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1 Doktori kutatásom áttekintése 

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 a 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). 

A disszertáció végén a Konklúzió (5. fejezet) részben összefoglalom az új eredményeket, 

kiemelem ezek gyakorlati hasznosíthatóságát, majd bemutatom a lehetséges további kutatási 

irányokat. 
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2 Kutatási 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 egy másik 

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

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

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 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).  

Az autóközpontú 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. Ez az emberközpontú megközelítés 

elősegíti a különböző közlekedési módok megfelelő kombinációját (Rupprecht Consult, 2019). 

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). 



 

3 

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 különböző városi közlekedési modellek segíthetnek a jövőben a megalapozott döntések 

meghozatalában. Mindazonáltal kevés kutatás foglalkozik a nem-motorizált közlekedési módok 

modellekbe történő beépítésével. Budapest 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).  

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 forgalmi felmérés segít megismerni az utazók igényeit és reakcióit az utazási feltételek 

változásaira (Mátrai and Glász, 2018). 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). 

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. 

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

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 
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érzékelés a kerékpározással kapcsolatos döntések meghozatalakor sokkal fontosabb, mint az 

objektíven mért baleseti kockázat (Monsere, McNeil and Dill, 2013). 

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). 

Általánosságban elmondható, hogy egy PBS rendszer bevezetésének célja a kerékpározás 

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

csökkentése (Midgley, 2011). A kerékpár elérhetőségének javításával – ami a PBS rendszerek 

alapelve - az egyének szükség esetén kerékpárhoz tudnak férni, a kerékpár tulajdonlás 

költsége és felelőssége nélkül (Shaheen, Guzman and Zhang, 2010). A PBS rendszerek 

elterjedésével kiemelkedően fontos ezen rendszerek megértése, vizsgálata. 

A benchmarking rész 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. A vállalat bemutatta városi 

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

mobilitás teljesítményét és érettségét értékeli a városokban. 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, és az egész világra kiterjed. Az értékelési 

kritériumok 11-ről 19-re bővültek. A könnyű használat és a teljes nyitottság ellenére az index 

számítási folyamatának is vannak hibái. Az összes értékelt város összes információja nélkül a 

folyamat ugyan reprodukálható, de hamis eredményeket adhat számunkra. 

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). Három fő 

MCA módszer létezik, az összes módszertan ebbe a három kategóriába sorolható: általános 

összehasonlító; kompenzáló; rangsoroló (Magyar et al., 2000; Mándoki, 2005). Számos 

különböző módszer létezik a súlyok meghatározására ezekben az értékelésekben. Minden 

módszer a döntéshozó ítéletein alapszik (Oliveira, 2010).  
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3 Azonosított kutatási hiányok és célok 

A téma nemzetközi szakirodalmának részletes áttekintése során az alábbi főbb 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; 

• Magyarországon kevés komplex szemléletű, kikérdezésen alapuló kerékpáros 

szokásjellemző vizsgálat történt; 

• 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. ábra). A közlekedési 

rendszeren belül azonosítottam a városi közlekedési rendszert, mint kiemelten fontos 

alrendszert. 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. 



 

6 

 

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 és a 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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4 Alkalmazott módszerek 

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 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: Doktori kutatásom során felhasznált módszertanok és adatok 

A FLOW projekt keretében 2016-ban a BKK megrendelt egy háztartás felvételt. 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 (Szabó, Halmos and Mátrai, 2018). A doktori kutatásomban a második 

felmérésnek az összegyűjtött adatait használtam fel. 

A következő lépésben az összegyűjtött adatokat különböző grafikonokba rendeztem és az 

eredményeket vizuálisa megvizsgáltam. A grafikonok segítségével 10 különböző feltételezést 

fogalmaztam meg. Ezek után különböző leíró statisztikákat számítottam ki. Mivel az adatok 

nagyrésze kategórikus változókat tartalmazott, ezért a Khi-négyzet teszt segítségével további 

6 feltételezés értékelése történt meg. Az általam kidolgozott kategorizálási módszertan 

összesen 8 lépésből áll.  

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. Egy adott 

rendszer pontját az adott alkritériumokban lineáris interpolációval számoltam ki a határok (a 

legrosszabb és a legjobb érték) figyelembe vételével. A kutatás során alkalmazott lépések 

összefoglalva a következők (3. ábra). 

Kerékpározási 
szokások

Kérdőíves kikérdezés

Statisztikai elemzések

Érzékelt biztonság és 
komfort kapcsolata

PBS adatbázis

Széleskörű 
adatgyűjtés

64 PBS rendszer

73 paraméter

PBS rendszerek

Kategorizálás

Egy- és többváltozós 
regresszió

Klaszteranalízis

Klasztervalidáció

Benchmark

Többszempontú 
értékelés

Statisztikai elemzés

Kérdőíves felmérés

AHP 
súlymeghatározás
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3. ábra: A benchmarking módszertan elemzésének folyamatábrája 

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 megismerjük (Saaty, 2008). 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.  

Mivel a pontos pontszámok kevésbé fontosak, ezért az úgynevezett rangkorrelációt 

alkalmazom. Ez a statisztikai módszer a különböző változók közötti kapcsolatot vizsgálja 

tetszőleges monoton függvény alapján. Két fontosabb rangkorrelációs együtthatót használunk 

a gyakorlatban: Spearman ρ (vagy más néven r8) valamint a Kendall τ. Általánosságban 

elmondhatók, hogy a rangkorrelációs együtthatók kevésbé érzékenyek a kiugró pontértékekre. 

5 Új tudományos eredmények 

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) 

Értékelések összehasonlítása

felhasználó vs. üzemeltetős MT vs. AHP

AHP kérdőív

összeállítás kiértékelés

Üzemeletetői szempontok meghatározása

Felhasználói szempontok meghatározása

Adatgyűjtés és adattisztítás

meglévő adatbázis kiegészítése származtatott értékek kiszámítása
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A kerékpározási szokások felmérést célzó háztartásfelvételből származó adatokat kiértékeltem 

és statisztikai módszerekkel elemeztem. Az eredmények alapján megfogalmaztam első 

tézisemet az érzékelt biztonsággal kapcsolatban. 

A válaszadók sorba állították az alábbi 4 szempontot annak megfelelően, hogy mennyire 

fontosak az útvonalválasztásnál (skála 1 = legfontosabb; 4 = legkevésbé fontos). A 

legfontosabb paraméter e kérdés alapján az érzékelt biztonság (4. ábra). 

 

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

A válaszadók 9 különböző típusú – képekkel illusztrált - kerékpározható infrastruktúrát 

értékeltek kényelmi és biztonsági szempontokból (skála: -3 = nagyon rossz; 0 = semleges; +3 

= nagyon jó). 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 egyik kerékpáros infrastruktúra elem esetében sem. Valamennyi p érték kisebb 

volt (1. táblázat), mint az alkalmazott szignifikancia szint (α = 0,05), ezért mindegyik null 

hipotézis elvetésre került. Vagyis van kapcsolat a kényelem és a biztonság között. Ez azt jelenti, 

hogy egy olyan komplex fogalom, mint a kényelem, nagy valószínűséggel magában foglalja a 

biztonsági szempontokat is. 

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

Szempont F érték df 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 
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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). 

A különböző infrastruktúra típusok közül háromnál volt magasabb a p értéke (2. 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. 

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

Szempont F érték df 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 

 

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) 

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 (5. ábra). Az első lépés az adatgyűjtés, amelyet az adatkészlet-
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elemzés követ. Ezután a szakmai véleményem alapján elvégzett első klaszteranalízis 

következik. A negyedik lépés során a második klaszteranalízisben alkalmazott paraméterek 

kiválasztása érdekében a statisztikai tesztek és a regressziós elemzés lefuttatása történik. A 

következő lépés a kiválasztott paraméterekkel az újabb klaszterelemzés elvégzése. Végül mind 

belső, mind külső klaszter érvényesítési technikák alkalmazása történik. 

 

5. 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. 

  

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
Chi-Square teszt egyirányú ANOVA teszt

Klaszterelemzés I.
szakmai alapon 

Adatkészlet elemzés
klaszterezhetőség

Adatgyűjtés
nyilvános adatbázisokból a rendszerek honlapjairól
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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) 

A módszertan lépéseit 2 iterációban elvégeztem az adatbázison. Az eredmények (6. ábra) 

értékelése után megfogalmaztam harmadik tézisemet a PBS rendszerek kategorizálásával 

kapcsolatban. 

 

6. ábra: A klaszterezés eredménye PCA-val megjelenítve 

A különböző klaszterek néhány általános jellemzője az alábbiakban összesíthető: 

• 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 
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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. 

 

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) 

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. 
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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 fő kritérium egyformán fontos, mindegyik súlya 0,2 (vagyis 

20%): 

• UCO - Lefedettség: Ez a fő kritérium azt ábrázolja, hogy a rendszer hogyan fedi le a 

várost és az agglomerációt. Egyesíti a földrajzi és a demográfiai lefedettséget. 

• UAF - Megfizethetőség: Ez a fő kritérium megmutatja, hogy mennyire megfizethető a 

rendszer használata. Az átlagjövedelem és a tömegközlekedési viteldíjak alapján 

meghatározott értékeket használ. 

• UAC - Hozzáférhetőség: Ez a kritérium azt jelzi, hogy mennyire könnyű hozzáférni a 

rendszerhez. Olyan alkritériumokat használ, amelyek tájékoztatnak a nyitvatartásról és 

a regisztráció folyamatáról. 

• UIT – Integráció: Ez a fő kritérium megmutatja, hogy PBS rendszer mennyire van 

integrálva a városi rendszerbe. 

• UIN - Innováció: Mivel az innováció a 4. generációs rendszerek fontos része, ezért ez 

a főkritérium megmutatja, mennyire tartalmaz innovatív elemeket. 

 

7. ábra: PBS rendszerek felhasználói szempontjai 

PBS rendszerek a felhasználók szempontjából

UCO: Lefedettség

UCO1: Városi 
lefedettsége

UCO2: 
Agglomeráció 
lefedettsége

UCO3: Állomás 
sűrűsége

UCO4: 
Kerékpárok 

sűrűsége

UAF: 
Megfizethetőség

AUF1: Hosszú 
távú hozzáférés 
fajlagos költsége

UAF2: Rövid távú 
hozzáférés 

fajlagos költsége

UAF3: Hosszú távú 
hozzáférés 

pénzügyi vonzereje

UAF4: Rövid távú 
hozzáférés 

pénzügyi vonzereje

UAC: 
Hozzáférhetőség

UAC1: 
Szezonalitás

UAC2: Napi 
rendelkezésre 

állás

UAC3: Rövid távú 
regisztráció

UAC4: Hosszú 
távú regisztráció

UIT: Integráció

UIT1: 
Tömegközlekedési 
viteldíj integrációja

UIT2: Felhasználói 
kártya integrálása

UIT3: Bónusz 
rendszer

UIT4: GPS

UIN: Innováció

UIN1: E-bike 
elérhetőség

UIN2: Mobil 
dokkoló állomás

UIN3: Bukósisak

UIN4: Előzetes 
foglalás

UIN5: Különböző 
bérleti 

lehetőségek
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Az üzemeltetői szempontrendszerbe beépítettem azokat a kritériumokat, amelyek fontosak a 

PBS rendszer üzemeltetője számára. Az üzemeltetői perspektívát 4 főkritériummal és 17 

alkritériummal írtam le. Úgy döntöttem, hogy mind a négy fő kritérium egyformán fontos, 

mindegyik súlya 0,25 (vagyis 25%): 

• OCO - Lefedettség: Ez a fő kritérium 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: Ez a fő kritérium 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: Ez a kritérium információt nyújt a rendszer potenciáljáról. Kombinálja 

a demográfiai adatokat a városra vonatkozó általános információkkal. 

• OCX - Komplexitás: Ez a fő kritérium leírja, hogy a rendszer az üzemeltető 

szempontjából mennyire összetett, mennyire nehéz működtetni. Azok a szempontok, 

amik innovatívak a felhasználók szempontjából, az üzemeltetői oldalon növelik a 

rendszer komplexitását, emiatt jelennek meg itt is. Emiatt ellentétes skálával 

rendelkeznek. 

 

 

8. ábra: PBS rendszerek  üzemeltetői szempontjai 

PBS rendszerek az üzemetetők szempontjából

OCO: Lefedettség

OCO1: Városi 
lefedettsége

OCO2: 
Agglomeráció 
lefedettsége

OCO3: Állomás 
sűrűsége

OCO4: Kerékpárok 
sűrűsége

OAF: 
Megfizethetőség

OF1: Hosszú távú 
hozzáférés fajlagos 

költsége

OAF2: Rövid távú 
hozzáférés fajlagos 

költsége

OAF3: Hosszú távú 
hozzáférés 

pénzügyi vonzereje

OAF4: Rövid távú 
hozzáférés 

pénzügyi vonzereje

OOP: Lehetőség

OOP1: Népesség

OOP2: 
Tömegközlekedés 

ára

OOP3: Domborzat

OOP4: Bukósisak 
viselés

OCX: Komplexitás

OCX1: Bérlési 
módok

OCX2: 
Tömegközlekedési 
viteldíj integráció

OCX3: Felhasználói 
kártya integráció

OCX4: Rendszeres 
és eseti díj 
különbsége

OCX5: Elektromos 
kerékpár
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A rangok közötti korreláció statisztikai szignifikanciáját meghatároztam mind a Spearman Rho, 

mind a Kendal Tau együtthatókkal. 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 esetben statisztikailag szignifikáns. 

 

9. ábra: A felhasználó és az üzemeltető szerinti sorrend összehasonlítása 

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) 

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. 

A bemutatott módszertan alapján kiszámítottam a válaszadók konzisztencia rátáját, amelyet 

sorba rendezve a 10. ábra mutat be. A 23 teljes válaszból 10 tekinthető elfogadható mértékben 

konzisztensnek, mivel ezek CR értéke kisebb, mint 25%. 
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10. 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 korábban kialakított (MT) súlyszámokat 

a 11. ábra mutatja be. A kérdőíves kiértékelés esetén a szórást is feltüntettem az ábrán. 

 

 

11. ábra: A felhasználói szempontrendszer MT és AHP szerinti súlyainak összehasonlítása, a szórás 
feltüntetésével 
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A következő kérdés az volt, hogy van-e kapcsolat az általam és az AHP módszertan által 

meghatározott rangok között. Mint az látható a teljes skálán minimális az eltérés. A korreláció 

statisztikai szignifikanciáját is meghatároztam mind a Spearman Rho, mind a Kendal Tau 

együtthatókkal. Mindkét együttható (𝜌 =  0,980197 é𝑠 𝜏 = 0,886616) erős kapcsolatot mutat. 

Mivel a p-érték <0,000, a null hipotézis elvetésre kerül. Vagyis a kapcsolat mindkét esetben 

statisztikailag szignifikáns. 

 

12. ábra: A felhasználó MT és AHP szerinti sorrend összehasonlítása 

6 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 építőmérnöki 

gyakorlatban. Egyrészről beépülhet a tananyagokba, másrészről a különböző kerékpáros 

infrastruktúra 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. 
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7 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 megállapítsuk 

a különböző elemek tényleges biztonságosságát. 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. 

8 Irodalomjegyzék 

Van Audenhove, F.-J., Dauby, L., Korniichuk, O. and Pourbaix, J. (2014) The Future of Urban Mobility 
2.0. 

Berki, Z. (2008) A személyiközlekedési adatfelvételeken alapuló modellek fejlesztése. Budapest 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Bocz, P., Kisgyörgy, L. and Vasvári, G. (2017) ‘Etraffic – An open access transportation model’, 
Periodica Polytechnica Civil Engineering. Budapest University of Technology and Economics, 61(3), 
pp. 564–568. doi: 10.3311/PPci.9355. 

Buehler, R. and Pucher, J. (2012) ‘Cycling to work in 90 large American cities: New evidence on the 
role of bike paths and lanes’, Transportation, 39(2), pp. 409–432. doi: 10.1007/s11116-011-9355-8. 

Buzási, A. and Csete, M. (2015) ‘Sustainability Indicators in Assessing Urban Transport Systems’, 
Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 43(3), pp. 138–145. doi: 10.3311/PPtr.7825. 

Castro, C. M. S. e, Barbosa, H. M. and Oliveira, L. K. de (2013) ‘Análise do potencial de integração da 
bicicleta com o transporte coletivo em Belo Horizonte’, Journal of Transport Literature. FapUNIFESP 
(SciELO), 7(2), pp. 146–170. doi: 10.1590/s2238-10312013000200008. 

Cre, I., Mátrai, T. and Wolek, M. (2013) ‘Public transport innovation: changing structures to achieve 
ambitious targets’, Eurotransport, 11(6), pp. 36–38. 



 

20 

DiGioia, J., Watkins, K. E., Xu, Y., Rodgers, M. and Guensler, R. (2017) ‘Safety impacts of bicycle 
infrastructure: A critical review’, Journal of Safety Research. National Safety Council and Elsevier Ltd, 
61, pp. 105–119. doi: 10.1016/j.jsr.2017.02.015. 

ECF (2012) Factsheet - The Rise of Bicycle Sharing Schemes. Brussels: ECF, pp. 1–2. 

ECMT (2004) Assessment and Decision Making for Sustainable Transport. OECD Publishing. doi: 
10.1787/9789282113134-en. 

Esztergár-Kiss, D. and Csiszár, C. (2016) ‘Multicriteria Analysis of Hungarian Journey Planners’, 
Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 44(2), pp. 97–104. doi: 10.3311/PPtr.8570. 

Eueliton, M. C. J., Genivaldo, T. V., Karem, K. P. D. S. and Rafael Viana, P. (2016) ‘Impactos Positivos 
Das Implementações De Ciclovias, Ciclofaixas E Faixas Compartilhadas No Município De São Paulo’, in 
ENGEMA. 

Gyarmati, J. (2003) Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök 
összehasonlításában. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 

ITF (2013) Cycling, Health and Safety. doi: 10.1787/9789282105955-en. 

Juhász, M., Kerényi, L. S. and Mátrai, T. (2014) ‘Changes in Travel Demand in Budapest During the 
Last 10 Years’, Transportation Research Procedia, 1(1), pp. 154–164. doi: 
10.1016/j.trpro.2014.07.016. 

Juhász, M. and Mátrai, T. (2014) ‘Do we really need to decrease the priority of urban road 
investments ? – Case study in Budapest’, in Transport Research Arena. Paris. 

Kampf, R., Gašparík, J. and Kudláčková, N. (2012) ‘Application of different forms of transport in 
relation to the process of transport user value creation’, Periodica Polytechnica Transportation 
Engineering, 40(2), p. 71. doi: 10.3311/pp.tr.2012-2.05. 

Kukadapwar, S. and Parbat, D. (2016) ‘Estimation of optimal path on urban road networks using AHP 
algorithm’, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 6(1), pp. 13–24. 

Magyar, I., Monigl, J., Mándoki, P., Kövesné Gilicze, É., Holló, P. and Köves, G. (2000) Városi és térségi 
közlekedés. Magyarorsz. Edited by F. Glatz. Budapest: MTA. 

Mándoki, P. (2005) Személyközlekedési rendszerek értékelési lehetőségei a városi és térségi 
közlekedésben. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Mátrai, T. (2016) Benchmarking framework for public Bike Sharing Systems. Közlekedési Gazdasági 
Szakmérnök. Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

Mátrai, T. (2019) ‘Public bike sharing systems database’, Mendeley data. Mendeley, 1. doi: 
10.17632/B4V7MR2G7X.1. 

Mátrai, T., Ábel, M. and Kerényi, L. S. (2015) ‘How can a transport model be integrated to the 
strategic transport planning approach: A case study from Budapest’, 2015 International Conference 
on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS). IEEE, (June), pp. 192–
199. doi: 10.1109/MTITS.2015.7223256. 



 

21 

Mátrai, T. and Glász, A. (2018) ‘European Transport Conference’, in European Transport Conference. 
Dublin: Association for European Transport, pp. 1–13. 

Mátrai, T., Kerényi, L. S. and Juhász, M. (2013) ‘Integrated transport management to enhance 
sustainable transport modes in Budapest’, in European Transport Conference, pp. 1–10. 

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. 

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. The Author(s), 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. 

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., 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. 

Mátrai, T., Tovaas, K., Gyergyai, B., Szabó, N. and Rudolph, F. (2016) Making Walking and Cycling 
Count in Transport Modelling, Transport Research Arena. Varsawa. 

Médard de Chardon, C. (2019) ‘The contradictions of bike-share benefits, purposes and outcomes’, 
Transportation Research Part A: Policy and Practice. Elsevier, 121(3), pp. 401–419. doi: 
10.1016/j.tra.2019.01.031. 

Midgley, P. (2011) ‘Bicycle-Sharing Schemes: Enhancing Sustainable Mobility in Urban Areas’, 
Commission on Sustainable Development, 19th Sessi(8), pp. 1–26. 

Monsere, C. M., McNeil, N. and Dill, J. (2013) ‘Multiuser Perspectives on Separated, On-Street Bicycle 
Infrastructure’, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 
2314(1), pp. 22–30. doi: 10.3141/2314-04. 

Oliveira, R. C. (2010) Introduction to Multicriteria Decision Analysis. Lisbon: CTIS, pp. 1–79. 

Pucher, J. and Buehler, R. (2017) ‘Cycling towards a more sustainable transport future’, Transport 
Reviews. Taylor & Francis, 37(6), pp. 689–694. doi: 10.1080/01441647.2017.1340234. 



 

22 

Rapcsák, T. (2007) Többszempontú döntési problémák. Budapest. 

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. 

Rupprecht Consult (ed.) (2019) Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan. Second Edition. 

Saaty, T. L. (2008) ‘Decision making with the analytic hierarchy process’, International Journal of 
Services Sciences, 1(1), p. 83. doi: 10.1504/IJSSCI.2008.017590. 

Schwartz, A. (2013) Zipcar’s Co-Founder: Carsharing Is An Exponential Solution To Climate Change. 
Available at: http://www.fastcoexist.com/1681927/zipcars-co-founder-carsharing-is-an-exponential-
solution-to-climate-change. 

Shaheen, S., Guzman, S. and Zhang, H. (2010) ‘Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: Past, 
Present, and Future’, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 
2143(1), pp. 159–167. doi: 10.3141%2F2143-20. 

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. 

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. 

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. 

United Nations (2015) World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance 
Tables. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, p. 
66. doi: ESA/P/WP.241. 

United Nations; Department of Economic and Social Affairs; Population Division (2013) World 
Population Prospects The 2012 Revision Volume I : Comprehensive Tables (ST/ESA/SER.A/336). New 
York: United Nations. 

United Nations; Department of Economic and Social Affairs; Population Division (2019) World 
Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations. 

Veryard, D. and Perkins, S. (2018) Integrating Urban Public Transport Systems and Cycling. Summary 
and Conclusions of the ITF Roundtable on Integrated and Sustainable Urban Transport 24-25 April 
2017, Tokyo, International Transport Forum. Paris. 

West, G. (2011) ‘The surprising math of cities and corporations’. TED. 

 


