékpárosok válaszai között nincs kapcsolat. Az alkalmazott szignifikancia szint 

α = 0,05.  

2.1. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – kerékpáros közlekedés általánosságban a kerékpárosok 
és potenciális kerékpárosok szempontjából (n = 1511) 

Szempont F érték Szabadságfok p érték 

Biztonság 28,617 6 <0,000 

Kényelem 45,842 6 <0,000 

Környezet 36,329 6 <0,000 

Költség 17,961 6 0,006 

Idő 72,749 6 <0,000 

Mivel mind az 5 különböző szempontra elvégzett Khi-négyzet próba p értéke kisebb volt (2.1. 

táblázat), mint az alkalmazott szignifikancia szint (α = 0,05), ezért a null hipotézis elvetésre 

került. Vagyis nincs jelentős különbség a felhasználók és a potenciális felhasználók nézetei 

között.  

A második elemzett kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy a 2014-2015-ben végrehajtott 

aktivitások mennyire befolyásolták a kerékpározási hajlandóságot. A négy aktivitás a 

következő volt (skála: -3 = elvette a kedvemet a kerékpározástól; 0 = semleges; +3 = 

szívesebben kerékpározok): 

• MOL-BUBI rendszer üzembe helyezése és bővítése 

• Autómentes nap 

• Critical Mass 

• Kerékpárút és egyéb kerékpáros infrastruktúra építése 
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2.5. ábra: Különböző tevékenységek hatása a kerékpározási hajlandóságra (n = 1511) 

A válaszadók nagyrészt semlegesek voltak (2.5. ábra). Ez vagy azt jelenti, hogy ezek az 

aktivitások nem érintették őket, vagy hogy a kérdésfeltevés nem volt megfelelő. Ugyanakkor 

az kiemelendő, hogy az infrastruktúra beavatkozásokat jelentősen pozitívabban értékelték, 

mint a többi tevékenységet. 

2.3.2 Potenciális kerékpárosoknak feltett kérdések elemzése 

A harmadik elemzett kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy a potenciális felhasználókat 

mennyire ösztönöznék az egyes változások a kerékpár használatában. A nyolc változás a 

következő volt (skála: -3 = egyáltalán nem ösztönözne, hogy kerékpározzak; 0 = indifferens; 

3 = nagyon ösztönözne, hogy kerékpározzak): 

• Ha az úticél és a kiindulási pont között közvetlen kerékpáros infrastruktúra épülne 

• Ha több, biztonságos kerékpár tároló épül szerte a városban 

• Ha a közlekedési morál és szokások kedvezően változnának 

• Ha biztonságosabb kerékpáros infrastruktúra épülne 

• Ha a parkolási díjak jelentősen emelkednének 

• Ha az üzemanyag árak jelentősen emelkednének 

• Ha a személyforgalmi behajtási díj („dugó díj”) bevezetésre kerülne 

• Ha a közösségi közlekedés jegy- és bérletárai jelentősen emelkednének 
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2.6. ábra: Különböző változások pozitív hatása a kerékpározási hajlandóságra (n = 839) 

A potenciális felhasználók az érzékelt biztonságot értékelik a legjobban, ez az első két 

paraméterben (morál / közlekedési kultúra fejlődése; biztonságosabb kerékpáros 

infrastruktúra) is megmutatkozik (2.6. ábra). Ezenkívül fontosak még a kerékpározással 

kapcsolatos szolgáltatások is (közvetlen kerékpáros infrastruktúra; több kerékpár tárolási 

lehetőség).  

Ugyanakkor úgy tűnt, hogy alacsony költségérzékenységük van (lásd utolsó négy 

paraméter). Először azt vizsgáltam Khi-négyzet próbával, hogy van e kapcsolat a jövedelmi 

kategória és az árazáshoz kapcsolódó szempontok között. A null hipotézis az volt, hogy a 

jövedelmi kategória és az egyes árazáshoz kapcsolódó szempontok között nincs kapcsolat, az 

alkalmazott szignifikancia szint α = 0,05. 

2.2. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – a jövedelmkategória és az árazáshoz kapcsolódó 
szempontok kapcsolata (n = 839) 

Szempont F érték Szabadságfok p érték 

Parkolási díjak emelése 23,606 24 0,484 

Üzemanyagár emelkedése 30,726 24 0,162 

Dugódíj bevezetése 18,787 24 0,763 

Tömegközlekedési díjak emelkedése 37,806 24 0,036 

Egyik személygépjármű használathoz kapcsolódó paraméter p értéke sem volt kisebb, mint 

az alkalmazott szignifikancia szint (2.2 táblázat), így a null hipotézist nem lehet elvetni. Ez 
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alapján nem támasztható alá, hogy lenne kapcsolat a jövedelmi kategóriák és a 

költségnövekedésre adott válaszok között.  

A vizsgált paraméterek közül egyedül a tömegközlekedés díjának emelésére adott válaszok p 

értéke volt kisebb az alkalmazott szignifikancia szintnél (p = 0,036), ugyanakkor ezen érték 

sem meggyőző. 

A következő feltételezésem az volt, hogy a leggyakrabban használt közlekedési mód 

befolyásolhatja az árérzékenységet, ennek vizsgálatára is Khi-négyzet próbát használtam. Az 

alkalmazott null hipotézis az volt, hogy a preferált közlekedési mód és az egyes árazáshoz 

kapcsolódó szempontok között nincs kapcsolat, az alkalmazott szignifikancia szint α = 0,05.  

2.3. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – leggyakrabban használt közlekedési mód és az 
árazáshoz kapcsolódó szempontok kapcsolata (n = 839) 

Szempont F érték Szabadságfok p érték 

Parkolási díjak emelése 178,874 18 <0,000 

Üzemanyagár emelkedése 302,128 18 <0,000 

Dugódíj bevezetése 190,678 18 <0,000 

tömegközlekedési díjak emelkedése 190,651 18 <0,000 

Mivel mind a négy különböző szempontra elvégzett Khi-négyzet próba p értéke kisebb volt 

(2.3. táblázat), mint az alkalmazott szignifikancia szint (α = 0,05), ezért a null hipotézis 

elvetésre került. Vagyis van kapcsolat a leggyakrabban használt közlekedési mód és az egyes 

árazáshoz kapcsolódó szempontok között. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy a preferált 

közlekedési mód befolyásolja az árérzékenységet. 

A negyedik elemzett kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy ha az alábbi feltételek 

teljesülnének, az mennyire ösztönözné a MOL-BUBI használatot (skála: -3 = egyáltalán nem 

ösztönözne, hogy BUBI-t használjak; 0 = indifferens; 3 = nagyon ösztönözne, hogy BUBI-t 

használjak): 

• Ha alacsonyabb lenne a kaució díja 

• Ha alacsonyabb lenne a bérlet díja 

• Ha több MOL-BUBI állomás épülne 

• Ha nagyobb területen lenne használható a szolgáltatás 
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2.7. ábra: Különböző változások ösztönző hatása a MOL-Bubi használatra (n = 839) 

A válaszok elemzése ismét rámutatott arra, hogy az attitűdkérdéseket használó 

felméréseknél a válaszadók nem tudnak értelmes válaszokat adni, ha a különféle képzeletbeli 

alternatív megoldásokat nem írják le kellő részletességgel.  

Mivel potenciális felhasználókról van szó, nagy valószínűséggel a skálát hibásan terveztük 

meg. Erre utal az is, hogy nagyon sok válaszadó semleges értéket adott. Valamint nehezen 

értelmezhető a különbség a „nem ösztönözne” és az „indiferens” válaszok között. 

2.3.3 Kerékpárosoknak feltett kérdések elemzése 

Az ötödik kérdéscsoport esetében azt kérdeztük, hogy mennyire befolyásolja a 

kerékpárosokat az alábbi 9 szempont a módválasztásban (skála: -3 = egyáltalán nem 

befolyásol; 0 = indifferens; 3 = döntően befolyásol): 

• A várható időjárás 

• Az utazás jellege (pl. munkával kapcsolatos utazás, vásárlás, szabadidős 

tevékenység) 

• Az utazás céljának távolsága 

• A domborzati viszonyok (lejtők, emelkedők hossza, meredeksége) 

• Az utazás céljánál biztosított a könnyen hozzáférhető kerékpártároló 

• Az utazás céljánál van-e lehetőség átöltözésre, tisztálkodásra 

• Az úticél és a kiindulási hely közötti kerékpáros infrastruktúra kiépítettsége 

• Az adott napon tervezett utazási célpontok száma 
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2.8. ábra: Különböző szempontok hatása a kerékpáros mód választására (n = 672) 

Természetesen az összes szempont befolyásolja a módválasztást valamilyen módon. 

Kerékpározás esetében az időjárást, a tervezett célpontok számát, az utazás célját és a 

kerékpáros infrastruktúra meglétét szinte azonos módon fontosnak tartották. Ezzel szemben 

az átöltözés lehetősége és a domborzati viszonyok voltak a legkevésbé jelentősek. A 

válaszadók nagy részben adtak pozitív értékeket. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 

szórások nagyon hasonlóak voltak minden esetben, ami a kialakult sorrend elfogadhatóságát 

támasztja alá. 

A kerékpárosok bevonásával lehetőség nyílt az útvonalválasztási szokások vizsgálatára is. A 

hatodik elemzett kérdéscsoportnál arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire befolyásolják a 

domborzati viszonyok és a különböző útburkolatok az útvonalválasztást (skála: -3 = nagyon 

kényelmetlen; 0 = semleges; +3 = nagyon kényelmes): 

• Lankás, 1-5 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé 

• Meredek, 5-10 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé 

• Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb emelkedőn kerékpározik felfelé 

• Lankás, 1-5 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé 

• Meredek, 5-10 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé 

• Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb esésű lejtőn kerékpározik lefelé 
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• „Macskakövön” kerékpározik 

• Térkő burkolatú úton kerékpározik  

• Aszfalt burkolatú úton kerékpározik 

• Rossz minőségű, kátyús, esőben tócsákkal teli úton kerékpározik 

 

 

2.9. ábra: A domborzat hatása a kerékpáros útvonal választásra (n = 672) 

Az eredmények az elvárásaimnak megfelelően alakultak. Hegymenetben a negatív értékek 

növekednek, ahogy a lejtő meredeksége nő. Nem ez a helyzet lejtmenetben, itt ugyanis csak 

a meredek lejtőnek van jelentős negatív hatása. A viszonylag nagy szórás arra utalhat, hogy 

a felhasználók között egyes csoportok eltérően értékelik a domborzati viszonyokat. 

Ennek a feltételezésnek a vizsgálatára létrehoztam egy csoportot (továbbiakban „fiatal férfi 

kerékpárosok”; n = 181) a 35 éves vagy annál fiatalabb férfi kerékpárosokból. Ezekután Khi-

négyzet próbával megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a között, hogy a kerékpáros a fiatal 

férfi kategóriába tartozik-e és a között, hogyan értékeli a különböző domborzati viszonyokat. 

A null hipotézis az volt, hogy az elemek között nincs kapcsolat, az alkalmazott szignifikancia 

szint α = 0,05. 
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2.4. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – fiatal férfiak kategória és a domborzati viszonyokhoz 
való hozzáállás kapcsolata (n = 672) 

Szempont F 

érték 

Szabadság-fok p 

érték 

Lankás, 1-5 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé 20,643 6 0,002 

Meredek, 5-10 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé 20,663 6 0,002 

Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb emelkedőn kerékpározik 

felfelé 

10,627 6 0,101 

Lankás, 1-5 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé 23,090 6 0,001 

Meredek, 5-10 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé 21,835 6 0,001 

Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb esésű lejtőn 

kerékpározik lefelé 

18,656 6 0,005 

A hatból öt esetnél a p érték (2.4. táblázat) kisebb volt, mint az alkalmazott szignifikancia 

szint, vagyis a null hipotézis elvetésre került. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben van 

különbség a fiatal férfiak és a többi kerékpáros között. Az egyetlen olyan szempont, ahol a p 

érték nagyobb volt, mint az alkalmazott szignifikancia szint (p = 0,101) a meredek emelkedő 

volt. Ebből az a következtetés vonható le, hogy ebben az esetben nincs szignifikáns 

különbség a két csoport között. 

 

2.10. ábra: Az útburkolat hatása a kerékpáros útvonal választásra (n = 672) 

Véleményem szerint a kerékpározás legnagyobb akadályai a rosszul megtervezett vagy 

karbantartott utak (törmelék vagy rossz felület). Ezt követi, hogy a kerékpáros mennyire van 

kitéve kockázatoknak (pl.: gyenge megvilágítás, nedves úton csúszós burkolat). A kérdőív 

alapján az egyetlen erősen pozitívan értékelt útburkolat az aszfalt volt. Ezt követte a térkő 

burkolatú út, már negatív átlaggal. Itt kell megjegyeznem, hogy Magyarországon a térkövet 

széles körben használják kerékpárutak burkolására, ugyanakkor a felhasználók láthatóan 

rosszabbul értékelik ezt a burkolatot, mint az aszfaltot. A „macskakövön” való kerékpározás 
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jelentős negatív értékelést kapott, szerencsére Budapesten az ilyen burkolaton kijelölt 

kerékpáros infrastruktúra mennyisége nem nagy, ezek között is főleg a belvárosi vagy régi 

utcák találhatóak meg. A válaszadóknak az útburkolat megfelelő karbantartása fontosabb, 

mint annak típusa. Amennyiben a burkolat leromlott, a nagy bizonytalanság miatt, ez további 

problémákat jelent a felhasználó számára. 

A rosszul karbantartott utak korlátozzák a mobilitást, jelentősen megnövelik a járművek 

üzemeltetési költségeit, növelik a balesetek arányát, valamint az ezekhez kapcsolódó emberi 

és vagyoni károkat. Fontos hangsúlyozni a rendszeres útkarbantartás gazdasági és 

társadalmi jelentőségét, és támogatni kell a fenntartható útfenntartás korlátozott állami 

forrásokkal történő megvalósítását (Burningham and Stankevich, 2005). Ez kiemelten fontos 

a kerékpáros infrastruktúra esetében. 

A hetedik elemzett kérdéscsoportnál arra kértük a válaszadókat, hogy állítsák sorrendbe az 

alábbi 4 szempontot annak megfelelően, hogy mennyire fontosak az útvonalválasztásnál  

(skála 1 = legfontosabb; 4 = legkevésbé fontos): 

 

2.11. ábra: Útvonalválasztást befolyásoló szempontok fontossági sorrendje (n = 672) 

A legfontosabb paraméter e kérdés alapján ismét az érzékelt biztonság. Megjegyzendő az is, 

hogy a válaszadók a kisebb távolságot fontosabbnak értékelték, mint az alacsonyabb utazási 

időt. 

A nyolcadik elemzett kérdéscsoportban 9 különböző típusú kerékpározható infrastruktúrát 

mutattunk képekkel a válaszadóknak, és azt kértük, hogy értékeljék ezeket kényelmi és 

biztonsági szempontokból (skála: -3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 = nagyon jó): 

• Lakóutca, 

• 2x1 sávos közepes forgalmú út, 

• Több sávos nagy forgalmú út, 

• Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalom részére megnyitva, 

• Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv, 
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• Kerékpársáv, 

• Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 

• Elválasztott gyalog- és kerékpárút, 

• Önálló kerékpárút. 

2.5. táblázat: Kerékpáros infrastruktúrák értékelése komfort és biztonság szempontjából (n = 672) 

# Típus 
Komfort Biztonság 

Átlag Szórás Átlag Szórás 

1 Lakóutca 1,24 1,468 1,08 1,595 

2 2x1 sávos közepes forgalmú út 0,19 1,650 -0,23 1,671 

3 Több sávos nagy forgalmú út -0,71 1,805 -1,25 1,641 

4 
Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalom részére 

megnyitva 
-0,48 1,689 -0,83 1,769 

5 Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv 0,34 1,785 -0,10 1,751 

6 Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 1,15 1,375 0,84 1,411 

7 Kerékpársáv 1,76 1,292 1,64 1,403 

8 Elválasztott gyalog- és kerékpárút 1,88 1,177 1,85 1,240 

9 Önálló kerékpárút 2,66 0,823 2,65 0,887 

Az eredményeket az 2.5. táblázat foglalja össze, az értékek az előzetes várakozásoknak 

megfelelően alakulnak. Az átlagok csökkennek a legkisebb forgalomtól a legnagyobb 

forgalomig (1–3 sor), majd növekednek az elválasztás mértékének növekedésével (4–9 sor). 

A feltételezésem szerint egy adott kerékpáros infrastruktúra kényelme és érzékelt biztonsága 

szorosan összefügg. Ennek bizonyítására a Khi-négyzet próbát használtam. Az alkalmazott 

null hipotézis az volt, hogy a kényelem és érzékelt biztonság paraméterek között nincs 

kapcsolat, az alkalmazott szignifikancia szint α = 0,05.  

2.6. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – kényelem és biztonság kapcsolata (n = 672) 

Szempont F érték Szabadságfok p érték 

Lakóutca 1733,047 36 <0,000 

2x1 sávos közepes forgalmú út 1585,376 36 <0,000 

Több sávos nagy forgalmú út 1435,057 36 <0,000 

Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalom 

részére megnyitva 

1431,786 36 <0,000 

Kerékpárosok által is használható autóbusz 

forgalmi sáv 

1434,380 36 <0,000 

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 1477,537 36 <0,000 

Kerékpársáv 1492,918 36 <0,000 

Elválasztott gyalog- és kerékpárút 1920,106 36 <0,000 

Önálló kerékpárút 2443,596 36 <0,000 

 

Mivel mindegyik típusra elvégzett Khi-négyzet próba p értéke kisebb volt (2.6. táblázat), mint 

az alkalmazott szignifikancia szint (α = 0,05), ezért a null hipotézis elvetésre került. Vagyis 

van kapcsolat a kényelem és a biztonság között. Ez azt jelenti, hogy egy olyan komplex 
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fogalom, mint a kényelem, nagy valószínűséggel magában foglalja a biztonsági 

szempontokat is. 

A kerékpárosok nem homogén csoport, ennek bizonyítására kialakítottam a fiatal férfiak 

csoportot a mintán belül. A következő feltételezésem az volt, hogy a fiatal férfi kerékpárosok 

másképp érzékelik bizonyos típusú infrastruktúra elemek biztonságát, mint az átlag. Ennek 

bizonyítására a Khi-négyzet próbát használtam. Az alkalmazott null hipotézis az volt, hogy a 

fiatal férfiak csoportja és az alapsokaság által érzékelt biztonsági paraméterek között nincs 

kapcsolat (azok függetlenek), az alkalmazott szignifikancia szint α = 0,05. 

2.7. táblázat: Khi-négyzet teszt eredményei – fiatal férfiak kategória és az külnböző infrastruktúra 
elemek érzékelt biztonságának kapcsolata (n = 672) 

Szempont F érték Szabadságfok p érték 

Lakóutca 15,089 6 0,020 

2x1 sávos közepes forgalmú út 14,541 6 0,024 

Több sávos nagy forgalmú út 7,137 6 0,308 

Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros forgalom 

részére megnyitva 

23,411 6 0,001 

Kerékpárosok által is használható autóbusz 

forgalmi sáv 

16,103 6 0,013 

Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 8,335 6 0,215 

Kerékpársáv 16,768 6 0,010 

Elválasztott gyalog- és kerékpárút 20,702 6 0,002 

Önálló kerékpárút 8,502 6 0,204 

A különböző infrastruktúra típusok közül háromnál volt magasabb a p értéke (2.7. táblázat), 

mint az alkalmazott szignifikancia szint (α = 0,05), ezért ezekben az esetekben a null 

hipotézis nem vethető el. Vagyis az állapítható meg, hogy a Több sávos nagy forgalmú utat, 

az Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat, valamint az Önálló kerékpárutat a fiatal férfi 

kerékpárosok másképp érzékelik biztonsági szempontból, mint a többi kerékpáros. Erre 

vonatkozó kérdés és pontos adatok hiányában az eltérés milyenségét nem tudom statisztikai 

adatokkal alátámasztani, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a fiatal férfiaknak nagyobb a 

kockázatvállalási hajlandóságuk, vagyis ezeket az elemeket biztonságosabbnak ítélik. 

A kerékpározással kapcsolatos kérdőív elemzése rávilágított arra, hogy a jelenlegi és 

potenciális kerékpárosok milyen feltételek mellett választanák a kerékpározást. A 

feltételrendszer egyik fontos eleme az eszközhöz való hozzáférhetőség. A kerékpár tárolása, 

karbantartása sok felhasználó számára nehézségekbe ütközik, emiatt a kerékpárok közös 

használata számukra megfelelő alternatívát jelenthet. 
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2.4 Kapcsolódó tézis 

1. tézis: 

A felhasználó által érzékelt biztonságot vizsgáltam annak érdekében, hogy 

segítsem a kerékpáros infrastruktúra – mint kínálati oldal – üzemeltetője, 

tervezője számára az elvárások jobb megértését. Az általam kiértékelt kérdőíves 

adatok alapján bizonyítottam, hogy a kerékpározás részarányának növelésében 

kiemelt szerepe van az érzékelt biztonságnak; illetve az érzékelt biztonság eltérő 

a fiatal férfiak, mint csoport és a teljes minta esetében. Valamint azt is igazoltam, 

hogy a komfortérzet és a biztonságérzet nagymértékben összefügg. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Mátrai, Tóth and Cruz, 2020); (Rudolph and 

Mátrai, 2018); (Szabó, Halmos and Mátrai, 2018); (Mátrai et al., 2016) 

Mátrai, T., Tóth, J. and Cruz, J. (2020) ‘How cycling is perceived in Budapest based on 

household survey results’, Periodica Polytechnica Civil Engineering. Budapest University of 

Technology and Economics, 64(2), pp. 474–484. doi: 10.3311/PPci.14961. 

Rudolph, F. and Mátrai, T. (2018) ‘Congestion from a Multimodal Perspective’, Periodica 

Polytechnica Transportation Engineering, 46(4), pp. 215–221. doi: 10.3311/PPtr.12048. 

Szabó, N., Halmos, T. Z. and Mátrai, T. (2018) ‘Hogyan emeljük a motorizált közlekedési 

módokkal azonos szintre a kerékpározást és gyaloglást? FLOW projekt eredményei 

Budapesten’, Városi Közlekedés, 54(2–3), pp. 12–17. 

Mátrai, T., Tovaas, K., Gyergyai, B., Szabó, N. and Rudolph, F. (2016) Making Walking and 

Cycling Count in Transport Modelling, Transport Research Arena. Varsawa. 
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3 PBS rendszerek kategorizálása klaszterelemzéssel 

3.1 A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése 

3.1.1 PBS rendszerek definíciója 

Az Európai Kerékpáros Szövetség definíciója alapján a kerékpáros kölcsönző rendszer (Bike 

Sharing Scheme, BSS) egy olyan önállóan, rövid ideig, egy irányban is használható kerékpár 

kölcsönzési lehetőség, amelynek elemei közterületen helyezkednek el, rendszert alkotnak és 

többféle célközönségnek nyújt hozzáférést (ECF, 2012). 

Egy másik megfogalmazás szerint a közösségi kerékpár kölcsönző rendszer olyan 

rendszereket takar, amik rövid-távú kerékpár kölcsönzést tesznek lehetővé, oly módon, hogy 

a kerékpárokat bármely állomásról fel lehet venni és bármely másik állomáson el lehet 

helyezni, akár külső segítség nélkül is (NYC Dept. City Planning, 2009). 

A budapesti MOL-Bubi rendszer megvalósíthatósági tanulmánya a következő definíciót 

alkalmazza: „A közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (KKKR) olyan újfajta, alternatív 

közösségi közlekedési szolgáltatás, amely a hagyományos közösségi közlekedési rendszer 

alrendszerének, kiegészítő részének tekinthető, azonban a létrejövő szolgáltatás egyéni 

közlekedési lehetőséget kínál a felhasználóknak. A KKKR a város nagy utazásszámot generáló 

területein sűrűn elhelyezett, mindenki számára könnyen hozzáférhető, díjmentesen vagy 

alacsony díj ellenében rövid időre igénybe vehető kerékpárokat működtet. A rendszerben – 

hasonlóan a hagyományos közösségi közlekedéshez – biztosított az egyirányú utazás 

lehetősége.” (COWI, 2010).  

Az angol terminológia is számos különböző megnevezést használ: “Public-Use Bicycles”, 

“Bicycle Transit”, “Bikesharing”, “Smart Bikes”, „Bike Sharing Scheme”, „Public Bike Sharing”. 

Ezen megnevezés közül jelen cikkben a Public Bike Sharing (PBS) kifejezés kerül használatra. 

3.1.2 PBS rendszerek jellemzői 

Annak ellenére, hogy az utazási távolságok országonként és városonként is eltérőek, 

általánosságban elmondható, hogy az emberek többsége hajlandó 10 percet is 

gyalogolni.1 Ezenkívül általánosságban elmondható, hogy a kerékpáros utazások hossza 

nagyrészt az 1 – 5 kilométeres kategóriába esik. A fentiek alapján a PBS rendszerek egy 

hiánypótló szegmens lehet (Quay Communications Inc, 2008), a gyaloglás és a 

közforgalmú közlekedés között megjelenő kerékpározásnak a korábbiaktól eltérő módja. 

Nem kell az utazónak a kerékpár tárolásával, őrzésével, karbantartásával foglalkozni. 

Csiszár Csaba (Csiszár, 2009) ábráját kiegészítve, az utazás rendszeressége és az utazási 

távolság alapján a PBS rendszer is elhelyezhető a többi közlekedési alternatíva között 

(3.1. ábra). A PBS rendszerek főként az eseti és kis távolságú utazásokhoz nyújtanak új 

alternatívát, emiatt a napi szinten jelentkező ingázó forgalom problémáját nem 

feltétlenül képesek megoldani. Ugyanakkor ezek a rendszerek kiegészíthetik az utazási 

láncot az első vagy utolsó utazási szegmensben („first mile”, „last mile”), illetve 
 

1 Ezek a gyalogos utazások azonban nagyon nehezen foghatóak meg a háztartásfelvételek klasszikus eszközével. 
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népszerűsíthetik a kerékpározást, ami elősegítheti a biztonságos infrastruktúra kiépítését 

és a szemléletformálást is. 

 

3.1. ábra: Közlekedési módok összehasonlítása távolság és rendszeresség alapján 

A bike sharing rendszerekről számtalan kutatás elérhető a nemzetközi szakirodalomban. Ezek 

közül néhány egy alapos irodalomkutatást, szakirodalmi áttekintést prezentál (Fishman, 

Washington and Haworth, 2013). Más cikkek (Midgley, 2011; Shaheen, Martin and Chan, 

2012) tartalmaznak ugyan különböző adatbázisokat, ugyanakkor ezekben csak limitált számú 

paraméter kerül bemutatásra, például DeMaio cikkében (DeMaio, 2009) kifejezetten az üzleti 

modellekre fókuszál. Az egyik legátfogóbb képet nyújtó cikk a témában Shaheen és 

szerzőtársai nevéhez fűződik (Shaheen, Guzman and Zhang, 2010), amelyben nem csak a 

PBS rendszerek történeti áttekintése található meg, hanem a fejlődési generációk pontos 

definiálása is megtörténik, illetve a fontosabb kutatási hiányok bemutatására is sor kerül. 

A különböző külső és belső tényezők, valamint a felhasználók száma közötti kapcsolatok 

szintén sokat kutatott terület (Bonnette, 2007; Corcoran et al., 2014; Fishman et al., 2015), 

ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezek a kutatások főleg ausztrál adatokon alapulnak, így 

a levont következtetések nehezen értelmezhetőek és használhatóak európai esetekre. 

Továbbá egy másik probléma a megfelelő minta kiválasztása, ami általában valamilyen 

szempontból elfogult, hiszen általánosságban elmondható, hogy egy rendszer használóit 

sokkal egyszerűbb elérni, mint azokat, akik nem használják az adott rendszert. 

A PBS rendszerek hatásai szintén egy kutatásokkal bőségesen ellátott terület. Néhány kutató 

kifejezetten a segítő és gátló tényezők meghatározását tűzte ki célul és cikkeikben ezekkel 

foglalkozik (Fishman, Washington and Haworth, 2012; Fishman et al., 2014). Egészségügyi 

szakemberek másik kérdéskört vizsgálnak: Miként változtatja meg a PBS rendszerek 
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elterjedése és használata a kerékpározásról kialakult képet (Goodman, Green and Woodcock, 

2014)? A fő megállapítása ez utóbbinak, hogy olyan területeken, ahol a kerékpározás nem 

megszokott közlekedési forma, a PBS rendszer bevezetése hozzájárulhat a kerékpározásról 

kialakult kép normalizálódásához A PBS rendszer nem csak közvetlen alternatívát biztosít 

azoknak, akik nem rendelkeznek kerékpárral, hanem közvetve növeli az utakon látható 

különböző kerékpáros viselkedés minták számát. Az alkalmazott módszertan áttekinthető és 

világos leírása miatt a kutatás egyszerűen megismételhető lenne különböző városokban, akár 

a rendszeres manuális számlálások keretében is. 

Ricci (Ricci, 2015) megállapítja, hogy bár a bike sharing rendszerek népszerűsége töretlen, 

hiányzik a bizonyíték arról, hogy ezek a rendszerek elérték-e a kitűzött céljaikat. A cikkben 

megtalálható alapos irodalomkutatáson felül, egyértelműen azonosítják a tipikus PBS 

felhasználót, aki „fehér férfi, aktív kereső, az adott terület átlagos lakosához képest fiatalabb, 

gazdagabb, magasabb iskolázottsággal rendelkezik és nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

a PBS rendszertől függetlenül is kapcsolatban van a kerékpározással”. A szerző kifejezetten 

állítja, hogy egy olyan keretrendszer hiányzik, amely alkalmas a PBS rendszerek vizsgálatára. 

További átfogó irodalmi áttekintések is születtek az elmúlt években, úgy mint (Fishman, 

Washington and Haworth, 2013; Brown et al., 2016; Fishman, 2016). 

3.1.3 PBS rendszerek generációi 

A PBS rendszereket a szakirodalom jelenleg négy generációba sorolja be (Shaheen, Guzman 

and Zhang, 2010). Az egyes generációkat, főbb tulajdonságaival együtt a 3.2. ábra 

szemlélteti. 

Az első generációs rendszerek legfőbb ismertető jegye, hogy a kerékpárokat teljesen 

ingyenesen lehet használni, nincs előre kijelölt lerakó és felvevő helyük, a kerékpárokat a 

színük különbözteti meg. A legnagyobb problémát a lopáskár jelenti, mivel a rendszer 

anonim módon használható. A legismertebb ilyen rendszert 1965-ben vezették be 

Amszterdamban (Hollandia) „White Bike Plan” néven. Az első már sikeres ilyen rendszert La 

Rochelle (Franciaország) városában alakították ki 1974-ben „Vélos Jaunes” néven a 

polgármester környezetbarát programja keretében. 

A második generációs rendszerek a lopáskár enyhítésére két fontos újítást vezettek be: 

kijelölt helyeken lehet a kerékpárokat felvenni és lerakni, valamint a felvételhez minimális 

(általában egy érme) „letét” szükséges. Vagyis ezek a rendszerek leginkább a mai 

szupermarketekben található bevásárlókocsik használatához hasonlítottak. Itt már nem csak 

a kerékpár színében különböztették meg azokat, hanem a kialakításukban is. A legismertebb 

ilyen rendszert 1995-ben vezették be Koppenhágában (Dánia) „Bycyken” néven. Ez a 

rendszer jelenleg is üzemel, ugyanakkor az ilyen típusú rendszerek leginkább csak a 

skandináv országokban terjedtek el. A legnagyobb problémákat a még mindig jelentkező 

lopáskár, az üzemeltetési források szükségessége, valamint az újraelosztás hiánya jelenti. 

Már 2007-ben is publikálásra került, hogy bár az első és második generációs rendszerek 

kiemelkedő lehetőséget biztosítottak a kerékpározásra, nem voltak képesek kiszolgálni a 

felhasználók megbízhatóság iránti igényét, így nem nyújtottak valós alternatívát a motorizált 

közlekedéssel szemben (Bonnette, 2007). 
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A harmadik generációs rendszerek elterjedésében jelentős szerepe volt az 

infokommunikációs technológiák (IKT) előretörésének. A legfontosabb ismérvei az ilyen 

rendszereknek az egyedi kialakítású és színű kerékpárok, a dokkoló állomások megjelenése, 

a felhasználók azonosítása, valamint az IKT felhasználása. Az első harmadik generációs 

rendszert Rennesben (Franciaország) alakította ki 1998-ban „SmartBike” néven a 

ClearChannel reklámügynökség. A rendszert 2009-ben egy újabb váltotta, amelynek új neve 

Vélos á la Carte. Ezeknél a rendszereknél a felhasználókat valamilyen média (általában okos 

kártya) azonosítja. 

 

3.2. ábra: PBS rendszerek fejlődési szakaszai 

A negyedik generációs rendszerek újdonsága a magas szintű integráció (városi rendszer, 

közlekedési rendszer, informatikai rendszer), a modularitás (a rendszerelemek egyszerű 

bővíthetősége, áthelyezhetősége), igényközpontúság (a kerékpárok állomások közötti 

redisztribúciója), környezettudatos technológiák fokozott alkalmazása (napenergia, 

kerékpárszállítás). A PBS rendszerek szervesen kapcsolódnak a közösségi közlekedés 

tarifarendszeréhez, illetve az utasok azonosítása is közös eszköz (pl. okos kártya) 

segítségével történik. A személyes infokommunikációs technológia fejlődésével megjelentek 

azok az alkalmazások, amelyek valós idejű információkat szolgáltatnak, akár a kerékpárok 

műholdas nyomkövetése alapján. A napenergia felhasználásával és az akkumulátor 
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technológia fejlődésével lehető vált az állomások egyszerű és tetszőleges helyen történő 

elhelyezése/áthelyezése. Az igények egyenlőtlensége miatt szükség volt innovatív, 

matematikai módszerek kifejlesztésére, amelyek segítik a kerékpárok megfelelő időben, 

megfelelő helyre történő szállítását. Ehhez kapcsolódik a felhasználói ösztönző rendszerek 

(bonus-malus) kialakítása, amelyek jutalmazzák az adott időszakban az általános használati 

szokásokkal nem megegyező kerékpározást. A negyedik generációs rendszerek kiemelkedő 

jellemzője a környezettudatos szemléletmód megjelenése az üzemeltetés során is (pl. 

kerékpárok szállítása speciális nem motorizált közlekedési eszközökkel). Továbbá a 

hatásterület kibővítése céljából (domborzat, távolság) megjelennek a teljesen vagy részben 

elektromos meghajtású kerékpárok a rendszerben. 

3.2 Felhasznált adatok és módszerek 

3.2.1 Módszertan áttekintése 

Kiemelt kérdésként kezeltem az üzleti modelleket, mivel az irodalomkutatás során 

megállapítottam, hogy a legtöbb korábbi szakcikk (DeMaio, 2009; Shaheen, Guzman and 

Zhang, 2010; Midgley, 2011; Shaheen, Mallery and Kingsley, 2012; Fishman, Washington 

and Haworth, 2013) besorolja a rendszereket 3-4 különböző kategóriába, ugyanakkor nem 

határozza meg pontosan, hogy mik ezeknek a kategóriáknak a paraméterei. Továbbá nagyon 

óvatosan kell fogalmazni, amikor a különböző üzleti modellekről alkotunk véleményt, hiszen 

pl. a montreali rendszer modellje kiválónak tűnt, amíg az üzemeltető cég 2014-ben csődbe 

nem ment (CBC News, 2014; National Post, 2014). Éppen ezek miatt én egy másik 

megközelítést alkalmaztam. Az üzleti modellre vonatkozó paraméterek alapján hoztam létre 

néhány kategóriát, és ezekbe sorolom be a rendszereket. 

A világon meglévő PBS rendszerek különböző csoportképző ismérvek alapján 

kategorizálhatóak, amely kategóriákhoz minta modellek és elemzések kapcsolhatóak. Az volt 

a feltételezésem, hogy a világ rendszereinek 90%-a besorolható 4-5 megfelelően kialakított 

kategóriába, vagyis csak nagyon kevés olyan rendszer van, amely nem illik bele ezek közül 

egyikbe sem, annyira egyedi megvalósítást alkalmaztak. Alapvetően a cél egy olyan 

módszertan megalkotása volt, amely alkalmazható a meglévő és a tervezett rendszerekre is, 

segítve a döntéstámogatást. 

Az így kialakított kategorizáló eljárás és a hozzájuk tartozó módszertan kiemelkedő 

lehetőséget biztosít az új rendszert tervezők számára, hiszen alkalmazható már akár az 

előzetes megvalósíthatósági tanulmány fázisában is. Ez az eszköz segíthet a kiaknázatlan 

lehetőségek feltárásában és az általános hibák elkerülésében. Használatával egyszerűen 

azonosíthatóak azok a rendszer összetevők, amelyek nem megfelelően érettek a 

koncepcióban. 

Az általam kidolgozott módszertan összesen 8 lépésből áll (lásd 3.3 ábra). Az első lépés az 

adatgyűjtés, amelyet az adatkészlet-elemzés követ. Ezután a szakmai véleményem alapján 

elvégzett első klaszteranalízis következik. A negyedik lépés során a második klaszteranalízis 

paramétereinek kiválasztásának érdekében a statisztikai tesztek és a regressziós elemzés 

lefuttatása történik. A következő lépés a kiválasztott paraméterekkel az újabb 
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klaszterelemzés elvégzése. Végül mind belső, mind külső klaszter érvényesítési technikákat 

szükséges futtatni. 

 

3.3. ábra: A kialakított klaszterelemzési módszertan folyamatábrája 

Az eredmények elemzése során három forgatókönyvet hasonlítottam össze egymással, ahol 

különféle paramétereket vettem figyelembe: 

• a teljes adatkészlet (az összes összegyűjtött 73 paramétert), 

• a statisztikai tesztek és multinomális regresszió alapján kiválasztott paraméterek, 

• csak az „üzemeltető - Operator” és a „tulajdonos - Owner” paraméterek. 

A teljes módszertant alkalmazva olyan eredményeket kaptam, ami a szakmai alapú 

csoportosítás újragondolását tette szükségessé. Emiatt a feltételezéseket és az 

eredményeket bemutatom az első iterációra és a második iterációra is. 

Vannak bizonyos korlátozások a jelenlegi módszertant illetően. Mint fentebb megállapítottam, 

az összes paraméter különféle rendszerekből történő összegyűjtése időigényes folyamat. 

Ezen kívül a jelenlegi adatok nagyon gyorsan elavulnak, mivel nemcsak új rendszerek 

jelennek meg, hanem a technológia is változik. Ezen túlmenően, ez a kutatás nem foglalkozik 

a dokk nélküli rendszerekkel, bár ezek az utóbbi években egyre népszerűbbek. Ugyanakkor 

ezek a rendszerek szinte mindegyike profit-orientált, magánfinanszírozású rendszer, amely 

könnyen azonos, különálló kategóriába sorolható. Az ilyen típusú alkalmazott, adatközpontú 

megközelítés másik problémája az, hogy az adatgyűjtés hibája problémákat okozhat az 

Külső klaszter validáció

"Egyéb" klaszter léterhozása

Belső klaszter validáció
Dunn index Átlagos sziluette távolság

Klaszterelemzés II.
kiválasztott paraméterek alapján

Többváltozós regresszió
kézi visszamutató módszer

Egyváltozós statisztikai tesztek
khi-négyzet teszt egyirányú ANOVA teszt

Klaszterelemzés I.
szakmai alapon 

Adatkészlet elemzés
klaszterezhetőség

Adatgyűjtés
nyilvános adatbázisokból a rendszerek honlapjairól
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eredmények értelmezésében. Ez volt az egyik oka annak, hogy egy olyan csoportosítási 

módszert választottam, amely kevésbé érzékeny a kiugró tényezőkre. 

3.2.2 Adatgyűjtés 

Az irodalomkutatás alapján, jelenleg egy széleskörű adatbázis hiányában, a különböző PBS 

rendszerek összehasonlítása nehézkes. A legelső lépésként létre kellett hoznom egy 

megfelelő háttér adatbázist, ehhez pedig egy hónapokon keresztül tartó adatgyűjtési 

feladatot végeztem.  

Az eredeti elképzelés egy olyan adatbázis összeállítása volt, amelybe a világ 125 

rendszerének 80 paraméterét gyűjtöttem volna össze. Ezen adatok gyűjtése nyílt webes 

adatbázisokon és a különböző kerékpáros megosztási rendszerek weboldalain alapult. 

Feltételeztem, hogy a kerékpár-megosztó rendszer weboldalának adatai naprakészek és 

pontosak. Kiindulópontom a Meddin által összegyűjtött rendszerek voltak (Meddin, 2009), ez 

az adatbázis 2124 aktív rendszert tartalmazott 2019 elején. A 125 rendszert az alábbi 

kritériumok alapján választottam ki: 

• A kontinensek szerinti reprezentáció alapján 50 rendszer Európából, 50 rendszer 

Ázsiából, 5 rendszer Ausztráliából és Új-Zélandról és 20 rendszer Amerikából, 

• ¾-ük hagyományos rendszer legyen, míg a többi dokk nélküli. 

Egy 6 hónapos gyűjtési időszak után 64 rendszerre és 73 paraméterre kellett szűkítenem az 

adatkészletet. Úgy döntöttem, hogy kizárom a dokk nélküli rendszereket (n = 31) az 

elemzésből, és csak a dokkolt kerékpár megosztásra összpontosítok. Számos rendszer 

létezett (n = 30), ahol - minden erőfeszítés ellenére - nem tudtam összegyűjteni a 

minimálisan szükséges információkat. Ezeket a rendszereket kizártam az elemzésből, hogy 

ne torzítsák az eredményeket. Az eredetileg kívánt 80 paraméter közül néhányat ki kellett 

zárni a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt. Például szándékomban állt a különböző 

rendszerek céljairól információkat gyűjteni, bár ez nem volt lehetséges, mivel nagyon kevés 

rendszer deklarálja kezdeti célját, amint arra Ricci korábban rámutatott (Ricci, 2015). 

A végső adatbázis - amit ingyenesen elérhetővé tettem a kutatói közösség számra (Mátrai, 

2019) - a következő főbb adatokat tartalmazza (egy részletesebb kimutatás a 2. sz. 

mellékletben található): 

• Rendszerek azonosítása; 

• Rendszerek elhelyezkedése; 

• Kontextuális adatok; 

• Rendszer adatai; 

• Díjrendszer adatai; 

• A rendszer működésével kapcsolatos adatok; 

• Adatok a közösségi közlekedésről; 

• Származtatott adatok. 
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3.2.3 Adatok előzetes elemzése 

Az első lépés az adatkészlet kétdimenziós térben történő megjelenítése volt. Mivel maga az 

adatkészlet több paramétert tartalmaz, egy főkomponens-elemzési (PCA) algoritmust 

használtam a dimenziók számának csökkentésére. Az algoritmus az eredményeket Scattered-

plot diagram formájában mutatja be, amely könnyen érthető vizuális ábrázolást ad az 

adatkészletre (Kassambara, 2017). 

Az egyes megfigyelési párok közötti távolság kiszámításához több módszer létezik. A Gower 

távolság (Gower, 1971) azon kevés mérőszámok egyike, amelyek képesek mind kategorikus, 

mind folyamatos változók kezelésére, ezért ezt a módszert használtam a számításhoz. A két 

változó közötti különbség az egyes változók hozzájárulásának súlyozott átlaga. Ez 

automatikusan azt jelenti, hogy egy-egy szabványosítási folyamatot alkalmaznak minden 

egyes változóra. 

A „Cluster” csomagból származó „daisy” függvény alkalmas a Gower távolság R programban 

történő kiszámítására (Maechler et al., 2019). E távolságok kiszámításának eredményét 

különbözőségi mátrixnak nevezzük. A Gower távolsága a következő (3) egyenlettel írható le.  

  𝑑𝑖𝑗 =
∑ 𝜔𝑘∗𝛿𝑖𝑗

(𝑘)
∗𝑑𝑖𝑗

(𝑘)𝑝
𝑘=1

∑ 𝜔𝑘∗𝛿𝑖𝑗
(𝑘)𝑝

𝑘=1

 (3) 

ahol, 

• dij - súlyozott átlag, 

• ωk - a változó súlya, 

• δij
(k)- a 0-1 súlyszám,  

o akkor nulla, ha az x[, k] változó hiányzik egyik vagy mindkét (i és j) sorban, 

vagy ha a változó aszimmetrikus bináris, és mindkét érték nulla. 

o Minden más helyzetben az értéke 1, 

• dij
(k) - a k-adik változó hozzájárulása a teljes távolsághoz. 

A teljes adatkészletet a klaszter tendencia szempontjából elemeztem. Ebben az esetben a 

képen látható szín szintje arányos a megfigyelések közötti különbség értékével. Ugyanazon 

klaszter megfigyelései egymás utáni sorrendben jelennek meg (Bezdek and Hathaway, 

2002). A klaszterezési tendencia vizuális értékelése során (VAT megközelítés) a következő 

lépéseket alkalmaztam: 

1. Kiszámítottam az adatkészlet különbözőségi mátrixát a Gower távolság segítségével. 

2. Újrarendeztem a különbségi mátrixot úgy, hogy a hasonló elemek közel kerüljenek 

egymáshoz, ami rendezett különbségi mátrixot eredményez. 

3. A rendezett különbségi mátrixot képpé alakítottam annak vizuális ellenőrzése céljából. 

A vizuális elemzés után a Hopkins statisztikának nevezett statisztikai módszert is alkalmaztam 

a klaszterezhetőség értékelésére. Ez a módszer annak a valószínűségét méri, hogy egy 

adatkészletet egységes eloszlás alapján állítottak-e elő, tehát teszteli az adatok térbeli 

véletlenszerűségét.  
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A számítási lépések a következők: 

1. Egy véletlenszerű minta kiválasztása az eredeti valós adatkészletből; 

2. Távolságszámítás az eredeti valós adatkészlet minden pontjától a legközelebbi 

szomszédjukig; 

3. Véletlenszerű adatkészlet generálása az egyenletes eloszlás alapján ugyanolyan 

variációval, mint az eredeti valós adatkészlet; 

4. Távolságszámítás a véletlenszerű adathalmaz minden egyes pontjától a legközelebbi 

szomszédjukig; 

5. Hopkins statisztika (H) kiszámítása a legközelebbi szomszéd távolsága alapján a 

véletlenszerű adatkészletben, osztva az eredeti valós és a véletlenszerű adatkészlet 

legközelebbi szomszéd távolságának összegével. A Hopkins statisztikák képlete az 

alábbiak szerint határozható meg (4). 

 

  𝐻 =  
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

  (4) 

ahol, 

• H a Hopkins statisztika, 

• yi a legközelebbi szomszéd távolsága a véletlenszerű adatkészletben, 

• xi a legközelebbi szomszéd távolsága a valós adatkészletben 

• n az adatkészletben szereplő mintapontok száma. 

A null hipotézis az, hogy az eredeti valós adatkészlet egyenletesen oszlik el (azaz nincsenek 

értelmező klaszterek). Alternatív hipotézis az, hogy az adatkészlet eloszlása nem egyenletes 

(azaz lehet találni beazonosítható klasztereket). Ha a Hopkins statisztika közel van az 1-hez, 

akkor elutasítható a nullhipotézis és az a következtetés vonható le, hogy jelentős 

klaszterezhetőség áll fenn. A 75%-nál magasabb érték magas szintű klaszterezhetőséget 

jelez, 90%-os konfidenciaszinten. 

Az adatkészletben lévő klaszterek optimális számának meghatározása alapvető kérdés a 

particionáló klaszterezési eljárásokban, mint a k-átlag eljárás, amely megköveteli a 

felhasználótól, hogy adja meg a létrehozandó k klaszterek számát. Léteznek közvetlen és 

statisztikai módszerek. A közvetlen módszerek egy adott kritérium optimalizálásán alapulnak 

(pl.: könyök módszer, átlagos sziluett módszer). A statisztikai vizsgálati módszereknél a 

bizonyítékok nullhipotézissel való összehasonlítását kell elvégezni (pl.: résstatisztikai 

módszer) 

A klaszterezhetőség megállapítását követően alkalmaztam két közvetlen módszert is, amely 

segít meghatározni a mintában található klaszterek optimális számát. 

A könyök módszer arra a feltevésre épül, hogy a k-átlag klaszterezés úgy definiálja a 

klasztereket, hogy a teljes klaszteren belüli variáció, vagy másként a teljes kalaszteren belüli 

négyzet összege (WSS) minimálisra csökkenjen. A könyök módszer a teljes WSS-t a 

klaszterek számának függvényében vizsgálja, a klaszterek számát úgy kell választani, hogy 

egy másik klaszter hozzáadása ne javítsa sokkal jobban a teljes WSS-t. 
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Az átlagos sziluett statisztika a klaszterezés minőségét méri, vagyis meghatározza, hogy az 

egyes elemek mennyire esnek bele az adott klaszterbe. A magas átlagos sziluett szélesség jó 

klaszterezést jelez. Az átlagos sziluett módszer kiszámítja a megfigyelések átlagos sziluettjét 

a különböző k értékekre. A klaszterek optimális száma az, amely maximalizálja az átlagos 

sziluettet, a k lehetséges értékeinek tartományában (Kaufman and Rousseeuw, 1990). 

3.2.4 Klaszterbe sorolás szakmai alapon 

Fő feltételezésem az volt, hogy a PBS rendszerek többsége a tulajdonos és az üzemeltető 

típusa alapján csoportosítható. Ezért az első iteráció során az adatgyűjtés során két 

tulajdonoskategóriát használtam: Közintézmény és magáncég, míg az üzemeltető típusában 

4 kategóriát hoztam létre: reklámcég, magánvállalat, szolgáltató és közintézmény. Ezen 

típusok alapján 4 klasztert hoztam létre (3.1. táblázat). 

 

3.1. táblázat: A klaszterek kialakítása Operator és Owner alapján, 1. iteráció 

# 
Tulajdonos 

(Owner) 

Üzemeltető 

(Operator) 
Megjegyzés 

1 
Köz-

intézmény 
reklámcég 

Egy reklám társaság szolgáltatást nyújt közintézménynek, a 

reklámozó cég jövedelme valószínűleg nem a közvetlen 

felhasználói díjakból, hanem a városban és környékén 

található egyes hirdetési helyekből származik. 

2 
Köz-

intézmény 
Szolgáltató 

Egy szolgáltató egy rendszert működtet a közintézmény 

nevében, ezeknek a szolgáltatóknak a jövedelme 

elérhetőségi kifizetés lehet. 

3 
Köz-

intézmény 
Közintézmény 

Közintézmény működteti a rendszert vagy létrehoz egy 

működőképes saját tulajdonú társaságot, a jövedelem 

közvetlenül a felhasználói díjakból származik. 

4 Magánvállalat Magánvállalat 

A rendszer tulajdonosa ugyanaz a magánvállalat, mint az 

üzemeltető, a bevételek a felhasználói díjakból és a 

hirdetésekből származnak. 

Az első iteráció eredményét értékelve arra a megállapításra jutottam, hogy a szolgáltató és a 

reklámcég üzleti modellje, valamint ezek a rendszerjellemzők nem különböznek egymástól 

olyan mértékben, mint a tisztán nyilvános és a tisztán magántulajdonú modellek. Emiatt a 

második iteráció során csak három nagy klasztert használtam (3.2. táblázat): tisztán köz 

rendszer, tisztán magán rendszer és vegyes rendszer. 
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3.2. táblázat: A klaszterek kialakítása Operator és Owner alapján, 2. iteráció 

# 
Tulajdonos 

(Owner) 

Üzemeltető 

(Operator) 
Megjegyzés 

1 Közintézmény Közintézmény 

Közintézmény működteti a rendszert vagy létrehoz egy 

működőképes saját tulajdonú társaságot, a jövedelem 

közvetlenül a felhasználói díjakból származik. 

2 Magánvállalat Magánvállalat 

A rendszer tulajdonosa ugyanaz a magánvállalat, mint az 

üzemeltető, a bevételek a felhasználói díjakból és a 

hirdetésekből származnak. 

3 Közintézmény Magánvállalat 

Egy magán szolgáltató működteti a rendszert egy 

közintézmény nevében, ezeknek a szolgáltatóknak a 

jövedelme szolgáltatási szerződés keretében vagy reklám 

lehetőségek formájában történhet. 

 

3.2.5 Egyváltozós statisztikai tesztek 

Annak meghatározásához, hogy a 73 paraméter közül melyiket kell beépíteni a többváltozós 

regressziós modellbe, előválogatásra van szükség (Bursac et al., 2008). Mivel a függő 

változók között vannak mind kategorikusak, mind folyamatosak, míg a független változók 

kategorikusak, kétféle statisztikai tesztet kellett alkalmaznom. Az SPSS statisztikai szoftvert 

használtam ezekre a tesztekre. 

A Pearson khi-négyzet tesztjével elemeztem, hogy van-e kapcsolat két kategorikus változó 

között. Mivel az összes változót rendes vagy nominális szinten (azaz kategorikus adatokkal) 

mértem, és mindkét változó legalább két független csoportból áll, a teszt alkalmazható volt. 

A null hipotézis szerint az 1. változó (klaszter) a 2. változótól (az összes többi kategorikus 

változótól) független (Yeager, 2019a). 

Az egyirányú ANOVA tesztet alkalmaztam annak meghatározására, hogy van-e statisztikai 

különbség a független csoportok átlaga és az alapsokaság között. A független változó 

(esetünkben klaszter) az adatkészletet kölcsönösen kizáró csoportokra osztja. Ezt a tesztet 

akkor használtam, ha a függő változók folyamatosak voltak. A null hipotézis szerint az összes 

csoport átlaga egyenlő, míg az alternatív hipotézis az volt, hogy a csoport átlagának legalább 

az egyike nem egyenlő a többiekkel. Mivel az egyirányú ANOVA egy omnibusz teszt, nem 

tudjuk, melyik csoport különbözik a többitől (Yeager, 2019b). A kutatás során minden 

magyarázó változóra külön-külön végeztem el az egyirányú ANOVA tesztet. 

Mindkét tesztnél magasabb szignifikanciaszintet választottam, hogy ne zárjam ki a lehetséges 

jelölteket a többváltozós regressziós elemzésből, amint azt Bursac és társai javasolták. Ha az 

adott magyarázó változóra vonatkozó p érték alacsonyabb volt, mint a választott 

szignifikancia szint (α = 0,25), akkor elutasítottam a nullhipotézist, és arra a következtetésre 

jutottam, hogy a két változó között kapcsolat van, ezért a további tesztekhez kiválasztottam 

a függő változót (Bursac et al., 2008). 
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3.2.6 Többváltozós regresszió 

Multinomális logisztikus regressziót alkalmaztam a nominális függő változó (klaszter) 

előrejelzésére az előre kiválasztott független változók (mind kategorikus, mind folyamatos) 

alapján. Ez a módszertan lehetővé teszi a független változók közötti interakciót a függő 

változó előrejelzéséhez. Ehhez is az SPSS statisztikai szoftvert használtam. 

Ennek a módszernek az alkalmazhatósága a következő feltételezéseken alapul: 

• A függő változó névleges, valamint kölcsönösen kizáró, 

• Két vagy több független nominális vagy folyamatos változó létezik, 

• Nem lehet multikollinearitás, 

• Kapcsolatnak kell lennie minden folyamatos független változó és a függő logit 

transzformációja között, 

• Nincsenek kiugró értékek. 

A teljes adatkészletet ellenőriztem az első három feltételezés szempontjából. A 

multikolinearitás feltételezését folyamatosan teszteltem minden egyes modellnél, a többi 

automatikusan tesztelésre került az SPSS-ben.  

Mivel a szoftver a kategorikus változók miatt nem képes automatikus modellezési folyamatok 

futtatására, úgy döntöttem, hogy a visszamutató módszert használom, és az egyes lépéseket 

manuálisan kiszámolom. 

Először kiküszöböltem azokat a független paramétereket, amelyekről azt gondoltam, hogy a 

függővel való kapcsolat csak statisztikai, de nincs valódi összefüggésük (például a működés 

kezdete, ország). Ezután az összes fennmaradó paramétert hozzáadtam a modellhez. A 

multikolinearitású változókat kiválasztottam, és az egyiket a szignifikancia alapján 

kiküszöböltem. Addig csökkentettem a modellben résztvevő paraméterek számát, amíg az 

statisztikailag szignifikáns nem lett. 

3.2.7 Klaszteranalízis a kiválasztott paraméterek alapján 

Klaszterelemzést használtam a különböző csoportok létrehozásához az adatkészletből. 

Ugyanazt a módszert használtam a különböző paraméterkészletekkel. Gondos mérlegelés 

után úgy döntöttem, hogy egy k-medoid algoritmust használok, amely a k-mean 

klaszterezési megközelítésekhez tartozik. A leggyakrabban használt módszer a Partitioning 

Around Medoids (PAM) algoritmus  (Kaufman and Rousseeuw, 1990). A PAM algoritmus 

megkeresi a reprezentatív k adatpontot az adatkészletben, majd a fennmaradó adatkészletet 

ezek köré csoportosítja. Mivel nem használja a klaszter átlagát, ez a módszer kevésbé 

érzékeny a kiugró értékekre. A módszer két fázisból áll: az építési és a csere fázisból. Az 

építkezési szakaszban az első lépés a k medoid kiválasztása. A második lépés a 

különbözőségi mátrix kiszámítása, míg a harmadik lépés az egyes megfigyeléseknek a 

kiszámított távolság alapján a legközelebbi medoidokhoz (tehát klaszterhez) történő 

hozzárendelése. A negyedik lépés – a cserefázisban - annak ellenőrzése, hogy a klaszter 

aktuális medoidjának az adott klaszter bármely más objektumára való cseréje csökkenti-e az 

átlagos különbözőséget. Ha ez megtörténik, akkor a klaszter medoidját meg kell változtatni 

az új objektumra, és vissza kell térni a harmadik lépésre, majd újra kell azt kezdeni. Ha a 

medoidok egyike sem változik a negyedik lépésben, az eljárás leáll. Az R szoftvert (R Core 
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Team, 2017) és a factoextra csomagot (Kassambara and Fabian, 2017) alkalmaztam a 

klaszterezés kiszámításához. A változók különbözőségének kiszámításához a Gower 

távolságot használtam. 

3.2.8 Klasztervalidációk 

Annak meghatározása érdekében, hogy mennyire jó a klaszterezés, belső klaszter-

érvényesítési statisztikákat alkalmaztam. A belső klaszter érvényesítése az egyes klaszterek 

belső információit használja, külső adatok nélkül. Az összes statisztika a különböző klaszterek 

tömörségét, szétválasztását és összekapcsolhatóságát méri (Halkidi, Batistakis and 

Vazirgiannis, 2001; Maechler et al., 2019): 

• A klaszterek közötti átlagos távolság a klaszterek elválasztását méri, ahogy az átlagos 

távolság növekszik, ugyanúgy, az elválasztás is.  

• A klaszterobjektumokon belüli átlagos távolság megmutatja a klaszterek tömörségét, 

ahogy ez csökken, a tömörség növekszik.  

• Az átlagos sziluett szélesség a klaszterek közötti távolságot is méri. Minden sziluett 

szélességi együttható közel 1, ha az objektum a megfelelő klaszterben van, 0 azt 

jelenti, hogy az objektum a klaszterek között van, és -1 azt jelenti, hogy az objektum 

teljesen rossz klaszterben van. Ezért az ideális az lenne, ha az átlag a lehető 

legközelebb van 1-hez.  

• A Pearson Gamma vagy a normalizált gamma együttható a távolságok és a 0-1-

vektor közötti korrelációt mutatja, ahol 0 ugyanazt a klasztert jelenti, 1 különféle 

klasztereket jelent.  

• A Dunn-mutatót kétféle módon lehet kiszámítani, de mindkét esetben a Dunn-indexet 

maximalizálni kell: az első változatban a minimális elválasztást osztva a legnagyobb 

átmérővel; a másodikban, a két klaszter minimális átlagos különbözőségét osztva a 

klaszterbeli különbségek maximális átlagával. 

A statisztikai indexek mellett vizuális módszereket is használtam a klaszterezés 

eredményeinek elemzésére. Az első lehetőség a klaszterek PCA módszerrel történő 

megjelenítése kétdimenziós térben. A másik lehetőség a sziluett diagram, ahol az ábra az 

objektumok sziluett együtthatóját mutatja meg rendezett módon, külön-külön az egyes 

klaszterek számára. 

A külső klaszter-érvényesítés során össze lehet hasonlítani két klaszter-érvényesítési 

technikát egymással. Mivel ebben a kutatásban szakértői alapú kategorizálást, valamint 

kiválasztott paraméter-alapú klasztert készítettem PAM módszerrel, így kiértékelhettem őket.  

A külső klaszter érvényesítési paraméterei megmérik, hogy az előre meghatározott klaszterek 

mennyire esnek egybe a létrehozottakkal: 

• A Rand index (Gordon, 1999) két klaszter közötti hasonlóságot méri, tartománya -1 

(nincs közös érték) és 1 (teljesen azonos).  

• A Meila által leírt variációs index (Meilǎ, 2007) szintén értékes eszköz a két klaszter 

hasonlóságának mérésére. 
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3.3 Eredmények, következtetések 

3.3.1 Előzetes vizsgálatok 

Az eredményeket ebben a fejezetben hat különböző forgatókönyv szerint mutatom be. Az 

első esetben az értékelést mindig a teljes adatkészletre végeztem el 4 klaszter majd 3 

klaszter feltételezésével. A második bemutatott forgatókönyv a multinomális regresszió 

alapján kiválasztott paraméterekkel rendelkezik, mind az első, mind a második iterációban. A 

harmadik eset az, amikor az Operator és az Owner paraméterek alapján 4 csoportot (1. 

iteráció), illetve 3 csoportot (2. iteráció) képeztem. 

A nyers adatkészletet kétdimenziós térben jelenítettem meg PCA módszerrel (3.8. ábra). A 

két tengelynek nincs konkrét jelentése, csak a megjelenítés céljából mesterséges skálát 

biztosítanak. Bár az ábrák méretezése és tengelyei nem azonosak, lehetséges a kapott 

minták egymással történő összehasonlítása. Az összes paraméterrel rendelkező adatkészlet 

kevésbé klaszterezhető, mint a kiválasztott paraméterekkel rendelkező. Az utolsó két esetben 

csak négy és három adatpont látható, mivel a teljes adatkészlet ezekbe a pontokba van 

csoportosítva. 

 

3.4. ábra: A PCA-val megjelenített adatkészlet az összes paraméter alapján  
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3.5. ábra: A PCA-val megjelenített adatkészlet 1. iterációban meghatározott paraméterek alapján 

  

3.6. ábra: A PCA-val megjelenített adatkészlet 2. iterációban meghatározott paraméterek alapján 
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3.7. ábra: A PCA-val megjelenített adatkészlet üzemeltető és a tulajdonos 4 csoport alapján (1. 
iteráció) 

 

3.8. ábra: A PCA-val megjelenített adatkészlet Operator és Owner 3 csoport alapján (2. iteráció) 

Ugyanez a következtetés vonható le a VAT megközelítésből származó hőtérképből (3.9. 

ábra), valamint a Hopkins statisztikáiból. A Hopkins statisztikák kiszámításához a 123 

magszámot használtam. A factoextra csomag (Kassambara and Fabian, 2017) a Halt = 1-H 
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definíciót használja, amelyet a módszertani rész tartalmaz. A Hopkins alternatív értéke 

Halt = 0,2661683 az első esetben (minden paraméter), míg Halt = 0,1565344 a második 

esetben (kiválasztott paraméterek). A harmadik és negyedik esetben a Hopkins statisztika 

nem adhat értelmes eredményt, mivel azok az alapadatok teljes mértékben csoportosítottak. 

 

 

3.9. ábra: A különbözőségi mátrix megjelenítése a) az összes paraméter alapján b) 1. iterációban 
meghatározott paraméterek alapján c) 2. iterációban meghatározott paraméterek alapján d) 

üzemeltető és a tulajdonos 4 csoport alapján (1. iteráció) e) Operator és Owner 3 csoport alapján (2. 
iteráció) 

Az optimális klaszterszám meghatározást csak a teljes adathalmazra végeztem el. Mind a 

könyök módszer (3.10. ábra), mind az átlagos sziluett módszer (3.11. ábra) azt mutatta, 

hogy a kialakítandó klaszterek optimális száma 3. 
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3.10. ábra: Optimális klaszterszám meghatározása – könyök módszer 

 

3.11. ábra: Optimális klaszterszám meghatározása – átlagos sziluett módszer 
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3.3.2 Az első iteráció eredményei 

A többváltozós regresszió paramétereinek előzetes kiválasztása az SPSS programmal történt. 

khi-négyzet teszt alapján 20 olyan kategorikus változó került kiválasztásra, amelyek p-értéke 

alacsonyabb, mint a kiválasztott szignifikancia szint (α = 0,25). Ezeket a paramétereket a 

3.3. táblázat tartalmazza növekvő p érték szerint sorba rendezve.  

3.3. táblázat: A Khi-négyzet próba eredménye, 1. iteráció 

# Paraméter Paraméter csoport F érték p érték 

16 Owner Rendszer adatai 63,574 0,000 

17 Operator Rendszer adatai 183,798 0,000 

49 User_card_dock A rendszer működésével kapcsolatos adatok 15,654 0,001 

38 Wout_registration A rendszer működésével kapcsolatos adatok 12,026 0,007 

47 User_card_terminal A rendszer működésével kapcsolatos adatok 11,718 0,008 

37 Int_user_card A rendszer működésével kapcsolatos adatok 11,156 0,011 

32 Deposit_short Díjrendszer adatai 11,148 0,011 

3 Continent Rendszerek elhelyezkedése 19,562 0,021 

46 Credit_card_terminal A rendszer működésével kapcsolatos adatok 9,109 0,028 

57 Mobile_station A rendszer működésével kapcsolatos adatok 8,045 0,045 

55 App_bike A rendszer működésével kapcsolatos adatok 7,999 0,046 

4 Country Rendszerek elhelyezkedése 126,487 0,051 

23 Hour_closed Rendszer adatai 6,995 0,072 

42 Diff_station A rendszer működésével kapcsolatos adatok 19,487 0,077 

51 Code_dock A rendszer működésével kapcsolatos adatok 6,133 0,105 

45 Code_terminal A rendszer működésével kapcsolatos adatok 6,106 0,107 

64 Diff_renting Származtatott adatok 25,603 0,109 

35 Deposit_long Díjrendszer adatai 6,050 0,109 

31 Int_PT_fare Díjrendszer adatai 5,415 0,144 

52 Code_bike A rendszer működésével kapcsolatos adatok 4,287 0,232 

Az egyirányú ANOVA tesztek alapján 15 olyan folyamatos változó került kiválasztásra, 

amelyek p-értéke alacsonyabb, mint választott szignifikanciaszintje (α = 0,25). Ezeket a 

paramétereket a 3.4. táblázat tartalmazza növekvő p érték szerint sorba rendezve. 
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3.4. táblázat: Az  egyirányú ANOVA tesztek eredménye, 1. iteráció 

# Paraméter Paraméter csoport F érték p érték 

7 Operation Kontextuális adatok 13,773 0,000 

33 Deposit_short_EUR Díjrendszer adatai 4,367 0,007 

10 Service_area Kontextuális adatok 3,877 0,013 

36 Deposit_long_EUR Díjrendszer adatai 3,793 0,014 

73 E_bike_density Származtatott adatok 3,686 0,016 

18 Station Rendszer adatai 3,433 0,022 

20 Bikes Rendszer adatai 3,365 0,024 

19 Docks Rendszer adatai 3,141 0,031 

8 City_size Kontextuális adatok 2,337 0,082 

11 Population Kontextuális adatok 2,096 0,109 

71 Long_att Származtatott adatok 1,884 0,142 

69 Long_aff Származtatott adatok 1,818 0,154 

25 First_30 Díjrendszer adatai 1,776 0,160 

66 Agglo_coverage Származtatott adatok 1,555 0,209 

67 Station_density Származtatott adatok 1,449 0,237 

A multinomális regresszióval végzett hét iteráció után a következő paraméterekkel 

rendelkező modellt választottam ki: 5 kategorikus változó (Int_PT_fare, Int_user_card, 

Wout_registration, Deposit_short, Mobile_station), valamint 6 folyamatos változó (First_30, 

Agglo_coverage, Station_density, Long_aff, E_bike_density, Bikes). A paraméterek nevei az 

adatkészlet leírása mellett találhatók az online adatbázisban (Mátrai, 2019). 

A klaszterelemzést az R szoftverben a PAM módszer alkalmazásával végeztem mindhárom 

forgatókönyv esetében k = 4 értékkel. Mint a 3.14. ábra mutatja, a csoportosítás jobb a 

kiválasztott paraméterekkel, mintha az összes paramétert használnám. 
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3.12. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve az összes paraméter alapján 

 

3.13. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve az 1. iterációban meghatározott 
paraméterek alapján  
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3.14. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve Operator és Owner 4 csoport alapján 

A klaszterezés eredményei az egyes klaszterek átlagos sziluett szélességével és a sziluett 

görbékkel írhatók le. A kiválasztott paramétereken alapuló klaszternek nincs negatív adata az 

1. és 4. klaszterben, ami jobb klaszterezési eredményt jelent. 

3.5. táblázat: A klaszterek mérete és az általgos sziluett szélességei (1. iteráció) 

# 

Összes paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Operator és Owner 4 

csoport alapján 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

1 28 0,09 32 0,37 14 1 

2 12 0,02 10 0,18 15 1 

3 18 0,16 9 0,04 23 1 

4 6 0,40 13 0,45 12 1 
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3.15. ábra: Sziluett görbék a) az összes paraméter alapján b) 1. iterációban meghatározott 
paraméterek alapján c) Operator és Owner 4 csoport alapján 
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A belső klaszter-érvényesítési statisztikák hasonló eredményeket mutatnak (3.6. táblázat). 

Van néhány kivétel, pl. klaszterek közötti távolság és az első Dunn-index rosszabb 

eredményeket mutat a kiválasztott paraméterek esetében, mint az összes paraméter 

használatánál. Ahol ez egyértelmű, ott a tulajdonos és az üzemeltető forgatókönyve 

rendelkezik az elméleti minimális vagy maximális értékekkel. 

3.6. táblázat: Belső klaszter érvényesítési statisztikák (1. iteráció) 

 

Összes 

paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Operator és Owner 4 

csoport alapján 

Megfigyelések száma 64 64 64 

Klaszterek közötti 

átlagos távolság 
0,270721 0,2540627 0,8298912 

Klaszteren belüli 

átlagos távolság 
0,2639595 0,2249585 0 

Átlagos sziluett 

szélesség 
-0,0157487 -0,007733021 1 

Pearson Gamma 

együttható 
0,04716859 0,09609402 0,9293517 

Dunn index, első verzió 0,2150907 0,003692138 ∞ 

Dunn index, második 

verzió 
0,909372 0,9613692 ∞ 

A külső klaszter-érvényesítés a szakértői véleményhez kapcsolódó klaszterezésen alapult. 

Ezek az eredmények is azt mutatják (3.7. táblázat), hogy a kiválasztott paramétereken 

alapuló klaszterezés jobb, mintha az összes paramétert használnám. 

3.7. táblázat: Külső klaszter érvényesítési statisztikák (1. iteráció) 

 
Összes paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Operator és Owner 4 

csoport alapján 

Kiigazított Rand 

index 
0,05319942 0,1021751 1 

Variációs Index 2,247401 2,064314 4,440892 × 10−16 

A kiválasztott paramétereken alapuló klaszterezési algoritmus eredményeit a 3.17. ábra 

mutatja be. A klaszterek nehezen elkülöníthetőek ebben az esetben. 
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3.16. ábra: A klaszterezés eredményeinek vizualizációja PCA segítségével az összes paraméter alapján 
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3.17. ábra: A klaszterezés eredményeinek vizualizációja PCA segítségével az 1. iterációban 
meghatározott paraméterek alapján 
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3.3.3 A második iteráció eredményei 

Az első iteráció eredményeit felhasználva a második iteráció során a rendszereket három 

típusba soroltam be. Ezt követően elvégeztem minden lépést újra. 

A többváltozós regresszió paramétereinek előzetes kiválasztása az SPSS programmal történt. 

Khi-négyzet teszt alapján 18 olyan kategorikus változó került kiválasztásra, amelyek p-értéke 

alacsonyabb, mint a kiválasztott szignifikancia szint (α = 0,25). Ezeket a paramétereket a 

3.8. táblázat tartalmazza növekvő p érték szerint sorba rendezve.  

3.8. táblázat: A Khi-négyzet próba eredménye, 2. iteráció 

# Paraméter Paramétercsoport F érték p érték 

16 Owner Rendszer adatai 64,000 0,000 

17 Operator Rendszer adatai 64,000 0,000 

38 Wout_registration A rendszer működésével kapcsolatos adatok 13,505 0,001 

32 Deposit_short Díjrendszer adatai 12,671 0,002 

49 User_card_dock A rendszer működésével kapcsolatos adatok 11,334 0,003 

3 Continent Rendszerek elhelyezkedése 15,054 0,020 

46 Credit_card_terminal A rendszer működésével kapcsolatos adatok 7,066 0,029 

4 Country Rendszerek elhelyezkedése 81,806 0,066 

55 App_bike A rendszer működésével kapcsolatos adatok 5,039 0,080 

31 Int_PT_fare Díjrendszer adatai 5,017 0,081 

23 Hour_closed Rendszer adatai 4,979 0,083 

61 GPS A rendszer működésével kapcsolatos adatok 4,852 0,088 

57 Mobile_station A rendszer működésével kapcsolatos adatok 4,440 0,109 

50 App_dock A rendszer működésével kapcsolatos adatok 4,408 0,110 

59 Pre_booking A rendszer működésével kapcsolatos adatok 4,408 0,110 

37 Int_user_card A rendszer működésével kapcsolatos adatok 3,892 0,143 

35 Deposit_long Díjrendszer adatai 3,779 0,151 

52 Code_bike A rendszer működésével kapcsolatos adatok 2,984 0,225 

Az egyirányú ANOVA tesztek alapján 15 olyan folyamatos változó került kiválasztásra, 

amelyek p-értéke alacsonyabb, mint választott szignifikanciaszintje (α = 0,25). Ezeket a 

paramétereket a 3.9. táblázat tartalmazza növekvő p érték szerint sorba rendezve. 
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3.9. táblázat: Az egyirányú ANOVA tesztek eredménye, 2. iteráció 

# Paraméter Paraméter csoport F érték p érték 

73 E_bike_density Származtatott adatok 4,329 0,017 

33 Deposit_short_EUR Díjrendszer adatai 4,022 0,023 

10 Service_area Kontextuális adatok 4,031 0,023 

7 Operation Kontextuális adatok 3,907 0,025 

20 Bikes Rendszer adatai 3,674 0,031 

18 Station Rendszer adatai 3,562 0,034 

19 Docks Rendszer adatai 3,303 0,043 

8 City_size Kontextuális adatok 2,997 0,057 

11 Population Kontextuális adatok 2,306 0,108 

43 All_function 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 
2,220 0,117 

25 First_30 Díjrendszer adatai 2,122 0,129 

28 Fourt_30 Díjrendszer adatai 1,934 0,153 

71 Long_att Származtatott adatok 1,666 0,198 

66 Agglo_coverage Származtatott adatok 1,708 0,190 

24 Annual_pass Díjrendszer adatai 1,661 0,199 

A multinomális regresszióval végzett hét iteráció után a következő paraméterekkel 

rendelkező modellt választottam ki: 4 kategorikus változó (Wout_registration, Int_PT_fare, 

Hour_closed, Deposit_long), valamint 7 folyamatos változó (Annual_pass, Service_Area, 

Bikes, Station, City_size, First_30, Agglo_coverage). A paraméterek nevei az adatkészlet 

leírása mellett találhatók az online adatbázisban (Mátrai, 2019). 

A klaszterelemzést az R szoftverben a PAM módszer alkalmazásával végeztem mindhárom 

forgatókönyv esetében k=3 értékkel. Mint a 3.20. ábra mutatja, a csoportosítás jobb a 

kiválasztott paraméterekkel, mintha az összes paramétert használnánk. 
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3.18. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve az összes paraméter alapján 

 

3.19. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve a 2. iterációban meghatározott 
paraméterek alapján 
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3.20. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve Operator és Owner 3 csoport alapján 

A klaszterezés eredményei az egyes klaszterek átlagos sziluett szélességével és a sziluett 

görbékkel írhatók le. A kiválasztott paramétereken alapuló klaszternek nincs negatív adata, 

ami jó klaszterezési eredményt jelent (3.10 táblázat, 3.21 ábra). 

3.10. táblázat: A klaszterek mérete és az általgos sziluett szélességei (2. iteráció) 

# 

Összes paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Operator és Owner 4 

csoport alapján 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

Klaszter 

méret 

Átlagos 

sziluett 

szélesség 

1 37 0,10 27 0,40 37 1 

2 18 0,19 14 0,36 15 1 

3 9 0,13 23 0,34 12 1 
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3.21. ábra: Sziluett görbék a) az összes paraméter alapján b) 2. iterációban meghatározott 
paraméterek alapján c) Operator és Owner 3 csoport alapján 
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A belső klaszter-érvényesítési statisztikák hasonló eredményeket mutatnak (3.11. táblázat). 

Van néhány kivétel, pl. a klaszterek közötti távolság, valamint, mindkét Dunn-index rosszabb 

eredményeket mutat a kiválasztott paraméterek esetében, mint az összes paraméter 

használatánál. Ahol ez egyértelmű, ott a tulajdonos és az üzemeltető forgatókönyve 

rendelkezik az elméleti minimális vagy maximális értékekkel.  

3.11. táblázat: Belső klaszter érvényesítési statisztikák (2. iteráció) 

 
Összes paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Operator és Owner 4 

csoport alapján 

Megfigyelések száma 64 64 64 

Klaszterek közötti 

átlagos távolság 
0,26919 0,2300458 0,7175573 

Klaszteren belüli 

átlagos távolság 
0,2687174 0,1987415 0 

Átlagos sziluett 

szélesség 
-0,01319431 0,00912908 1 

Pearson Gamma 

együttható 
0,003724578 0,1327895 0,9679863 

Dunn index, első verzió 0,2143387 0,007961209 ∞ 

Dunn index, második 

verzió 
0,9655215 0,8100872 ∞ 

A külső klaszter-érvényesítés a szakértői véleményhez kapcsolódó klaszterezésen alapult. 

Ezek az eredmények is nagyrészt azt mutatják (3.12. táblázat), hogy a kiválasztott 

paramétereken alapuló klaszterezés jobb, mintha az összes paramétert használnám. 

3.12. táblázat: Külső klaszter érvényesítési statisztikák (2. iteráció) 

 
Összes paraméter 

alapján 

Kiválasztott 

paraméterek alapján 

Üzemeltető és a tulajdonos 

4 csoport alapján 

Kiigazított Rand 

index 
0,09983726 0,09728936 1 

Variációs Index 1,541186 1,711511 2,220446 × 10−16 

A kiválasztott paramétereken alapuló klaszterezési algoritmus eredményeit a 3.23 ábra 

mutatja be.  
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3.22. ábra: A klaszterezés eredményeinek vizualizációja PCA segítségével az összes paraméter alapján 
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3.23. ábra: A klaszterezés eredményeinek vizualizációja PCA segítségével a 2. iterációban 
meghatározott paraméterek alapján 

Van két külön klaszter, amely egyértelműen különbözik a többitől, míg a fennmaradó klaszter 

átfedésben van mindkét másikkal. 

A klaszterelemzés eredményeit összehasonlítottam a szakértői klaszterképzéssel. Az első 

iteráció során a módszertan 25 rendszert helyezett el a megfelelő csoportba, amikor az 

összes paramétert használtam, ugyanakkor ez a szám 31-re emelkedett, amikor a teljes 

előszűrést végrehajtottam. A második iteráció során ez a szám mindkét esetben 30 rendszer 

volt. Ez alapján megállapítható, hogy a módszertan segíti a klaszterezés pontosítását.  

Az 50%-os pontosság nem kifejezetten tekinthető jónak, ugyanakkor kiemelendő, hogy egy 

felügyelet nélküli algoritmusról van szó. Az is megállapítható, hogy a rendszerekről 

rendelkezésre álló paraméterek nem fedik le teljes mértékben azokat a változókat, amik 

segítenének a klaszterképzés teljesen pontos elvégzésében. Emiatt felértékelődik a szakértők 
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szerepe, hiszen az üzemeltető és tulajdonos alapján meghatározott csoportok egyszerűen 

azonosíthatóak.  

A különböző klaszterek elemzése és közös jellemzőinek meghatározása a kutatás következő 

lépése, azonban a javasolt három fő klaszter és a kialakított egyéb csoport néhány általános 

jellemzője itt kiindulópontként leírható. 

• 1. klaszter (tisztán közrendszerek): A rendszer üzemeltetője és tulajdonosa egyaránt 

állami intézmény. A tulajdonos általában város vagy annak egyik cége. Az operátor 

lehet ugyanaz a szervezet vagy egy új, amelyet erre a célra hoztak létre. A bevétel 

közvetlenül a felhasználói díjakból származik, de általában támogatást igényel. Az 

ilyen rendszerek célja általában az közlekedési alternatívák számának növelése vagy a 

városlakók utazási szokásainak megváltoztatása, befolyásolása, nem pedig a 

profitszerzés. Tipikus példák az amerikai B-cycle rendszerek. 

• 2. klaszter (tisztán magánrendszerek): A rendszer üzemeltetője és tulajdonosa 

egyaránt magánvállalkozás, általában ugyanaz a profitorientált cég. A bevétel a 

felhasználói díjakból és a hirdetésekből származik. A cél itt egyértelműen a 

profitszerzés, ezért költséghatékonyabb működést terveznek. Ezen kívül bizonyos 

korlátozások alkalmazhatók a hálózattal vagy a felhasználókkal kapcsolatban. Tipikus 

példák a NextBike által tulajdonolt és üzemeltetett rendszerek. 

• 3. klaszter (vegyes rendszerek): A rendszer tulajdonosa közjogi szervezet (általában 

város vagy közlekedési szolgáltató), míg az üzemeltető magánvállalkozás. A 

tulajdonos célja általában az, hogy szélesebb körű közlekedési lehetőségeket nyújtson 

az állampolgároknak, míg egy magáncég nyújtja a szolgáltatást. Két fő üzleti modell 

létezik a magáncég számára a fő jövedelemforrás alapján. Mindkét esetben a 

felhasználói díjakat a tulajdonos részére szedik be, ezért a használatból eredő 

pénzügyi kockázat a tulajdonos oldalán van. Az első típusban a szolgáltató 

szolgáltatási díjat (rendelkezésre állási díjat) kap a szolgáltatási szintre vonatkozó 

megállapodás (SLA) alapján. A második típusban az üzemeltető különböző 

reklámfelületeket használhat a városban és környékén a rendszer működési 

költségeinek fedezésére. A használt paraméterek szempontjából azonban ez a két 

altípus nem különbözik kellően, hogy a kialakított módszertan külön-külön klaszterbe 

sorolja őket. Tipikus példa: MOL-Bubi (1 altípus); Velib (2 altípus). 

• 4. klaszter (egyéb rendszerek): Számos olyan rendszer létezik, amelyeket egy 

felügyelet nélküli algoritmus a fenti klaszterek egyikébe sorolhat, ugyanakkor a 

szakértői meghatározás alapján, nem illeszkednek az adott klaszterbe. Az okokat 

általában nehéz felismerni, de például az is lehet, hogy egy állami vállalat egyértelmű 

profitszerzési célokat szolgáló rendszert tervez, vagy egy magánvállalkozás hasonlóan 

jár el, mint egy állami cég. Az ország politikai struktúrájának sajátosságai miatt a 

kínai rendszerek esetében ez a probléma kiemelkedő. 
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3.4 Kapcsolódó tézis 

2. tézis: 

Annak érdekében, hogy a világ PBS rendszerei különböző paraméterek szerint 

csoportosíthatóak legyenek, nyilvánosan hozzáférhető adatbázist készítettem, 

amely 64 rendszert és minden rendszerre 73 paramétert tartalmaz. 8 lépéses 

kategorizálási módszertant hoztam létre, amely adatgyűjtést, klaszterelemzést, 

statisztikai teszteket, regressziós elemzést, valamint belső és külső klaszter 

érvényesítési technikákat tartalmaz. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Mátrai and Tóth, 2020a); (Soltani, Mátrai, 

Camporeale, et al., 2019); (Soltani, Mátrai, Allan, et al., 2019); (Mátrai, 2019); (Mátrai and 

Tóth, 2016a); (Mátrai and Tóth, 2016b); (Mátrai and Tóth, 2016c); (Tóth and Mátrai, 2015) 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2020a) ‘A közösségi kerékpár megosztó rendszerek csoportosítása 

klaszterelemzéssel’, in Horváth, B., Horváth, G., and Gaál, B. (eds) Közlekedéstudományi 

Konferencia. Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. 

Mátrai, T. (2019) ‘Public bike sharing systems database’, Mendeley data. Mendeley, 1. doi: 

10.17632/B4V7MR2G7X.1. 

Soltani, A., Mátrai, T., Allan, A. and Berry, S. (2019) ‘Exploring Shared-bike Travel Patterns 

using Big Data from Chicago and Budapest; Implications for Adelaide’. AITPM National Traffic 

& Transport Conference, Adelaide, Australia. 

Soltani, A., Mátrai, T., Camporeale, R. and Allan, A. (2019) ‘Exploring shared-bike travel 

patterns using big data: Evidence in chicago and budapest’, in Lecture Notes in 

Geoinformation and Cartography, pp. 53–68. doi: 10.1007/978-3-030-19424-6_4. 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2016a) ‘Categorization of bike sharing systems: a case study from 

Budapest’, in European Conference on Mobility Management. Athens, Greece. 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2016b) ‘Comparative Assessment of Public Bike Sharing Systems’, 

Transportation Research Procedia. 14, pp. 2344–2351. doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.261. 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2016c) ‘Közösségi kerékpárkölcsönző rendszerek értékelő 

elemzéséhez használható módszertan bemutatása’, in Horváth, B., Horváth, G., and Gaál, B. 

(eds) Közlekedéstudományi Konferencia. Győr: Széchenyi István Egyetem, pp. 342–349. 

Tóth, J. and Mátrai, T. (2015) ‘Újszerű, nem motorizált közlekedési megoldások’, in Horváth, 

B., Horváth, G., and Gaál, B. (eds) Közlekedéstudományi Konferencia. Győr: Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., pp. 119–127. 
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3. tézis: 

Meghatároztam 3 fő kategóriát a rendszer üzemeltetője és tulajdonosa szerint, 

amelyek a következők: tisztán közrendszerek, tisztán magánrendszerek és 

vegyes rendszerek. Az általam kialakított módszertan alapján megállapítottam, 

hogy az adatbázisomban szereplő PBS rendszerek csak közel 50%-a sorolható be 

egyértelműen a 3 fő kategória egyikébe. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Mátrai and Tóth, 2020a); (Mátrai and Tóth, 2020b); 

(Soltani, Mátrai, Camporeale, et al., 2019); (Soltani, Mátrai, Allan, et al., 2019); (Mátrai, 

2019) 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2020a) ‘A közösségi kerékpár megosztó rendszerek csoportosítása 

klaszterelemzéssel’, in Horváth, B., Horváth, G., and Gaál, B. (eds) Közlekedéstudományi 

Konferencia. Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék. 

Mátrai, T. and Tóth, J. (2020b) ‘Cluster Analysis of Public Bike Sharing Systems for 

Categorization’, Sustainability. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 12(14), p. 5501. 

doi: 10.3390/su12145501. 

Mátrai, T. (2019) ‘Public bike sharing systems database’, Mendeley data. Mendeley, 1. doi: 

10.17632/B4V7MR2G7X.1. 

Soltani, A., Mátrai, T., Allan, A. and Berry, S. (2019) ‘Exploring Shared-bike Travel Patterns 

using Big Data from Chicago and Budapest; Implications for Adelaide’. AITPM National Traffic 

& Transport Conference, Adelaide, Australia. 

Soltani, A., Mátrai, T., Camporeale, R. and Allan, A. (2019) ‘Exploring shared-bike travel 

patterns using big data: Evidence in chicago and budapest’, in Lecture Notes in 

Geoinformation and Cartography, pp. 53–68. doi: 10.1007/978-3-030-19424-6_4. 
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4 PBS rendszerek összehasonlító elemzése 

4.1 A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése 

4.1.1 Urban Mobility Index 

A fejezet fő gondolata az Arthur D. Little nevű cég által kidolgozott városi mobilitási indexből 

származik (Van Audenhove et al., 2014). Arthur D. Little 2010-ben készítette el első 

publikációját ebben a témában, a „Future of Urban Mobility” néven. Bemutatta városi 

mobilitási indexének hívott mutatószám kiszámításának módszerét, amely a közlekedés és a 

mobilitás teljesítményét és érettségét értékeli a városokban, összesen 66 várost elemezve 

világszerte. Kutatási szempontból ennek az indexnek a jelentősége a megismételhetőség 

volt, mivel az összes súlyt és pontozási algoritmust transzparensen bemutatták. Azóta a 

társaság stratégiai megállapodást kötött az UITP-vel (L'Union internationale des transports 

publics), és közzétették az Index finomított változatát. Az érintett városok száma elérte a 84-

et. Az értékelési kritériumok 11-ről 19-re bővültek. 

A könnyű használat és a teljes nyitottság ellenére az index számítási folyamatának is vannak 

hibái. A számítási folyamat miatt a pontszámok nagymértékben függenek a kiválasztott 

városoktól. Ez azt jelenti, hogy az összes értékelt város összes információja nélkül a folyamat 

ugyan reprodukálható, de hamis eredményeket adhat. 

4.1.2 Lehetséges MCA módszertanok 

A különböző MCA módszertanok szakirodalmi áttekintése alapján kiválasztottam a 

legmegfelelőbbet. A különböző értékelési módszereket az Európai Unió szinte minden 

szegmensében alkalmazzák. Az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája (ECMT, 2004) 

különféle analitikai eljárásokat javasol a közlekedési beruházások értékelésében: 

multikritériumos elemzés (MCA); értékelemzés; költség-haszon elemzés (CBA); 

tarifaértékelés. 

Az olyan összehasonlító módszerek, mint az MCA, a különböző alternatívákat értékelik, 

szemben azokkal a módszerekkel, amelyek csak egyetlen megoldást viszonyítanak egy 

abszolút értékekhez. A leggyakrabban alkalmazott összehasonlító módszer az MCA vagy 

benchmarking (Gyarmati, 2003; Rapcsák, 2007; Kukadapwar and Parbat, 2016). Az összes 

MCA módszertan három fő kategóriába sorolható: általános összehasonlító; kompenzáló; 

rangsoroló (Magyar et al., 2000; Mándoki, 2005). 

A különböző alternatívák összehasonlításának célja nem mindig az abszolút skála 

meghatározása, különösen akkor, ha csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre. Ebben az 

esetben olyan módszerre van szükség, amely súlyozás nélkül gyors és könnyen érthető 

eredményeket nyújt. Az általános összehasonlító módszerek közül a következők a 

legismertebbek, amelyek csak a prezentálási módszerekben különböznek (Kindler and Papp, 

1975, 1977): 

• Harris módszer: a különböző alternatívákat négypontos skálán értékelik. Az 

eredmények egy táblázatban kerülnek bemutatásra. 
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• Marting módszer: a különböző alternatívákat négypontos skálán értékelik. Az 

eredményeket diagramban mutatjuk be. 

Ezeknek a módszereknek az előnye az eredmények gyors meghatározása és az egyszerű 

bemutatása, azonban vannak bizonyos korlátai is. Mivel nem használnak súlyozást, csak 

hasonlóan fontos kritériumokhoz használható. Ez jelentősen szűkíti tudományos 

alkalmazásának területét, ezeket a módszereket általában marketing célokra használják. 

A rangsoroló módszerek egyszerű súlyozott átlagot használnak, nincs szükségük bonyolult 

módszertanra vagy számítógépes programra. A fő különbség a kritériumok kiválasztása és 

azok súlyának meghatározása. A súlyokat a lehető legnagyobb mintával kell meghatározni. 

Két külön módszert kell itt megemlíteni, de az összes többi is hasonló logikára épül: 

• Kesserling módszer: Ebben az esetben az egyes kritériumok pontjai diszkrét értékek 

lehetnek 1 és 4 között, míg a súlyok 2 és 10 között vannak. Ez a módszer kiszámítja 

az egyes alternatívák súlyainak és pontjainak szorzatát, de elosztja az elméletileg 

legjobb alternatívával. Azonnal tájékoztatást nyújt nemcsak a különböző alternatívák 

rangsorolásáról, hanem arról is, hogy ezek milyen messze vannak az elméletileg 

legjobbtól. Az alternatívák skálája 0 és 1 között van, ahol az elméletileg a legjobb 

alternatíva az 1. 

• Combinex módszer: Ebben az esetben az egyes kritériumok pontja 30 és 80 között 

lehet. A legjobb alternatíva 80, a legrosszabb 30, míg a közbülső értékeket lineáris 

interpoláció alapján számíthatók ki. A súlyokra nincsenek korlátozások. Az 

alternatívák végső kombinált pontszáma a pontok és a súlyok szorzata. Ezek a 

pontszámok nemcsak a rangsort mutatják, hanem megmutatják a különbséget a 

különböző alternatívák között. Ez az egyik legegyszerűbb multikritériumos értékelési 

módszer. 

Ezekkel a módszerekkel történő összehasonlítás gondos előkészítés mellett jó eredményeket 

nyújthat. A legnagyobb problémát a súlyozási tényezők megfelelő kiválasztása okozhatja. Ha 

ezek nem állnak rendelkezésre előre, akkor csak szakértők által kitöltött kérdőíveken 

keresztül lehet hozzájutni. Ha ezek a szakértők nem egyformán értékelik a súlyokat, az 

eredmények bizonytalanok lehetnek. Az eredmények könnyen manipulálhatóak, ha 

megváltoztatják a súlyokat, ami zavart okozhat a döntéshozókban, ha az eredmények közel 

vannak egymáshoz. Ebben az esetben ez a módszer nem ajánlott. 

A különböző alternatívák rangsorolásának egyszerűsítése és megfelelő eljárás biztosítása 

érdekében számos kompenzáló módszer létezik, amelyek közül négyet mutatok be itt, mivel 

ezek a leggyakrabban használtak a magyar szakirodalomban: 

• KI-PA módszer: Ebben a módszerben az egyes kritériumok pontjai 0 és 10 között 

vannak. A súlyok függetlenek és összegük egyenlő egyel. Ez a módszer preferencia és 

kizáró tényezőket használ. A preferencia (előny) tényező megmutatja, hogy az „A” 

alternatíva mennyivel jobb százalékban vagy egyenlő, mint a „B” alternatíva. A kizáró 

tényező megmutatja, hogy mekkora a különbség a legjobb alternatívához képest, de 

csak a legnagyobb különbséget veszi figyelembe. Az összehasonlítást minden pár 

esetében elvégezzük, ami ennek a módszernek - amelyet magyar szakértők 
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fejlesztettek ki - a legnagyobb hiányossága, mivel a végső rangsor nem mindig 

nyilvánvaló. 

• ELECTRE: Ez a rangsorolási módszer a fontossági együtthatókat és a vétó 

küszöbértékeket használja. Minden kritériumban létezik vétóküszöb. A döntést a 

rangsorolás és vétó küszöb segítségével lehet meghozni. Ez a módszer más 

eredményt ad, ha a cél a választás, a rangsorolás vagy a sorba rendezés. Általában 

elsősorban a megvalósítható alternatíva részhalmazának létrehozására használják, 

majd egy másik MCA-módszert alkalmaznak a végleges döntés támogatására. A 

rövidítés a francia kifejezésből származik: ELimination Et Choix Traduisant la REalité, 

ami angolul ELimination Et Choice Translating REality. 

• PROMETHEE - GAIA: Ez a módszer kizárólag preferencia tényezőkön alapul. 

Progresszív rangsorolást használ, amelyből egyértelmű rangsor alakul ki. Ez a 

módszer összehasonlítja az egyes kritériumok alternatíváit. Magas szintű érzékenységi 

elemzéssel és grafikus ábrázolással is rendelkezik. A rövidítés az angol kifejezésből 

származik: Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation - 

Geometrical Analysis for Interactive Aid. 

• AHP módszer: Ez a módszer hierarchikus fa módszerrel grafikusan ábrázolja a döntés 

folyamatát. A legmagasabb szint az a cél, amely alatt a kritériumokat és 

részszempontokat kialakították. Az alternatívák a legalacsonyabb szinten vannak. A fő 

különbség a fent említett módszerektől az, hogy az AHP (Analytic Hierarchy Process) 

egy közös hasznossági függvényt használ, ahol az összes preferencia kombinálva van, 

amíg az európai alternatívák általában párokat használnak erre a célra (Saaty, 2008). 

Valamennyi kompenzációs módszer valamilyen súlyozást alkalmaz az értékelő preferenciáinak 

meghatározásához. Ezt kompenzációs módszernek hívjuk, mivel lehetőséget nyújt a 

kritériumok közötti különféle súlyok alapján történő kompenzációra. Ezeknek a súlyoknak a 

meghatározása fontos, mivel ezek hatása a végeredményre óriási. Két kritérium súlyának 

aránya jelenti a kompromisszumot e kritériumok között. 

Számos különböző módszer létezik a súlyok meghatározására ezekben az értékelésekben. 

Minden módszer a döntéshozó ítéletein alapszik (Oliveira, 2010). A négy fő típus strukturált 

módon a következő: 

• Kvantitatív megítélést igénylő módszerek: ezekben a módszerekben a 

döntéshozóknak meg kell érteniük az egyes kritériumok közötti különbséget, és 

ismerniük kell lehetséges skálájukat és kívánt értéküket 

o lengősúly módszer (swing weight) 

o kompromisszumos módszer (trade-off) 

• Minőségi megítélést igénylő módszerek: ezekben a módszerekben a döntéshozóknak 

választaniuk kell alternatív párok között, és a rendszer automatikusan kiszámítja a 

súlyokat a válaszok alapján 

o MACBETH 

o AHP 
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4.2 Felhasznált adatok és módszerek 

4.2.1 Módszertan áttekintése 

Az MCA módszerek könnyen használhatóak, a bennük lévő számítások egyszerűek és széles 

körben alkalmazhatók (Esztergár-Kiss and Csiszár, 2016). A szakirodalmi áttekintés alapján 

kompenzációs többkritériumos elemzést választottam. A súlyokat első körben szakmai 

szemmel határoztam meg, majd egy kérdőív alapján AHP módszert alkalmaztam (Saaty, 

2008). Mivel az üzemeltető és a felhasználó perspektívája eltér, két skálát dolgoztam ki. A 

másik fontos döntés a skála használatáról szól. Mind az abszolút, mind a relatív 

értékfüggvényt alkalmaztam és elemeztem a különbséget. A relatív skálán a mintában 

szereplő PBS rendszer legrosszabb és legjobb értékéhez rendeltem a minimális és maximális 

pontot, míg az abszolút skálán az elméleti a legrosszabb és legjobb értéket alkalmaztam az 

egyes alkritériumoknál. Egy adott rendszer pontját az adott alkritériumokban lineáris 

interpolációval számoltam ki ezeknek a határoknak (a legrosszabb és a legjobb érték) 

figyelembevételével. 

 

4.1. ábra: A benchmarking módszertan elemzésének folyamatábrája 

A kutatás során alkalmazott lépések összefoglalva a következők (4.1. ábra): 

• adatgyűjtés és adattisztítás, 

o adatbázis kiegészítése, 

o származtatott adatok számítása, 

• felhasználói szempontok meghatározása, 

• üzemeltetői szempontok meghatározása, 

• AHP kérdőív, 

o összeállítása, 

o kiértékelése, 

Értékelések összehasonlítása

felhasználó vs. üzemeltetős MT vs. AHP

AHP kérdőív

összeállítás kiértékelés

Üzemeltetői szempontok meghatározása

Felhasználói szempontok meghatározása

Adatgyűjtés és adattisztítás

meglévő adatbázis kiegészítése származtatott értékek kiszámítása
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• értékelés összehasonlítása  

o a felhasználói és az üzemeltetői szempontok szerinti, 

o az eredeti és az AHP által korrigált súlyozási rendszer. 

4.2.2 Felhasznált alapadatok 

Az elemzés során ugyanazt az általam összeállított adatbázist vettem alapul, amelyet a 3.2.2 

fejezetben bemutattam. Ezekből az alapadatokból alkottam olyan származtatott adatokat, 

amelyek jobban alkalmazkodtak az MCA módszertanhoz. Ez alapján az itt alkalmazott 

adatbázis 69 rendszert tartalmazott. Minden egyes rendszerhez kiszámításra került az összes 

paraméter, megállapított szempontok szerint. 

Ezeket az adatokat a doktori disszertáció megírása után publikálni tervezem online, annak 

érdekében, hogy a kutatói közösség ingyenesen felhasználhassa. 

A felhasználói perspektíva megalkotásakor megpróbáltam figyelembe venni azokat a 

kritériumokat, amelyek fontosak lehetnek a PBS rendszerek felhasználói számára. Ezeknek a 

kritériumoknak világszerte konzisztenseknek kellett lenniük. A kidolgozott szempontrendszert 

részletesen bemutattam a BME Gazdasági Szakmérnöki szakán készített diplomamunkám 

keretében (Mátrai, 2016), így ezt csak összefoglalóan ismétlem itt meg.  

Megvizsgáltam, hogy az egyes hasznossági függvények abszolút vagy relatív skála szerinti 

alkalmazásának milyen hatása van. Úgy döntöttem, hogy a kutatásomban az abszolút skálát 

használom (vagyis egy adott szempont lehető legjobb és legrosszabb értékét előre 

meghatározom). Ez azt jelenti, hogy bizonyos érték fölött, illetve alatt nem számít a 

szemponthoz tartozó érték nagysága (pl.: mindegy, hogy egy város népessége 5 millió fő 

vagy 10 millió fő, egyaránt 100 pontot kap). 

A könnyebb megértés érdekében kódolást használtam, ahol 

• az első betű perspektíva angol megnevezéséből származik (U - user vagy O - 

operator) 

• a második a főbb kritériumok angol elnevezéséből (CO - coverage, AF - affordability, 

AC - accessibility, IN - innovation, IT – integration, US - usage, OP - opportunity, CX - 

complexity) 

•  és a harmadik az alkritérium száma (pl. 1).  

Példaként az UCO1 jelentése: Felhasználó perspektíva, A lefedettség fő kritériumai és a 

Városi lefedettség alkritérium. 

4.2.3 Felhasználói szempontok meghatározása 

A felhasználói szempontokat az AHP kérdőív összeállításakor felülvizsgáltam, de ez a 

felülvizsgálat nem okozott lényeges eltérést az eredeti szempontokhoz képest. Jelen 

összefoglalás a felülvizsgált szempontokat tartalmazza (4.2. ábra) annak érdekében, hogy 

később az általam készített súlyozás és az AHP-ból származó súlyozás összehasonlítható 

legyen.  
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4.2. ábra: PBS rendszerek felhasználói szempontjai 

A felhasználói perspektíva kialakításakor 5 fő kritériumot és 21 alkritériumot határoztam 

meg. Szakmai tapasztalatom alapján úgy döntöttem, hogy – megerősítve a szempontok 

egyenértékűségét - mind az öt főkritérium egyformán fontos, mindegyik súlya 0,2 (vagyis 

20%): 

• UCO - Lefedettség (4.1. táblázat): Ez a főkritérium azt ábrázolja, hogy a rendszer 

hogyan fedi le a várost és az agglomerációt. Egyesíti a földrajzi és a demográfiai 

lefedettséget. 

• UAF - Megfizethetőség (4.2. táblázat): Ez a főkritérium megmutatja, hogy mennyire 

megfizethető a rendszer használata. Az átlagjövedelem és a tömegközlekedési 

viteldíjak alapján meghatározott értékeket használ. 

• UAC - Hozzáférhetőség (4.3. táblázat): Ez a kritérium azt jelzi, hogy mennyire könnyű 

hozzáférni a rendszerhez. Olyan alkritériumokat használ, amelyek tájékoztatnak a 

nyitvatartásról és a regisztráció folyamatáról. 

• UIT - Integráció (4.4. táblázat): Ez a főkritérium megmutatja, hogy PBS rendszer 

mennyire van integrálva a városi rendszerbe. 

• UIN - Innováció (4.5. táblázat): Mivel az innováció a 4. generációs rendszerek fontos 

része, ezért ez a főkritérium megmutatja, mennyire tartalmaz innovatív elemeket. 
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4.1. táblázat: Lefedettség főszempont (UCO) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

UCO1 Város 

lefedettsége 

5% 0 1 A szolgáltatási terület méretének 

[km2] és a város méretének [km2] 

aránya 

UCO2 Agglomerációs 

lefedettsége 

5% 0 1 A szolgáltatási terület méretének 

[km2] és az agglomeráció méretének 

[km2] aránya 

UCO3 Állomás sűrűség 5% 0 4 Az állomások számának és a város 

méretének [km2] aránya 

UCO4 Kerékpár 

sűrűség 

5% 0 10 A kerékpárok és a városban élők 

számának aránya [kerékpár / 1000 

fő]. 

 

 

4.2. táblázat: Megfizethetőség főszempont (UAF) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

UAF1 Hosszú távú 

hozzáférés 

fajlagos 

költsége 

5% 0,05 0 Az éves PBS bérlet költségének és az 

átlagos havi jövedelemnek az aránya 

UAF2 Rövid távú 

hozzáférés 

fajlagos 

költsége 

5% 0,05 0 A napi PBS bérlet költségének és az 

átlagos havi jövedelemnek az aránya 

elosztva 20 munkanappal 

UAF3 Hosszú távú 

hozzáférés 

pénzügyi 

vonzereje 

5% 2,5 0 Az éves PBS bérlet költségének és a 

havi tömegközlekedési bérlet2 

költségének aránya.  

UAF4 Rövid távú 

hozzáférés 

pénzügyi 

vonzereje 

5% 20 0 A napi PBS bérlet költségének és a 

tömegközlekedési vonaljegy 

költségének az aránya 

 

  

 
2 A tömegközlekedési bérletek közül azt vettem figyelembe, amely az egész várost lefedi. 
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4.3. táblázat: Hozzáférhetőség főszempont (UAC) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

UAC1 Szezonalitás 5% nem igen A rendszer egész évben nyitva van 

(az év minden napján működik) 

UAC2 Napi 

rendelkezésre 

állás 

5% nem igen A rendszer egész nap nyitva van (24 

órán keresztül működik azokon a 

napokon, amikor nyitva van) 

UAC3 Rövid távú 

regisztráció 

5% nem igen Használható-e a PBS rendszer rövid 

távon regisztráció nélkül?3 

UAC4 Hosszú távú 

regisztráció 

5% igen nem Szükséges-e hosszú távra 

személyesen regisztrálni?4 

 

 

4.4. táblázat: Integráció főszempont (UIT) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

UIT1 Tömegközlekedési 

viteldíj 

integrációja 

5% nem igen PBS díj integrálódik-e a helyi 

tömegközlekedési tarifarendszerbe? 

UIT2 Felhasználói 

kártya integrálása 

5% nem igen PBS rendszert lehet-e használni más 

utasmédiával?5  

UIT3 Bónusz rendszer 5% nem igen Van-e bónusz-malus rendszer?6 

UIT4 GPS 5% nem igen A kerékpárok fel vannak-e 

felszerelve GPS-szel? 

 

  

 
3 Ez az almutató megmutatja, hogy a rendszer mennyire könnyen használható alkalmi felhasználók (pl. Turisták) számára. Ez nem feltétlenül 

jelent anonim felhasználást, de ebben az esetben nem szükséges előzetes regisztráció. Bárki, aki rendelkezik valamilyen azonosító 

adathordozóval (hitelkártya, PT-bérlet), azonnal használhatja a rendszert, és nincs szüksége előzetes regisztrációra. 

4 Ez a paraméter megmutatja, hogy mennyire egyszerű regisztrálni rendszeres felhasználóként. Feltételeztem, hogy a rendszeres 

felhasználónak mindig regisztrálnia kell, de a regisztráció típusa fontos. Ha egy rendszeres felhasználó regisztrálhat az interneten, 

mobilalkalmazáson keresztül vagy személyesen, az előny lehet. 

5 Az integráció magasabb szintje, ha nemcsak a viteldíj-rendszert, hanem a médiát is megosztják a különböző közlekedési szolgáltatók. 

6 Mivel a rendszerbeli egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása (újraelosztás) meglehetősen költséges, az üzemeltetők megpróbálják valamilyen 

előnyös magatartásra ösztönözni a felhasználókat. A bónusz - malus rendszer bevezetése lehet az egyik ilyen ösztönző. 
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4.5. táblázat: Innovació főszempont (UIN) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

UIN1 E-bike 

elérhetőség 

4% 0 1 Az elektromos kerékpárok és az 

összes kerékpár száma közötti arány 

UIN2 Mobil dokkoló 

állomás 

4% nem igen A dokkoló állomások mobilak?7  

UIN3 Bukósisak 4% nem igen Bérelhető-e bukósisak az 

állomásokon? 

UIN4 Előzetes foglalás 4% nem igen Lehetséges-e előre online lefoglalni 

egy kerékpárt?8 

UIN5 Különböző 

bérleti 

lehetőségek 

4% 0 7 Ez az alkritérium az állomás 

különböző bérleti lehetőségeinek 

összege; a dokkoknál, a kerékpáron 

és a mobil eszközön. 

 

  

 
7 Néhány rendszer moduláris felépítésű. Ezekben a rendszerekben a dokkoló állomások mobilak, ezért szükség esetén nagyon könnyű új 

állomást létrehozni vagy az aktuálisat kiterjeszteni. 

8 Egyes rendszerekben lehetőség van előre lefoglalni egy kerékpárt egy adott állomáson. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak biztosan lesz 

kerékpárja, amikor egy adott idő alatt megérkezik ehhez az állomáshoz. 
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4.2.4 Üzemeltetői szempontok meghatározása 

Az üzemeltetői szempontrendszerbe beépítettem azokat a kritériumokat, amelyek fontosak a 

PBS rendszer üzemeltetője számára.  

 

4.3. ábra: PBS rendszerek üzemeltetői szempontjai 

Az üzemeltetői perspektívát 4 főkritériummal és 17 alkritériummal írtam le. Úgy döntöttem, 

hogy mind a négy főkritérium egyformán fontos, mindegyik súlya 0,25 (vagyis 25%): 

• OCO - Lefedettség (4.6. táblázat): Ez a főkritérium azt ábrázolja, hogy a rendszer 

hogyan fedi le a várost és az agglomerációt. Egyesíti a földrajzi és a demográfiai 

lefedettséget. A lefedettség alkritériumai megegyeznek a felhasználói szempontú 

alkritériumokkal. 

• OAC - Megfizethetőség (4.7. táblázat): Ez a főkritérium megmutatja, hogy mennyire 

megfizethető a rendszer használata. Az átlagjövedelem és a tömegközlekedési 

viteldíjak alapján meghatározott értékeket használ. A megfizethetőség alkritériumai 

megegyeznek a felhasználói szempontú alkritériumokkal 

• OOP - Lehetőség (4.8. táblázat): Ez a kritérium információt nyújt a rendszer 

potenciáljáról. Kombinálja a demográfiai adatokat a városra vonatkozó általános 

információkkal. 

• OCX - Komplexitás (4.9. táblázat): Ez a főkritérium leírja, hogy a rendszer az 

üzemeltető szempontjából mennyire összetett, mennyire nehéz működtetni. Azok a 

PBS rendszerek az üzemetetők szempontjából
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szempontok, amik innovatívak a felhasználók szempontjából, az üzemeltetői oldalon 

növelik a rendszer komplexitását, emiatt jelennek meg itt is. Emiatt ellentétes 

skálával rendelkeznek. 

4.6. táblázat: Lefedettség főszempont (OCO) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

OCO1 Város 

lefedettsége 

6,25% 0 1 A szolgáltatási terület méretének 

[km2] és a város méretének [km2] 

aránya 

OCO2 Agglomerációs 

lefedettsége 

6,25% 0 1 A szolgáltatási terület méretének 

[km2] és az agglomeráció méretének 

[km2] aránya 

OCO3 Állomás sűrűség 6,25% 0 4 Az állomások számának és a város 

méretének [km2] aránya 

OCO4 Bike density 6,25% 0 10 A kerékpárok és a városban élők 

számának aránya [kerékpár / 1000 

fő]. 

 

 

4.7. táblázat: Megfizethetőség főszempont (OAF) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

OAF1 Hosszú távú 

hozzáférés 

fajlagos 

költsége 

6,25% 0,05 0 Az éves PBS bérlet költségének és az 

átlagos havi jövedelemnek aránya 

OAF2 Rövid távú 

hozzáférés 

fajlagos 

költsége 

6,25% 0,05 0 A napi PBS bérlet költségének és az 

átlagos havi jövedelemnek az aránya 

elosztva 20 munkanappal 

OAF3 Hosszú távú 

hozzáférés 

pénzügyi 

vonzereje 

6,25% 2,5 0 Az éves PBS bérlet költségének és a 

havi tömegközlekedési bérlet9 

költségének aránya.  

OAF4 Rövid távú 

hozzáférés 

pénzügyi 

vonzereje 

6,25% 20 0 A napi PBS bérlet költségének és a 

tömegközlekedési vonaljegy 

költségének az aránya 

 

  

 
9 A tömegközlekedési bérletek közül azt vettem figyelembe, amely az egész várost lefedi. 
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4.8. táblázat: Lehetőség (OOP) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

OOP1 Népesség 6,25% 0 10 000 A város összes lakosának száma 

(1000 fő) 

OOP2 Tömegközlekedés 

ára 

6,25% 0 55 A tömegközlekedési vonaljegy és a 

havi átlagos fizetés aránya 

OOP3 Domborzat 6,25% 3 1 A szolgáltatási terület domborzati 

viszonyai: 1 - sík; 2 – könnyen 

kerékpározható; 3 – nehezen 

kerékpározható 

OOP4 Bukósisak viselés 6,25% 0 100 Kötelező bukósisak viselésre 

vonatkozó jogszabályok a 

városban: 100 - Nincs; 80 - Csak 

gyermekek; 50 - Részleges; 0 - 

Igen 

 

4.9. táblázat: Komplexitás (OCX) 

# Alszempont Súly Legrosszabb Legjobb Definíció 

OCX1 Bérlési módok 5% 1 11 Különböző bérlési módok száma, 

beleértve az eltérő módokat az 

állomásnál; a dokkoknál; a 

kerékpáron és a mobil eszközön 

OCX2 Tömegközlekedési 

viteldíj integráció 

5% igen nem PBS díj integrálódik-e a helyi 

tömegközlekedési 

tarifarendszerbe? 

OCX3 Felhasználói 

kártya integrálása 

5% igen nem PBS rendszert lehet-e használni 

más utasmédiával?10  

OCX4 Rendszeres és 

eseti díj 

különbsége 

5% igen nem Különbözik-e a használati díj a 

rendszeres és az eseti 

felhasználóknak? 

OCX5 Elektromos 

kerékpár 

5% igen nem Van elektromos kerékpár? 

 

4.2.5 AHP kérdőív kialakítása 

A felhasználói szempontú értékelés súlyainak validálására elkészítettem egy online kérdőívet, 

amit AHP módszerrel értékeltem ki. Az AHP módszer alkalmas arra, hogy a szakértők 

szubjektív véleményét meg lehessen ismerni (Saaty, 2008; Duleba and Moslem, 2019; 

Duleba, 2020). Ez a módszer megenged némi következetlenséget, mivel a valóságban a 

döntéseink sem mindig teljesen következetesek. Az arányskálák a fő Eigen (saját) 

vektorokból, a konzisztencia index pedig a fő Eigen értékből származnak.  

 
10 Az integráció magasabb szintje, ha nemcsak a viteldíj-rendszert, hanem a médiát is megosztják a különböző közlekedési szolgáltatók. 
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A módszer páros összehasonlítást használ, emiatt a szükséges összehasonlítások száma 

(ncomp) az összehasonlítandó szempontok számának (nt) kombinációja. A kérdőívem esetében 

21 szempontot értékeltem, így 210 összehasonlítás elvégzésére volt szükség. 

 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝 =
𝑛𝑡∗(𝑛𝑡−1)

2
 (5) 

Habár a skála nem szükséges 1-től 9-ig terjedő legyen, de az olyan kvalitatív adatokhoz, 

mint a preferencia, a rangsorolás és a szubjektív vélemények, érdemes a következő skála 

használata: 

• 1 Egyenlő fontosság: az A és a B elem egyformán járul hozzá a célkitűzéshez 

• 3 Mérsékelt jelentőség: kissé előnyben részesíti az A elemet a B-vel szemben 

• 5 Alapvető fontosság: erősen támogatja az A elemet a B-vel szemben 

• 7 Kimutatott fontosság: az A elemet nagyon erősen előnyben részesíti a B-vel 

szemben 

• 9 Abszolút fontosság: az A elemet abszolút előnyben részesíti a B-vel szemben 

A felmérést a Limesurvey rendszerrel végeztem. A kérdőívet az AHP módszer nagyon rövid 

ismertetésével kezdtem: az AHP egy strukturált technika az összetett döntési folyamat 

megszervezésére és elemzésére. Az AHP felhasználói először döntési problémájukat 

könnyebben felfogható részproblémák hierarchiájává bontják. A hierarchia kiépítése után a 

döntéshozók szisztematikusan értékelik annak különféle elemeit, összehasonlítva őket 

egymással egyszerre mindig kettőt, tekintettel a hierarchiában felettük lévő elemre gyakorolt 

hatásukra. 

Ezután néhány szocio-demográfiai kérdést tettem fel (pl.: nem, életkor, foglalkoztatás, 

végzettség), de ezek kitöltése nem volt kötelező. Ugyanazokat a társadalmi-demográfiai 

csoportképzési kérdéseket használtam fel, mint az összes hasonló budapesti felmérésben. Az 

AHP módszertan szempontjából fontos volt, hogy a kérdőívet olyanok töltsék ki, akik jelentős 

szakmai tapasztalattal rendelkeznek a PBS rendszerekkel kapcsolatban. Ennek vizsgálatára 

néhány - szintén nem kötelező – kérdést is feltettem a munkahelyre vonatkozóan 

(munkahely neve, beosztás). A szakmaiság meghatározása miatt fontos volt, hogy néhány 

kötelező kérdés is bekerüljön: szakma, fő szakterület. Azt is megkérdeztem a válaszadóktól, 

hogy milyen szintű szaktudással rendelkeznek a következő szakterületeken: Mobilitás a 

városokban, Kerékpározás a városokban, Nyilvános kerékpármegosztás (PBS), 

Projektértékelés, Több szempontú értékelés (MCA), Analitikus hierarchia eljárás (AHP). 

Ezután következtek a páros összehasonlítások, minden egyes oldalon megjelent a skála, 

valamint az oldal alján az egyes szempontok leírása. Egy mintát mutat be a 4.4. ábra. A 

felmérés kitöltése egy szakember részéről körülbelül 30-40 percet vett igénybe. 
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4.4. ábra: AHP kérdőív egyik oldalának mintája 

4.2.6 AHP kérdőív feldolgozása 

Az AHP kérdőív első lépése (Brunelli, 2015; Taherdoost, 2017; Zaiontz, 2020) az 

összegyűjtött páros összehasonlítási adatok összehasonlító mátrixba rendezése. A mátrix 

főátlójába mindig 1 kerül. A főátló feletti részt kitöltjük az adatokkal. Amennyiben a skála bal 

oldalán található a döntés, úgy az adott értéket írjuk be, amennyiben a skála jobb oldalán, 

úgy a reciprokot. Ezek után kitöltjük a főátló alatti részt a következő módon: 

 𝑎𝑗𝑖 =
1

𝑎𝑖𝑗
 (6) 

ahol, 

• 𝑎𝑗𝑖 az i-edik sor és j-edik oszlop értéke (i>j) 

Amennyiben megfelelően végeztük el a transzformációt, úgy a mátrix minden eleme pozitív. 

Ezt az összehasonlító mátrixot minden válaszadó esetében külön-külön ki kell alakítani. 

A következő lépés a prioritási vektor kiszámítása. Amennyiben a döntéshozó teljesen 

racionális, úgy egyértelműen kiszámítható ez a vektor, minden más esetben valamilyen 

közelítést kell alkalmazni. A közelítő eljárásoknak sok változata ismert (Choo and Wedley, 

2004), ezek közül én a leggyakrabban használt (Ábele-Nagy, 2019) közelítő saját vektor 

(Eigen vektor) eljárást alkalmaztam. Először az összehasonlító mátrix elemeit oszloponként 

normalizáljuk (elosztjuk az oszlopok összegével). A normalizált saját vektor megegyezik a 

sorok összegével. A továbbiakban ezt a saját vektort használtam, mint prioritási vektor. 
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Annak érdekében, hogy a nem kellően konzisztens válaszadókat kiszűrjem a konzisztencia 

index és a konzisztencia arány értékeket használtam. A teljes következetesség ritkán 

lehetséges, mert sok tényező képes hozzájárulni minimális következetlenségekhez. A teljes 

konzisztencia nehézsége ellenére tagadhatatlan, hogy az kívánatos tulajdonság. Valójában 

egy következetlen mátrix azt is mutathatja, hogy egy döntéshozó tapasztalatlan az adott 

területen. 

Mivel a sajátvektor módszert használtam a prioritásvektor meghatározásához, így a Saaty 

(Saaty, 2008) által bevezetett CR index szerint végeztem a konzisztencia szint ellenőrzését. 

Először kiszámítottam a konzisztencia indexet (CI): 

 𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 (7) 

ahol, 

• 𝜆𝑚𝑎𝑥 a páros összehasonlítás legnagyobb sajátértéke, 

• 𝑛 a szempontok száma. 

Ez azonban önmagában nem alkalmas a konzisztencia mérésére, mivel az értéke függ a 

mátrix méretétől. Ez alapján az értéket tovább kell normálni. A normáláshoz szükség van a 

véletlen index értékre (RI), amihez véletlenül generált n x n-es mátrixok sokaságára kell 

kiszámítani a CI mutatót: 

 𝑅𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 (8) 

ahol, 

• 𝜆𝑚𝑎𝑥 a véletlenül generált nxn-es mátrixok átlagos 𝜆𝑚𝑎𝑥 értéke, 

• 𝑛 a szempontok száma. 

A véletlen mátrixok generálása úgy történik, hogy a páros összehasonlítás mátrix főátló 

feletti részének minden elemét véletlenszerűen választjuk egyenletes eloszlás szerint a 

lehetséges válaszok halmazából, a főátló alatti rész elemeit pedig ezek reciprokaival töltjük 

ki. Itt problémát jelentett, hogy az RI értékére 21 x 21-es mátrixnál nehézkes a 

szakirodalomban mintát találni, valamint az egyes minták is jelentősen eltérnek, az általam 

használt érték RI = 1,6409 (Alonso and Lamata, 2006). 

Ez alapján a konzisztencia arány (CR) már kiszámítható: 

 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 (9) 

A teljesen konzisztens mátrix esetében a CR értéke 0, emiatt a cél az, hogy minél kisebb 

legyen a CR értéke. Saaty alapvetően CR =0,1 küszöbértéket javasolt, ugyanakkor a 

gyakorlatban ennél megengedőbb értékeket használnak. Saaty maximum 9 x 9 elemű 

mátrixokra alkotta meg a módszert, és azóta többen bizonyították, hogy ennél nagyobb 

mátrixokra, azaz páros összehasonlításokra a 0,1-es küszöbérték biztosan nem alkalmas. 

Mivel a kutatásomban 21 x 21 elemű mátrixokat használok, így az elemzésben alkalmazott 

küszöbérték CR = 0,25 (Blagojevic et al., 2016). 
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A megfelelő CR értékű (tehát 0-nál nagyobb, de a választott küszöb értéknél kisebb) 

mátrixokat sem nevezhetjük konzisztensnek, azokat tolerálhatóan inkonzisztensnek nevezzük 

Ezek után a tolerálhatóan inkonzisztens válaszokból származó súlyokat úgy kapom meg, 

hogy a prioritásvektorok értékeit átlagolom. 

4.2.7 Rangsorok összehasonlítása 

Az eredményként kapott pontszámokat és rangsorokat először vizuálisan bemutatom az 

egyszerűbb áttekinthetőség érdekében. Az ábrákon a következő 10 rendszer pontszámait 

kiemeltem a szemléltetés céljából: 

• BiciMAD (Madrid, Spanyolország) 

• Vélib (Párizs, Franciaország) 

• Vel’oh! (Luxemburg, Luxemburg) 

• Bixi Montreal (Montreal, Kanada) 

• Santander Cycles (London, Egyesült Királyság) 

• MOL Bubi (Budapest, Magyarország) 

• Bicing (Barcelona, Spanyolország) 

• Public Bike Service System (Shaoxing, Kína) 

• Astana Bike (Astana, Kazakhsztán) 

• Thessbike (Thessaloniki, Görögország) 

Mivel a pontos pontszámok kevésbé fontosak, ezért az úgynevezett rangkorrelációt 

alklamazom. Ez a statisztikai módszer a különböző változók közötti kapcsolatot vizsgálja 

tetszőleges monoton függvény alapján. Két fontosabb rangkorrelációs együttható 

használatos a gyakorlatban: Spearman ρ (vagy más néven r8) valamint a Kendall τ. 

Általánosságban elmondhatók, hogy a rangkorrelációs együtthatók kevésbé érzékenyek a 

kiugró pontértékekre. 

A Spearman rangkorreláció a Pearson korreláció speciális esete, ahol a pontokat először 

ranggá konvertálják, majd így számítják ki a rangkorrelációt. 

 𝜌 =
∑ (𝑟𝑔(𝑥𝑖)−𝑟𝑔̅̅̅̅ 𝑥)(𝑟𝑔(𝑦𝑖)−𝑟𝑔̅̅̅̅ 𝑦)𝑖

√∑ (𝑟𝑔(𝑥𝑖)−𝑟𝑔̅̅̅̅ 𝑥)𝑖 √∑ (𝑟𝑔(𝑦𝑖)−𝑟𝑔̅̅̅̅ 𝑦)𝑖

=
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑔𝑥,𝑟𝑔𝑦)

𝑆𝑟𝑔𝑥𝑆𝑟𝑔𝑦

 (10) 

ahol, 

• 𝑟𝑔(𝑥𝑖) az 𝑥𝑖 rangja, 

• 𝑟𝑔̅̅ ̅(𝑥) az 𝑥 rangjainak középértéke,  

• 𝑆𝑟𝑔𝑥
 az 𝑥 rangjainak tapasztalati szórása, 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑔𝑥 , 𝑟𝑔𝑦) az 𝑟𝑔𝑥és az 𝑟𝑔𝑦 kovarianciája. 

Természetesen, amennyiben minden rang különbözik, úgy egy egyszerűbb képlet is 

használható. Jelen esetben ezt az egyszerűbb képletet használtam: 

 𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2
𝑖

𝑛(𝑛2−1)
 (11) 

ahol, 

• 𝑑𝑖 az adott párra kiszámított különbség: 𝑑𝑖 = 𝑟𝑔(𝑥𝑖) −  𝑟𝑔(𝑦𝑖), 
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• 𝑛 az értékpárok száma. 

A 𝜌 értéke mindig -1 és 1 között van. 1 azt jelenti, hogy a két változó tökéletesen összefügg 

egy monoton függvényen keresztül. 

 

A Kendall rangkorrelációs együttható kiszámításához szintén sorba kell rendezni az értékeket, 

de ez az együttható a rangok közötti különbségeket használja. Az értékeken páronkénti 

összehasonlítást kell végezni. Amennyiben nincs a rangok között azonos, úgy a következő 

képlet használható: 

 𝜏 =
𝐶−𝐷

𝑛(𝑛−1)/2
 (12) 

ahol, 

• Egy pár konkordáns, ha  𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 és, 𝑦𝑖 < 𝑦𝑗, 

• Egy pár diszkordáns, ha 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗 és 𝑦𝑖 > 𝑦𝑗, 

• C a konkordáns párok száma, 

• D a diszkordáns párok száma 

A 𝜏 értékén elvégezhető a null hipotézis teszt, ahol a null hipotézis az, hogy a két változó 

értékei függetlenek. Ehhez szükséges a p érték kiszámítása. Először ki kell számítani a 

standard hibát: 

 𝑆𝜏 =
1

3
√

2𝑛+5

𝐶(𝑛,2)
 (13) 

ahol, 

• 𝑛 az értékpárok száma. 

Kellően nagy elemszám (n>10) esetén a következő képletet használhatjuk: 

 𝑍 =
𝜏

𝑆𝜏
= 3𝜏√

2𝑛+5

𝐶(𝑛,2)
 (14) 

A p érték a Z érték a standard normális eloszlásfüggvényének értékeként számítható ki. 

Amennyiben a p értéke kisebb, mint a választott konfidenciaszint (α = 0,05), úgy a null 

hipotézis elvetésre kerül. 
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4.3 Eredmények, következtetések 

4.3.1 Felhasználók és üzemeltetők szempontjainak összehasonlítása 

Először sorba rendeztem az értékeket a felhasználói pontszámuk alapján, majd ezeket az 

értékeket ábrázoltam. A pontszámok maximuma 61,7, míg minimuma: 13,9. Felhasználó 

szempontból a legjobb rendszer a madridi BiciMAD, míg a legrosszabb a thesszaloniki-i 

Thessbike. 

 

4.5. ábra: A rendszerek felhasználói pontszámai 

Ezek után sorba rendeztem az értékeket az üzemeltetői pontszámuk alapján, majd ezeket az 

értékeket ábrázoltam. A pontszámok maximuma 52,5, míg minimuma: 7,3. Üzemeltetői 

szempontból a legjobb rendszer a párizsi Vélib, míg a legrosszabb a katowicei City by Bike. 

 

4.6. ábra: A rendszerek üzemeltetői pontszámai 
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Az egyes rendszerek jelentősen eltérnek egymástól a különböző fő szempontok tekintetében. 

Ezeket az eltéréseket szemlélteti a 4.7. ábra a kiválasztott 10 rendszerre. A felhasználói 

részpontszámok maximális értéke 20, míg az üzemeltetői részpontszámoké 25. 

 

4.7. ábra: A kiválasztott rendszerek részpontszámai 

A következő kérdés az volt, hogy van-e kapcsolat a felhasználói és az üzemeltető 

pontszámok között. Ezt először vizuálisan vizsgáltam, amit a 4.8. ábra mutat be. Ezek után 

kiszámítottam a pontszámok Pearson együtthatóját: 𝛾 = 0,879010732. Ez önmagában is igen 

magas érték, vagyis szoros kapcsolatot mutat. 
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4.8. ábra: A felhasználó és az üzemeltető szerinti pontszám összehasonlítása 

Ennél azonban fontosabb volt, hogy a rangok között milyen nagyságú a korreláció. A 

rangszámokat a 4.9. ábra szemlélteti. Mint az látható a skála elején (tehát a legjobb 

projekteknél) az eltérés minimális. 

A korreláció szignifikanciáját is meghatároztam mind a Spearman Rho, mind a Kendal Tau 

együtthatókkal. 

4.10. táblázat: A felhasználó és az üzemeltető szerinti sorrend összehasonlítás: Spearman (a) és a 
Kendal (b) próbák értékei 

n 69  n 69 

df 67  C(n, 2) 2346 

ρ 0,861856  D 355 

   C 1991 

sr 0,061959  τ 0,697357 

t 13,91019  std hiba 0,082297 

α 0.05  α 0,05 

t-crit 1,996008  z 8,473689 

p-érték <0,000  p-érték <0,000 

Mindkét együttható (𝜌 =  0,861856 é𝑠 𝜏 = 0,697357) erős kapcsolatot mutat. Mivel a p-érték 

<0,000, a null hipotézis elvetésre kerül. Vagyis a kapcsolat mindkét mutató esetében 

statisztikailag szignifikáns. 
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4.9. ábra: A felhasználó és az üzemeltető szerinti sorrend összehasonlítása 

4.3.2 AHP súlymeghatározás eredményei 

A kérdőív kitöltése jelentős időráfordítást igényelt (az átlagos kitöltési idő 66 perc volt) a 

válaszadók részéről, így nem meglepő, hogy a kitöltést 65-en kezdték meg, ugyanakkor csak 

23 teljes kitöltés érkezett be. 

A válaszadók jelentős tapasztalattal rendelkeztek a városi közlekedés és sok esetben a 

projektértékelés területén. Az AHP módszertant a válaszadók több mint fele nem ismerte 

(4.10. ábra. A kis számú válaszadó nem jelentett problémát, mivel az AHP rendszer alkalmas 

ennek kezelésére (Wong and Li, 2008; Wang and Thoben, 2016). 
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4.10. ábra: A kérdőívre válaszolók szakmai háttere (n = 23) 

A bemutatott módszertan alapján kiszámítottam a válaszadók konzisztencia rátáját (CR), 

amelyet sorba rendezve a 4.11. ábra mutat be. A 23 teljes válaszból 10 tekinthető 

elfogadható mértékben inkonzisztensnek, mivel ezek CR értéke kisebb, mint 25%. 

 

4.11. ábra: A válaszadók konzisztencia rátái sorba rendezve 

A tolerálható mértékben inkonzisztens 10 mintát felhasználva, meghatároztam az átlagos 

súlyszámokat, majd kerekítettem őket, arra figyelve, hogy összegük kiadja a 100%-ot. Az 

AHP módszertan szerint meghatározott (AHP) és az általam (MT) korábban kialakított 

súlyszámokat a 4.12. ábra mutatja be. A kérdőíves kiértékelés esetén a szórást is 

feltüntettem az ábrán. 
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4.12. ábra: A felhasználói szempontrendszer MT és AHP szerinti súlyainak összehasonlítása, a szórás 
feltüntetésével 

Ezek után sorba rendeztem az értékeket az AHP módszertan alapján meghatározott 

felhasználói pontszámuk alapján, majd ezeket az értékeket ábrázoltam. A pontszámok 

maximuma 63,6, míg minimuma: 15,4. Az AHP módszertan szerint a felhasználói 

szempontból a legjobb rendszer a luxemburgi Vel’oh! (MT súlyaival ez a rendszer 3.), míg a 

legrosszabb a thesszaloniki-i Thessbike (MT súlyaival is ez az utolsó). 

 

4.13. ábra: A rendszerek felhasználói pontszámai, AHP módszertan alapján 
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A következő kérdés az volt, hogy van-e kapcsolat az általam és az AHP módszertan által 

meghatározott pontszámok között. Ezt először vizuálisan vizsgáltam, amit a 4.14. ábra mutat 

be. Ezek után kiszámítottam a pontszámok Pearson együtthatóját: 𝛾 = 0.98306537. Ez 

önmagában is igen magas korrelációt mutat. 

 

4.14. ábra: A felhasználó MT és AHP szerinti pontszám összehasonlítása 

Ennél azonban fontosabb volt, hogy a rangok (sorrend) között milyen nagyságú a korreláció. 

A rangszámokat a 4.15. ábra szemlélteti. Mint az látható a teljes skálán minimális az eltérés. 

A korreláció statisztikai szignifikanciáját is meghatároztam mind a Spearman Rho, mind a 

Kendal Tau együtthatókkal. 

4.11. táblázat: Kétféle súlyszám meghatározás összehasonlítása: Spearman (a) és a Kendal (b) próbák 
értékei 

n 69  n 69 

df 67  C(n, 2) 2346 

ρ 0,980197  D 133 

   C 2213 

sr 0,024192  τ 0,886616 

t 40,51673  std hiba 0,082297 

α 0.05  α 0,05 

t-crit 1,996008  z 10,77339 

p-érték <0,000  p-érték <0,000 
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Mindkét együttható (𝜌 =  0,980197 é𝑠 𝜏 = 0,886616) erős kapcsolatot mutat. Mivel a p-érték 

<0,000, a null hipotézist elvetettem. Vagyis a kapcsolat mindkét esetben statisztikailag 

szignifikáns. 

 

4.15. ábra: A felhasználói szempontrendszer MT és AHP szerinti sorrend összehasonlítása 
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4.4 Kapcsolódó tézis 

 

4. tézis: 

A PBS rendszerek összehasonlító elemzését elvégeztem annak érdekében, hogy 

egy egységes módszertan alapján kerüljenek értékelésre a világ PBS rendszerei 

mind a felhasználók, mind az üzemeltetők szempontjából. Az általam 

összegyűjtött adatok és az általam kialakított benchmarking módszertan alapján 

megállapítottam és bizonyítottam, hogy azok a PBS rendszerek, amelyek 

kiemelkedőek felhasználói szempontból általában kiemelkedőek üzemeltetői 

szempontból is. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Mátrai, 2016); (Mátrai, Mándoki and Tóth, 2016) 

Mátrai, T. (2016) Benchmarking framework for public Bike Sharing Systems. Közlekedési 

Gazdasági Szakmérnök. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Mátrai, T., Mándoki, P. and Tóth, J. (2016) ‘Benchmarking tool for bike sharing systems’, 

Proceedings of the third International Conference On Traffic And Transport Engineering 

(ICTTE). Edited by O. Cokorilo. Belgrade, SERBIA: City Net Sci Res Ctr Ltd; Univ Belgrade, 

Fac Transport & Traff Engn; Int Assoc Publ Transport; Italian Soc Transportat 

Infrastructures. 

 

5. tézis: 

A súlyszámok validálása érdekében, az általam készített kérdőív alapján 

felmértem a szakemberek véleményét a PBS rendszerekkel kapcsolatban. A 

kérdőív adatai és az AHP módszertan alapján meghatároztam a felhasználó 

szempontú multikritériumos értékelés súlyszámait. Az új súlyszámokkal 

ismételten elvégeztem a benchmarking értékelést. Megállapítottam, hogy az 

általam korábban kiszámított eredményekhez képest az új eredmények csekély 

eltérést mutatnak. 

 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Mátrai, 2016); (Mátrai, Mándoki and Tóth, 2016) 

Mátrai, T. (2016) Benchmarking framework for public Bike Sharing Systems. Közlekedési 

Gazdasági Szakmérnök. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Mátrai, T., Mándoki, P. and Tóth, J. (2016) ‘Benchmarking tool for bike sharing systems’, 

Proceedings of the third International Conference On Traffic And Transport Engineering 

(ICTTE). Edited by O. Cokorilo. Belgrade, SERBIA: City Net Sci Res Ctr Ltd; Univ Belgrade, 

Fac Transport & Traff Engn; Int Assoc Publ Transport; Italian Soc Transportat 

Infrastructures. 
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5 Konklúzió 

5.1 Új eredmények 

Véleményem szerint a közlekedés területén az értékes, új tudományos eredmények 

eléréshez elengedhetetlen, hogy új mérnöki megoldások is szülessenek (5.1. ábra).  

 

5.1. ábra: Doktori kutatásom során alkalmazott munkafolyamat 

A doktori kutatásom során részt vettem egy részletes kerékpározási szokások felmérést célzó 

háztartásfelvétel kialakításában. Az ebből származó adatokat kiértékeltem és statisztikai 

módszerekkel elemeztem. Az eredmények alapján megfogalmaztam első tézisemet az 

érzékelt biztonsággal kapcsolatban. 

Kialakítottam egy részletes, 64 rendszert és 73 paramétert tartalmazó adatbázist a PBS 

rendszerekről, amit feltöltöttem adatokkal. A PBS rendszerek kategorizáláshoz létrehoztam 

egy 8 lépésből álló módszertant, amely nem csak statisztikai számításokat tartalmazott, 

hanem egy teljes klaszter elemzést is. A módszertan alapján megfogalmaztam második 

tézisemet.  

A módszertan lépéseit 2 iterációban elvégeztem az adatbázison. Kialakítottam azokat a 

kategóriákat, amelyek a rendszer üzemeltetője és tulajdonosa alapján meghatározzák a 

rendszer üzleti modelljét. Az eredmények értékelése után megfogalmaztam harmadik 

tézisemet a PBS rendszerek kategorizálásával kapcsolatban. 

A korábban kialakított adatbázist tovább bővítettem származtatott paraméterekkel. 

Létrehoztam egy többszempontú értékeléses keretrendszert a PBS rendszerek felhasználói 

szempontú és üzemeltetői szempontú összehasonlítására. A módszert alkalmaztam az 

adatbázisban található rendszerekre, majd az eredményeket elemeztem. Az eredmények 

alapján megfogalmaztam negyedik tézisemet a PBS rendszerek összehasonlításáról. 

Összeállítottam egy kérdőívet az AHP módszer alapján a súlyszámok meghatározására. A 

beérkezett válaszokat kiértékeltem, kiszűrtem a konzisztens válaszadókat, majd az ezek 

alapján meghatározott súlyszámokkal újra futtattam az összehasonlító értékelést. Az 

eredmények alapján megfogalmaztam ötödik tézisemet az AHP módszertanra és az MCA-ban 

megjelenő súlyszámokra vonatkozóan. 

Gyakorlati eredmények

Új mérnöki eredmény 
alkalmazása

Új tudományos 
eredmény publikálása

Elméleti eredmények

Új tudományos 
eredmény

Új mérnöki eredmény
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5.2 Gyakorlati alkalmazhatóság 

Célom volt, hogy az általam elért új tudományos eredmények és az új mérnöki módszerek a 

doktori kutatásom végeztével a gyakorlatban is hasznosíthatóak legyenek.  

A kutatásom érzékelt biztonságra vonatkozó része felhasználható lehet az építő- és 

közlekedésmérnöki gyakorlatban. Egyrészről beépülhet a tananyagokba, másrészről a 

különböző kerékpáros infrastruktúrát érintő beruházási döntések meghozatalában is 

felhasználható. 

A PBS rendszerek kategorizálása segítséget nyújthat nem csak az új rendszerek tervezőinek, 

hanem a meglévő rendszerek fejlesztőinek is. A PBS rendszerek benchmarkjával egy olyan 

általánosan alkalmazható módszertant alkottam, amely egy részről képes bármilyen meglévő 

vagy új rendszer felhasználói vagy üzemeltetői szempontú értékelésére, másrészről pedig 

össze tudja hasonlítani a világ rendszereit. 

Az aktív módok térnyerése miatt kiemelkedően fontos, hogy az ehhez kapcsolódó beruházási 

döntések megfelelően alapos és átgondolt döntéshozatali mechanizmus eredményeként 

szülessenek meg. Ehhez elengedhetetlen, hogy olyan módszertanokat alakítsunk ki, amelyek 

egyszerűen kezelhetőek és az eredményeik könnyen prezentálhatóak. Az összes általam 

kialakított módszertan megfelel a fenti kitételeknek. Emiatt ezeket a metódusokat azok a 

városok és cégek is tudják alkalmazni, ahol nincs meg a kellő kapacitás egy részletesebb 

elemzés elvégzésére. 

5.3 További kutatási irányok 

A doktori kutatásom során számos további lehetőség felmerült, amellyel a jövőben célszerű 

foglalkozni. A különböző kerékpáros infrastruktúra elemek biztonságának kérdéskörében 

fontos lenne különböző ex-post vizsgálatokat végezni, annak érdekében, hogy 

megállapítható legyen a különböző elemek tényleges biztonságossága. Ehhez forgalmi 

adatokat, baleseti statisztikákat és az infrastruktúra beruházások adatait lehetne felhasználni. 

A kategorizálási módszertanban alkalmazott klaszteranalízis helyett ki lehetne próbálni a 

hierarchikus módszereket is. A kialakított adatbázist ki lehetne egészíteni további 

paraméterekkel, főleg a rendszerek céljára és használati adataira vonatkozóan. A jelenlegi 

módszertan hiányossága, hogy a dokkoló nélküli („dockless”) rendszereket nem kezeli. Meg 

lehet vizsgálni, hogy ezek a rendszerek egyszerűen egy külön klasztert képeznek, vagy pedig 

még ezeket is szükséges alábontani. 

A PBS rendszerek összehasonlító elemzését teljes egészében publikáltam, így remélhetőleg 

az adatbázis újabb rendszerekkel bővül majd a következő években. Az AHP 

súlymeghatározás elvégezhető lenne az üzemeltetői szempontokra is, ehhez azonban számos 

üzemeltetésben jártas szakember megkeresése szükséges. 

Egy PBS rendszereket elemző komplett keretrendszer megalkotásához a teljesség igénye 

nélkül a következő részek is hiányoznak: a hatáselemzéshez a különböző makroszkopikus 

modellek frissítése, a költség-haszon elemzési módszertan kiegészítése a PBS rendszerek 

hasznaival, rendszerdinamikai modellek segíthetnének a PBS rendszerek működésének 

elemzésében. 
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1. sz. melléklet: 2016 évi háztartásfelvétel kérdőíve 

 Szűrő kérdés 

S1 Az elmúlt egy hónapban használt-e kerékpárt 

a hétköznapi, Budapesten belüli közlekedésre? 

(A sportolási és szabadidős tevékenységgel 

összefüggő kerékpározás nem számít!) 

1 – Igen – Folytatás 1.1 kérdés 

2 – Nem – Folytatás S2 kérdés 

S2 Bizonyos feltételek teljesülése esetén hajlandó 

lenne-e kerékpárt használni a Budapesten 

belüli közlekedésre? Például munkába, 

iskolába járáshoz, bevásárláshoz, 

szórakozáshoz kapcsolódó utazásnál? 

1 – Igen - Folytatás 1.1 kérdés 

2 – Nem – Interjú VÉGE! 

 

1. magánháztartásra vonatkozó kérdések 

1.1. A háztartás címe 

(Papíron történő rögzítés esetén a 

kerület, utca, házszámot felírni, a 

rögzítés során a program a cím 

körzetkódját rögzíti) 

 

1.2. Hány személyből áll a háztartás? Azaz 

hányan élnek életvitel jellegűen együtt, 

közösen gazdálkodva az aktív keresők 

illetve a nyugdíjasok bevételeiből? 

 

1.3. Ma Magyarországon az egy főre jutó, 

átlagos havi nettó jövedelem 96 000,- 

Ft/fő/hónap. 

Kérem, ítélje meg, hogy az Ön 

háztartásában élők átlagos nettó havi 

jövedelme a fenti értékhez viszonyítva… 

1 - sokkal alacsonyabb 

2 - kicsivel alacsonyabb 

3 - hozzávetőlegesen azonos 

4 - kicsivel magasabb 

5 - sokkal magasabb 

1.4. Hány darab közúti közlekedésre alkalmas 

jármű (szgk, motorkerékpár, kerékpár 

stb.) van z Önök háztartásában? 

 Saját Vállalati Bérelt 

1. Személyautó    

2. Kistehergépkocsi    

3. Minibusz    

4. Kerékpár  - - 
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2. személyre vonatkozó kérdések 

2.1. Mi a megkérdezett neme? 

(Nem kell felolvasni, csak jelölni!) 

1 - férfi 

2 - nő 

2.2. Hány éves Ön?  

2.3. Kérem, mondja meg, hogy a következő 

foglalkoztatási csoportok közül Ön melyikbe 

tartozik? 

1 - aktív kereső, teljes munkaidőben 

2 - aktív kereső, részmunkaidőben 

3 - nyugdíjas, de mellette dolgozik 

4 - nyugdíjas, mellette nem dolgozik 

5 - vállalkozó 

6 - háztartásbeli 

7 - munkanélküli 

8 - tanuló 

9 - GYED-en, GYES-en lévő 

10 - egyéb eltartott 

2.4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 - általános iskola 

2 - szakmunkásképző 

3 - középiskola 

4 - főiskola 

5 - egyetem, vagy magasabb 

6 - iskolai végzettség nélküli 

7 - nem tudja / nem válaszol 

2.5. Ha rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, 

milyen típusúval? 

(Több válasz is jelölhető) 

1 - A 

2 - B 

3 - C 

4 - D 

5 - E 

6 - Egyéb 

7 - Nem rendelkezik jogosítvánnyal 

2.6. Amennyiben rendelkezik Ön érvényes B 

kategóriás jogosítvánnyal, milyen 

gyakorisággal szokott vezetni? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha 2.5 kérdésre a 2 

– B választ is megjelölte!) 

1 - rendszeresen (legalább hetente 1 

alkalommal) vezet 

2 – nem vezet rendszeresen 

2.7. Önnek van okostelefonja? 1 - igen 

2 - nem 

2.8. Rendelkezik Ön mobil internet hozzáféréssel 

az okostelefonján? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha 2.7 kérdésre 1 – 

igen volt a válasz) 

1 - igen 

2 - nem 
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2.9. Szokott-e az utazásai megtervezéshez vagy 

megkönnyítéséhez valamilyen okostelefonos 

alkalmazást használni? 

(több válasz is jelölhető) 

1 – igen, a kerékpáros utazásokhoz 

2 – igen, a tömegközlekedési utazásokhoz 

3 – igen, a személygépkocsis utazásokhoz 

4 – nem szoktam használni 

2.10. Van Önnek Budapest közigazgatási határain 

belül érvényes tömegközlekedési eszközökön 

érvényes bérlete? 

1 - igen 

2 - nem 

2.11. Az utóbbi egy hónapban, munkanapon milyen 

gyakran közlekedett Budapesten saját 

kerékpárral? 

1 - naponta 

2 - hetente több alkalommal 

3 - alkalmanként 

4 - soha 

2.12. Mi az a maximális idő / távolság ahova 

munkanapokon közlekedési céllal még elmegy 

kerékpárral? 

(A sportolási tevékenységgel összefüggő 

kerékpározást nem számítjuk ide!) 

 

1 - kb. ……………………………… perc 

2 - kb. ……………………………… km 

3 – nem tudja 

2.13. Ismeri Ön a budapesti MOL-BUBI rendszert? 

 

1 - igen 

2 – nem – Folytatás 7. kérdés csoporttal 

2.14. Van Önnek MOL-BUBI bérlete? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 2.13 kérdésre 

1 – igen volt a válasz) 

1 - igen 

2 - nem 

2.15. Egy bérlettel egyszerre több kerékpár is 

használható! Van olyan ismerőse, akinek a 

MOL-BUBI bérletét használhatja? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 2.13 kérdésre 

1 – igen volt a válasz) 

1 - igen 

2 - nem 

2.16. Az utóbbi egy hónapban, munkanapon milyen 

gyakran közlekedett Budapesten a BUBI 

rendszer kerékpárjaival? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 2.13 kérdésre 

1 – igen volt a válasz) 

1 - naponta 

2 - hetente több alkalommal 

3 - alkalmanként 

4 - soha 

2.17. Amikor a MOL-BUBI rendszert használja, 

akkor milyen módon teszi azt? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 2.13 kérdésre 

1 – igen volt a válasz) 

1 - csak BUBI kerékpárral utazik 

2 - BUBI kerékpár és közösségi közlekedés 

kombinációjával utazik 

3 - BUBI kerékpár és gépjármű 

kombinációjával utazik  

4 - BUBI kerékpár, közösségi közlekedés és 

gépjármű kombinációjával utazik 
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7. SP felvétel – minta utazás 

7.0. Amikor Ön munkanapokon, Budapesten belül 

közlekedik, milyen módon utazik a 

leggyakrabban? 

(A v álaszadóra leginkább jellemzőt válassza 

ki!) 

1 - közösségi közlekedéssel / közösségi 

közlekedéssel P+R használatával 

2 - gépkocsival, vezetőként 

3 - gépkocsival, utasként 

4 – kerékpárral 

Ön azt válaszolta tehát, hogy munkanapokon leggyakrabban (Ide be kell helyettesíteni a 7.0 

kérdésre adott választ!) közlekedik. Kérem, válasszon ki egy tipikus utazását amit ilyen módon 

végzett, lehetőség szerint a munkába / iskolába irányuló utazást mondja el! 

7.1. Az utazás indulási helye 

(Papíron történő rögzítés esetén a kerület, utca, 

házszámot felírni, a rögzítés során a program a 

cím körzetkódját rögzíti) 

 

7.2. Amennyiben kerékpárral utazott az indulási 

helyen hol tárolta a kerékpárt? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 7.0 kérdésre 6 – 

kerékpár volt a válasz) 

1 – Egyáltalán nem tudtam lerakni 

2 – A kerékpárt nehézkesen tudtam tárolni, 

féltettem a kerékpárt otthagyni 

3 – A kerékpárt biztonságosan el tudtam 

helyezni a célom közvetlen közelében 

4 – Biztonságosan, zárt, fedett helyen 

tudtam tárolni a kerékpárom 

7.3. Amennyiben közösségi közlekedéssel utazott 

mennyi idő alatt ért el a megállóba? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 7.0 kérdésre 2 – 

közösségi közlekedés volt a válasz) 

 

 

…………………………………… perc 

7.4. Amennyiben közösségi közlekedéssel is utazott 

hányszor szállt át? 

(Csak akkor kell kérdezni, ha a 7.0 kérdésre 2 – 

közösségi közlekedés volt a válasz) 

 

7.5. Úticél helye 

(Papíron történő rögzítés esetén a kerület, utca, 

házszámot felírni, a rögzítés során a program a 

cím körzetkódját rögzíti) 

 

7.6. Mennyi ideig tartott amíg az indulási helytől az 

uticélig ért? (A teljes utazási időt írja be a 

várakozásokkal, átszállással, parkolással, stb. 

együtt) 

 

…………………………………… perc 

7.7. Amennyiben kerékpárral utazott az érkezési 

helyen hol tárolta a kerékpárt? 

(Csak akkor kell kérdezn,i ha a 7.0 kérdésre 6 – 

kerékpár volt a válasz) 

1 – Egyáltalán nem tudtam lerakni 

2 – A kerékpárt nehézkesen tudtam tárolni, 

féltettem a kerékpárt otthagyni 

3 – A kerékpárt biztonságosan el tudtam 

helyezni a célom közvetlen közelében 

4 – Biztonságosan, zárt, fedett helyen 

tudtam tárolni a kerékpárom 

7.8. Amennyiben közösségi közlekedéssel is utazott 

mennyi idő alatt ért el a megállóból az 

úticéljáig? 

 

 

…………………………………… perc 
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(Csak akkor kell kérdezn,i ha a 7.0 kérdésre 2 – 

közösségi közlekedés volt a válasz) 

7.9. Amennyiben személygépkocsival is ment mennyi 

időt töltött parkolóhely kereséssel? 

(Csak akkor kell kérdezn,i ha a 7.0 kérdésre 3 – 

gépkocsi vezetőként volt a válasz) 

 

…………………………………… perc 

 

3. Módválasztásra vonatkozó kérdések 

 A kérdezőbiztosnak a szűrő kérdésekre adott válaszok alapján kell eldöntenie a folytatást! 

S1 kérdés = Igen esetén, a 3.1 kérdéssel kell folytatni 

S2 kérdés = Igen esetén, a 3.2 kérdéssel kell folytatni 

 

3.1. Módválasztásra vonatkozó kérdések - kerékpárt használók esetén 

 Kérem értékelje, hogy mennyire befolyásolják Önt az alábbi tényezők abban, hogy 

utazásaihoz kerékpárt vagy inkább más közlekedési módot választ 

(-3 = egyáltalán nem befolyásol; 0 = indifferens; 3 = döntően befolyásol) 

3.1.1. A várható időjárás -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.2. 
Az utazás jellege (pl. munkával kapcsolatos 

utazás, vásárlás, szabadidős tevékenység, stb.) 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.3. Az utazás céljának távolsága -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.4. 
A domborzati viszonyok (lejtők, emelkedők 

hossza, meredeksége) 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.5. 
Az utazás céljánál biztosított a könnyen 

hozzáférhető kerékpártároló 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.6. 
Az utazás céljánál van-e lehetőség átöltözésre, 

tisztálkodásra 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.8. 
Az uticél és a kiindulási hely közötti kerékpáros 

infrastruktúra kiépítettsége 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.9. 
Az adott napon tervezett utazási célpontok 

száma 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 Kérem, értékelje az alábbi szempontok szerint a kerékpárral való közlekedést Budapesten! 

(-3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 = nagyon jó) 

3.1.1

0. 

Biztonság (közlekedésbiztonság és a kerékpár 

biztonságos tárolási lehetősége) 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

1. 

Kényelem, komfort 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

2. 

Környezetre gyakorolt hatás 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

3. 

Költségek (karbantartás, tárolás, szállítás) 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

4. 

Eljutási idő 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 Kérem, értékelje az elmúlt két évben a budapesti kerékpáros fejlesztések, kerékpáros 
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események hogyan hatottak az Ön kerékpározási hajlandóságára! 

(-3 = elvette a kedvemet a kerékpározástól; 0 = semleges; +3 = szívesebben kerékpározok) 

3.1.1

5. 

MOL-BUBI rendszer üzembe helyezése és 

bővítése 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

6. 

Autómentes nap 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

7. 

Critical Mass 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.1.1

8. 

Kerékpárút és egyéb kerékpáros infrastruktúra 

építése 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Folytatás a 4. ponttal! 

 

3.2. Módválasztásra vonatkozó kérdések – a kerékpározást nem elutasítók esetén 

 Az alábbi feltételek teljesülése milyen mértékben járulna hozzá, hogy inkább kerékpárt 

válasszon az utazásaihoz közlekedési eszköznek!  

(-3 = egyáltalán nem ösztönözne, hogy kerékpározzak; 0 = indifferens; 3 = 

nagyon ösztönözne, hogy kerékpározzak) 

3.2.1. 
Ha az úticél és a kiindulási pont között 

közvetlen kerékpáros infrastruktúra épülne 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.2. 
Ha több, biztonságos kerékpár tároló épül 

szerte a városban 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.3. 
Ha a közlekedési morál és szokások 

kedvezően változnának 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.4. 
Ha biztonságosabb kerékpáros infrastruktúra 

épülne 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.5. Ha a parkolási díjak jelentősen emelkednének -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.6. 
Ha az üzemanyag árak jelentősen 

emelkednének 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.7. 

Ha a személyforgalmi behajtási díj („dugó 

díj”) 

bevezetésre kerülne 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.8. 
Ha a közösségi közlekedés jegy- és bérletárai 

jelentősen emelkednének 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 Kérem, értékelje az alábbi szempontok szerint a kerékpárral való közlekedést Budapesten! 

(-3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 = nagyon jó) 

3.2.9. Biztonság (közlekedésbiztonság és a kerékpár 

biztonságos tárolás) 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.10. Kényelem, komfort -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.11. Környezetre gyakorolt hatás -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.12. Költségek (karbantartás, tárolás, szállítás) -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.13. Eljutási idő -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 Kérem, értékelje az elmúlt két évben a budapesti kerékpáros fejlesztések, kerékpáros 

események hogyan hatottak az Ön kerékpározási hajlandóságára! 

(-3 = elvette a kedvemet a kerékpározástól; 0 = semleges; +3 = szívesebben 

kerékpároznék) 
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3.2.14. MOL-BUBI rendszer üzembe helyezése és 

bővítése 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.15. Autómentes nap -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.16. Critical Mass -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.17. Kerékpárút és egyéb kerékpáros 

infrastruktúra építése 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 Az alábbi feltételek teljesülése milyen mértékben járulna hozzá, hogy Ön MOL-BUBI 

rendszert használjon! 

(-3 = egyáltalán nem ösztönözne, hogy BUBI-t használjak; 0 = indifferens; 3 = nagyon 

ösztönözne, hogy BUBI-t használjak) 

3.2.18. Ha alacsonyabb lenne a kaució díja -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.19. Ha alacsonyabb lenne a bérlet díja -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.20. Ha több MOL-BUBI állomás épülne -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3.2.21. 
Ha nagyobb területen lenne használható a 

szolgáltatás 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4. ÚTVONALVÁLASZTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 Ez a kérdéscsoport a kerékpárt használó interjúalanyok viszonyulását méri fel a különböző 

kerékpáros infrastruktúrához. Az egyes úttípus beazonosítását segítik a következő oldalon 

található képek, melyek a vonatkozó kérdéssel azonos sorszámot kaptak. A képeket 

tartalmazó lapot adja át az interjúalanynak! 

Mindegyik kép esetén külön kell mérlegelnie a megkérdezettnek, hogy mennyire tartja 

közlekedés szempontjából kényelmesnek (K) és biztonságosnak (B) az adott kialakítást. 

 Kérem, értékelje, hogy a következő útvonal típusokat hogyan értékeli kerékpározás közben 

komfort és biztonság szempontjából! 

(-3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 = nagyon jó) 

4.1.K 
Lakóutca 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.1.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.2.K 
2x1 sávos közepes forgalmú út 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.2.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.3.K 
Több sávos nagy forgalmú út 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.3.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.4.K Egyirányú utca ellenirányú kerékpáros 

forgalom részére megnyitva 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.4.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.5.K Kerékpárosok által is használható autóbusz 

forgalmi sáv 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.5.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.6.K 
Kerékpársáv 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.6.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.7.K 
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.7.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.8.K 
Elválasztott gyalog- és kerékpárút 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.8.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.9.K 
Önálló kerékpárút 

K -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4.9.B B -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
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5. ÚTVONALVÁLASZTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK - folytatás 

 Ez a kérdéscsoport a kerékpárt használó interjúalanyok viszonyulását méri fel a különböző 

kerékpáros infrastruktúrához. Ez esetben nincsenek képek, a megkérdezettnek kell 

elképzelnie, hogy a felvázolt szituációk esetén mennyire tartja 

kényelmesnek/kényelmetlennek a kerékpározást. 

 Kérem, értékelje, hogy az alábbiakat, hogyan értékeli kerékpározás közben! 

(-3 = nagyon kényelmetlen; 0 = semleges; +3 = nagyon kényelmes) 

5.1.K Lankás, 1-5 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.2.K Meredek, 5-10 %-os emelkedőn kerékpározik felfelé -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.3.K 
Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb emelkedőn 

kerékpározik felfelé 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.4.K Lankás, 1-5 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.5.K Meredek, 5-10 %-os esésű lejtőn kerékpározik lefelé -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.6.K 
Nagyon meredek, 10 %-nál nagyobb esésű lejtőn 

kerékpározik lefelé 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.7.K „Macskakövön” kerékpározik -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.8.K Térkő burkolatú úton kerékpározik  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.9.K Aszfalt burkolatú úton kerékpározik -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5.10.K 
Rossz minőségű, kátyús, esőben tócsákkal teli úton 

kerékpározik 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

6. ÚTVONALVÁLASZTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK - folytatás 

 Kérem, állítsa sorrendbe az alábbi szempontokat fontosságuk szerint annak megfelelően, hogy 

mennyire fontosak Ön számára az útvonal választásnál, amikor kerékpárral közlekedik! 

(1 = legfontosabb; 4 = legkevésbé fontos) 

6.1. Kellemes környezetben megtett útvonalon érheti el úti célját  

6.2. Biztonságos útvonalon érheti el úti célját  

6.3. Közvetlen útvonalon (legrövidebb távolság megtételével) érheti el úti célját  

6.4. A leggyorsabb útvonalon (legrövidebb idő alatt) érheti el úti célját  
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4S Segédlet a 4. kérdésekhez – Megjelenítendő képek 

4.1. Lakóutca 

 

4.2. 

2x1 sávos 

közepes 

forgalmú út 

 

4.3. 

Több sávos, 

nagy forgalmú 

út 

 

4.4. 

Egyirányú 

forgalmú utca 

ellenirányú 

kerékpáros 

forgalom részére 

megnyitva  
 

4.5. 

Kerékpárosok 

által is 

használható 

autóbusz 

forgalmi sáv 

 

4.6. Kerékpársáv 

 

4.7. 

Elválasztás 

nélküli gyalog- 

és kerékpárút 
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4.8. 

Elválasztott 

gyalog- és 

kerékpárút 

 

4.9. 
Önálló 

kerékpárút 
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2. sz. melléklet: A PBS adatbázis szerkezete, 
paraméterei 

# Paraméter Magyar megnevezés Paraméter csoport 

1 Code egyedi azonosító szám Rendszerek azonosítása 

2 Name név Rendszerek azonosítása 

3 Continent kontinens Rendszerek elhelyezkedése 

4 Country ország Rendszerek elhelyezkedése 

5 City város Rendszerek elhelyezkedése 

6 Climate éghajlat Kontextuális adatok 

7 Operation működés kezdeti éve Kontextuális adatok 

8 City_size város kiterjedése Kontextuális adatok 

9 Agglo_size agglomeráció kiterjedése Kontextuális adatok 

10 Service_area szolgáltatási terület kiterjedése Kontextuális adatok 

11 Population város népessége Kontextuális adatok 

12 Income átlagos havi jövedelem Kontextuális adatok 

13 City_topo város domborzata Kontextuális adatok 

14 Service_topo szolgáltatási terület domborzata Kontextuális adatok 

15 Helmet bukósisak viselési szabályok Kontextuális adatok 

16 Owner tulajdonos Rendszer adatai 

17 Operator üzemeltető Rendszer adatai 

18 Station állomások száma Rendszer adatai 

19 Docks dockok száma Rendszer adatai 

20 Bikes kerékpárok száma Rendszer adatai 

21 E_bikes elektromos kerékpárok száma Rendszer adatai 

22 Date_closed zárva van-e bármely napon Rendszer adatai 

23 Hour_closed zárva van-e bármely időszakban Rendszer adatai 

24 Annual_pass éves hozzáférési díj Díjrendszer adatai 

25 First_30 használati díj az első 30 percben Díjrendszer adatai 

26 Second_30 használati díj a második 30 percben Díjrendszer adatai 

27 Third_30 használati díj a harmadik 30 percben Díjrendszer adatai 

28 Fourt_30 használati díj a negyedik 30 percben Díjrendszer adatai 

29 Daily_fee napi hozzáférési díj Díjrendszer adatai 

30 Diff_short_long 
van-e különbség a rövidtávú és a 

hosszútávú használati díjakban 
Díjrendszer adatai 

31 Int_PT_fare 
integrálva van-e a rendszer a közösségi 

közlekedés áraiba 
Díjrendszer adatai 

32 Deposit_short van-e rövidtávú használat esetében kaució Díjrendszer adatai 

33 Deposit_short_EUR rövidtávú kaució mértéke Díjrendszer adatai 

34 Credit_card lehet-e hitelkártyával fizetni Díjrendszer adatai 

35 Deposit_long van-e rendszeres használat esetén kaució Díjrendszer adatai 

36 Deposit_long_EUR hosszútávú kaució mértéke Díjrendszer adatai 

37 Int_user_card van-e közös utasmédia 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 
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# Paraméter Magyar megnevezés Paraméter csoport 

38 Wout_registration 
lehetséges-e a rendszert regisztráció 

nélkül használni 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

39 Online_reg lehet-e online regisztrálni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

40 Personally 
szükséges-e személyesen megjelenni a 

regisztrációhoz 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

41 Places 
hány helyen lehet megtenni a személyes 

regisztrációt 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

42 Diff_station hány különböző típusú állomás létezik 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

43 All_function 
mekkora a minden funkcióval rendelkező 

állomások aránya 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

44 Gearshift van-e váltó a kerékpárokon 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

45 Code_terminal lehet-e a terminálnál kóddal bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

46 Credit_card_terminal lehet-e a terminálnál hitelkártyával bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

47 User_card_terminal 
lehet-e a terminálnál felhasználó kártyával 

bérelni 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

48 SMS_terminal lehet-e a terminálnál SMS-el bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

49 User_card_dock 
lehet-e a dokknál felhasználó kártyával 

bérelni 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

50 App_dock 
lehet-e a dokknál applikációval bérelni; 

50) Lehet-e a dokknál kóddal bérelni 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

51 Code_dock lehet-e a dokknál kóddal bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

52 Code_bike lehet-e a kerékpárnál kóddal bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

53 User_card_bike 
lehet-e a kerékpárnál felhasználói 

kártyával bérelni 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

54 SMS_bike lehet-e a kerékpárnál SMS-el bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

55 App_bike lehet-e a kerékpárnál applikációval bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

56 Hire_helmet lehet-e bukósisakot bérelni 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

57 Mobile_station vannak-e mobil állomások 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

58 Website 
van-e a rendszer foglaltságát valós időben 

megjelenítő honlap 

A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

59 Pre_booking lehet-e előre foglalni a kerékpárokat 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

60 Bonus van-e bonus-malus rendszer 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 
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# Paraméter Magyar megnevezés Paraméter csoport 

61 GPS van-e a kerékpárokban GPS beépítve 
A rendszer működésével 

kapcsolatos adatok 

62 PT_single Vonaljegy ára 
Adatok a közösségi 

közlekedésről 

63 PT_monthly Havi bérlet ára 
Adatok a közösségi 

közlekedésről 

64 Diff_renting 
Összesen hány különböző módon lehet 

kerékpárt bérelni 
Származtatott adatok 

65 City_coverage Városi lefedettség Származtatott adatok 

66 Agglo_coverage Agglomerációs lefedettség Származtatott adatok 

67 Station_density Állomássűrűség Származtatott adatok 

68 Bike_density Kerékpársűrűség Származtatott adatok 

69 Long_aff Hosszútávú bérlés megfizethetősége Származtatott adatok 

70 Short_aff Rövidtávú bérlés megfizethetősége Származtatott adatok 

71 Long_att Hosszútávú bérlés attraktivitása Származtatott adatok 

72 Short_att Rövid távú bérlés attraktivitása Származtatott adatok 

73 E_bike_density E-kerékpáros lefedettség Származtatott adatok 

 


