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1 BEVEZETÉS 

Települések utcahálózata a városok és falvak ütőerei az emberek mindennapos helyváltoztatási 

igényeinek biztosítanak teret a többi szerepük mellett. Ebből a speciális helyzetből kiindulóan 

jelentős befolyással rendelkeznek az emberek közötti társadalmi és gazdasági kapcsolatok 

alakulására és egyben lenyomatai e kapcsolat erősségének és a környezethez való 

viszonyuknak. Az egymást követő történelmi korokhoz és földrajzi régiókhoz kapcsolódó 

lenyomatok igen eltérő utcahálózati és települési struktúrákat hoztak létre, melyek mind 

nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban az elmúlt évtizedekben számos vizsgálat tárgyát 

képezték [1], [2]. 

Ezeket a hálózatokat és a bennük lévő kapcsolatokat eltérő városmodellekkel igyekeztek leírni 

a kutatók a XX. század elejétől kezdve. Az elsődleges, klasszikusnak tekinthető városmodellek 

a Burgess-féle koncentrikus körök elmélete [3], Hurd féle [4], Hoyt-féle kapszulaelmélet 

szektormodell [5], illetve Ullman-Harris-féle többmagvas város modellje [6], amelyeket 

számos egyedi vizsgálati modell követett. 

A települési struktúrák és a településen belül megjelenő tevékenységek időbeli és térbeli 

változása egymástól eltérő sebességgel zajlik le és a folyamatok időbeli lefolyása alapján lassan 

és gyorsan változó tényezők azonosíthatók [7]. Nagyon lassan változó tényezők közé tartozik 

a településrész struktúrájának, kialakításának és területhasználatának változása. Lassan változó 

tényezők közé sorolandó a munkahelyek és a lakások mennyiségében és elhelyezkedésében 

bekövetkező változás. Gyorsan változó tényezők közé tartozik a településeken, 

településrészeken lakók és a munkát vállalók időbeli fluktuációja. Negyedik, a leggyorsabban 

változó tényező a közlekedés (személy és áruszállítás) minőségében és volumenében 

következhet be változás. A települési jellemzők felsorolt időbeli változékonyságából 

következik, hogy a településrészek folytonosan változó képét, beépítést és szerepét az 

utcahálózat a legtöbb esetben utólag képes követni. 

A települések utcahálózata az emberi test érhálózatához hasonlítható, amely biztosítja az 

összeköttetést az egymástól távolabb fekvő és eltérő területhasználattal rendelkező 

településrészek között [8], [9]. Az utcahálózatok, az ellátandó feladatok hasonlósága mellett, 

igen változatos topológiával rendelkeznek. Az utcahálózati struktúrák fejlődésére közvetlen és 

közvetett hatásként több tényező is jelentkezett a történelem folyamán.  

Négyzetrácsos kialakítás tekinthető az egyik legősibb és számtalan esetben alkalmazott 

települési utcahálózatnak. A tervezett településeken és településrészeken a XX. század első 
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feléig előszeretettel alkalmazták. A XX. század kezdetétől új rendszerekkel kísérleteztek, mint 

a hierarchikus (fa) rendszerek, zsákutcával és hurok utcával kombinált utcahálózati rendszerek 

kialakításával [10], [11]. 

A települési közlekedés szempontjából az utcahálózatok kialakítása, az utcaszakaszok és a 

közlekedési csomópontok egymás közötti kapcsolatrendszerének leírása három főbb, egymást 

kiegészítő módon lehetséges.  

A települési morfológia, a településeket felépítő utcák, terek képének és környezetének 

kapcsolata objektív és szubjektív, mentális módszerek segítségével írható le. [2], [12]. 

Települések utcahálózatának topológiája vizsgálatával az utcaszakaszok és csomópontok 

számossága és egymáshoz viszonyított aránya kerül elemzésre. A hálózatot felépítő elemek 

közötti közvetlen kapcsolattal a vizsgálati módszer nem foglalkozik [13]. Az utcahálózatot 

felépítő utcaszakaszok és csomópontok közvetlen kapcsolata gráfként írható le. Ezek a 

vizsgálatok eltérőek lehetnek a gráf hálózatot felépítő csomópontjai és élei meghatározása 

alapján. [14], [15]. A kutatásomban településrészek utcahálózatának topológiai leírásával 

foglalkoztam.  

Az utcahálózatok topológiai vizsgálatában Marshall [1] által kidolgozott és összefoglalt 

utcahálózati elemzési módszertan fontossága előremutató. Munkásságában bemutatja a 

településrészek és utcahálózatuk közötti kapcsolat elemezhetőségét történelmi időszakok 

függvényében. A Marsall által említett vizsgálati módszereket további kutatók felhasználták és 

ötleteit tovább gondolták, például a csomópontsűrűség, az utcaszakaszsűrűség és a kapcsolati 

index tekintetében. [13], [16].  

A települési utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom jellemzésével és 

törvényszerűségeinek vizsgálatával számos kutató foglalkozott. Munkájukban kimutatták, 

hogy az eltérő utcahálózatok forgalomra gyakorolt hatása a hálózaton közlekedő járművek 

figyelembe vétele mellett [17], [18], azok forgalmi szimulációs vizsgálatával lehetséges [19]–

[21]. A mikroszkópikus és makroszkópikus forgalmi modellezés a közlekedéstervezési 

gyakorlat hétköznapi része. Ennek ellenére az egyes utcahálózati elemek a teljes hálózaton 

megjelenő forgalom lefolyására gyakorolt hatásvizsgálata viszonylag érintetlen kutatási terület. 

Kutatómunkám célja, hogy a településrészek utcahálózatát és a rajtuk megjelenő forgalom 

minőségét a forgalmi modellezés eszközrendszereinek alkalmazásával több szempontrendszer 

alapján megvizsgáljam, illetve elemezzem.  
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1.1 A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

Kutatásom célja volt megállapítani az eltérő felépítésű utcahálózatoknak a forgalom 

lebonyolódására gyakorolt hatását. Ennek érdekében először eltérő beépítéssel rendelkező 

településrészek utcahálózatát vizsgáltam meg. Megállapítottam a köztük lévő különbségeket 

több, utcahálózatot leíró topológiai mérőszám alapján (1. és 2. tézis). A kutatásom második 

lépésében a településrészek utcahálózatát felépítő építőelemek forgalom lebonyolódására 

gyakorolt hatását elemeztem mikroszkópikus és makroszkópikus forgalmi modellezés 

segítségével. Az eredmények alapján definiálni tudtam, hogy hálózati szinten milyen hatással 

vannak az egyes utcahálózati építőelemek a forgalom lefolyására (3. és 4. tézis). A kutatásom 

utolsó lépésében lakótelepek utcahálózatának forgalmi vizsgálatát, az utcahálózatok topológiai 

felépítését és azok forgalomlebonyolító képességét egyszerre tudtam elemezni (5. tézis). 

 

A dolgozat 5 fő fejezetre, összesen 9 fejezetre épül.  

Az 1. fejezet rövid áttekintést nyújt a települések és utcahálózati-rendszerek kapcsolatáról. A 

fejezetben bemutatom a településeken megjelenő forgalmi igény és a közlekedésszervezés 

kapcsolatrendszerét, azok mindennapos kihívásait. A fejezet végén a dolgozat felépítését 

ismertetem. 

A 2. fejezet a kutatási témakörök irodalmi áttekintését tartalmazza. A 2.1. fejezet a települési 

utcahálózatok felépítéséhez és elemzéséhez kapcsolódó szakirodalmat mutatja be, míg a 

2.2. fejezet egyrészről röviden bemutatja a mikroszkopikus és makroszkopikus forgalmi 

modellezés elméletét, másrészről a településrészek utcahálózatának forgalmi modellezéséhez 

csatlakozó szakirodalmat. 

A 3. fejezet a településrészek utcahálózatának topológiai vizsgálatával foglalkozik. A 

3.1. fejezet a lakófunkció és a beépítési mód kapcsolatát taglalja. Az fejezetben bemutatom a 

kutatás során összehasonlított beépítési módokat, úm. telepszerű beépítés, zártsorú beépítés, 

szabadonálló beépítés-síkvidéken, szabadonálló beépítés-dombvidéken, illetve a kiválasztott 

budapesti kerületrészeket. A 3.2. fejezet az utcahálózatok vizsgálati módszertanát és az 

alkalmazott 6 utcahálózati mérőszámot tartalmazza. A disszertáció 3.3. fejezete a vizsgálat 

eredményeinek kiértékelését és a belőlük levont következtetéseket tartalmazza. 

A 4. fejezet a településrészek utcahálózatának forgalomlebonyolító képességének vizsgálatával 

foglalkozik. Az utcahálózatok forgalmi teljesítőképességének vizsgálatát többféle 

módszertannal (mikroszkopikus és makroszkopikus forgalmi modellezés) és többféle 

utcahálózati kialakítás mellett (négyzetrács alapú elméleti utcahálózat és lakótelepek valós 
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utcahálózata) is megvizsgáltam. A modellek felépítésében és a vizsgálati módszertanában 

meglévő hasonlóságok miatt, azokat a kutatás módszertanával foglalkozó 4.1. fejezete és az 

eredményeket bemutató 4.2. fejezete egymást követően tartalmazza. 

Az 5. fejezet az új, tudományos eredményeket tartalmazza, amelyet az Eredmények 

hasznosíthatósága és további kutatási lehetőségek, valamint az Összefoglalás fejezet követ. A 

doktori értekezés végén található a Köszönetnyilvánítás és a Bibliográfia. A disszertáció 

Függeléke a kutatási eredményeket alátámasztó eredményeket tartalmazza. 

 

2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Településrészek utcahálózatának topológiai vizsgálata 

Munkám során 3 eltérő beépítési móddal rendelkező településrész, úm. telepszerű beépítés (11 

vizsgált eset), zártsorú beépítés (13 vizsgálat eset), szabadonálló beépítés, ez utóbbi esetében 

kétféle, síkvidéki (13 vizsgálat eset) és dombvidéki fekvésű (11 vizsgált eset), összesen 48 

budapesti kerületrész utcahálózatának felépítését vizsgáltam. Az utcahálózatok felépítését az 

alábbi topológiai mérőszámok segítségével elemeztem:  

‐ utcahálózat-sűrűség, 

‐ utcaszakasz-sűrűség, 

‐ csomópontsűrűség, 

‐ kapcsolati index, 

‐ alaktani index, 

‐ egyirányú utcaszakaszok aránya. 

 

 

A vizsgálat eredményeit felhasználva a beépítési módok utcahálózatának függetlenségét 

páronként megvizsgáltam Mann-Whitney U statisztika segítségével. Az eltérő beépítési 

módokhoz tartozó településrészek utcahálózatát 25m-kénti intervallumban vett relatív kumulált 

gyakorisági eloszlás alapján vizsgáltam. 
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Településrészek utcahálózatának forgalomlebonyolító képességének vizsgálata 

Az utcahálózatok forgalmi teljesítőképességének vizsgálatát egymástól eltérő módon, elméleti 

és valós utcahálózati kialakítások figyelembevételével elemeztem. A vizsgált esetek három 

csoportba oszthatók:  

1) elméleti négyzetrács utcahálózatok vizsgálata mikroszimulációs modellel 

(Mikroszimuláció I.),  

2) elméleti négyzetrács utcahálózatok vizsgálata makromodellel (Makromodell I.),  

3) valós településrészek utcahálózatainak vizsgálata makromodellel (Makromodell II.).  

A csoportosítást összefoglalóan a 1. ábra tartalmazza. 

	

	

1.	ábra:	Forgalmi	vizsgálat	módszertana	és	elemzett	területek	közötti	összefüggés	

 

Az 1. vizsgálatban 6 eltérő kialakítással rendelkező négyzetrács alapú utcahálózat, (úm. 

klasszikus vagy konvencionális kialakítás, egyirányú utcakialakítás – négyszög (raszter) 

rendszer, egyirányú kialakítás – Malcher-rendszer, egyirányú kialakítás – körös rendszer, 

hurokutcás kialakítás, zsákutcás kialakítás), forgalomlebonyolító képességét vizsgáltam 

mikroszkópikus forgalmi modell segítségével. A vizsgálat során a területre behaladó és 

területről kihaladó forgalmat egyaránt figyelembe vettem, így minden kialakítás esetében 54 

eltérő forgalmi helyzetet tárgyaltam.  

 

A 2. vizsgálatban 23 elméleti, négyzetrács alapú utcahálózat forgalomlebonyolító képességét 

vizsgáltam a vizsgálati területet elhagyó változó nagyságú forgalmi ráterhelés mellett 

makroszkópikus forgalmi modell felhasználásával.  

Az utcahálózat figyelembe vett építőelemeinek (csomópont, utcaszakasz) a kutatásomban 

alkalmazott nevezéktanát a hálózaton belül elfoglalt helye alapján a 2. ábra tartalmazza. 
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2. ábra: Utcahálózatok vizsgálata, csomópont és utcaszakaszok jellemzése 

 

A vizsgálat során az utcahálózatok felépítését tekintve, azaz a közúti csomópontok száma és 

elhelyezkedése, és az utcaszakaszok száma és elhelyezkedése alapján 8 eltérő utcahálózati 

kialakítás került vizsgálatra 8 különböző forgalomminőségi jellemző alapján. 

A kutatásomban azért volt szükség 23 eltérő utcahálózati modell vizsgálatára, hogy az 

utcahálózatot felépítő 8 elem forgalomra gyakorolt hatását elemezni tudjam. A vizsgált 

utcahálózati paraméterek az alábbiak voltak, amelyeket az eredmények kiértékelése során 6 

csoportba soroltam: 

1) kijárati csomópontok elhelyezkedése, 

2) kijárati csomópontok száma, 

3) kijárati csomópontok kijárati ágainak száma, 

4) az utcahálózati modellek területének mérete, 

5) az utcahálózati modellek területének alakja, 

6) a belső utcahálózatot felépítő utcaszakaszok távolsága, azaz a belső utcahálózati raszter, 

7) forgalom területről történő elhagyását biztosító gyűjtőút elhelyezkedése, 

8) belső utcahálózat egyirányúsítása. 

 

Az utcahálózatokat az alábbi 8 forgalomminőséget jellemző mennyiség alapján hasonlítottam 

össze egymással: 

a) átlagos utazási idő a forgalomnagyság függvényében 

b) átlagos sebesség a forgalomnagyság függvényében,  

c) használt utcahálózat aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság 

függvényében, 

d) használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza a forgalomnagyság 

függvényében, 
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e) torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a forgalomnagyság függvényében, 

f) használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében, 

g) fajlagos utazási idő alakulása az átlagos sebesség függvényében, 

h) átlagos csomóponti áthaladási időveszteség alakulása kijárati csomópontok esetében 

a forgalomnagyság függvényében. 

A modellek változó nagyságú forgalmi terhelésből származó eredményeit minden vizsgált 

forgalomminőségi jellemző esetén az utcahálózati paraméterek alapján csoportosítva 

értékeltem ki. Az alkalmazott módszertan felhasználásával lehetőségem nyílt az eltérő 

utcahálózati elemek forgalomra gyakorolt hatása elemzésére számítógépes környezetben. 

 

A 3. vizsgálatban lakótelepek utcahálózatának forgalomlebonyolító képességét elemeztem a 

vizsgálati területen keletkező és azt elhagyó forgalom modellezésével. A modellezés során, 

hasonlóan az elméleti utcahálózatok vizsgálatához 8 forgalomminőségi jellemző alakulását 

vizsgáltam. A vizsgált lakótelepek utcahálózata (úm. Békásmegyer I., Békásmegyer II., 

Gazdagréti., Kaszásdűlő és Pók utcai lakótelep), jelentősen összetettebb, mint az elméleti 

utcahálózatoké, ezért az utcahálózatok felépítésében meglévő különbségek jelentős hatást 

gyakoroltak az eredményekre. 
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3 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

I. Témakör: Településrészek utcahálózatának topológiai elemzése 

 

1. Tézis 

Munkám során 3 eltérő beépítési móddal rendelkező településrész, úm. telepszerű beépítés, 

zártsorú beépítés, szabadonálló beépítés, ez utóbbi esetében kétféle, síkvidéki és dombvidéki 

fekvésű, összesen 48 budapesti kerületrész utcahálózatát 6 eltérő topológiai mérőszám 

alapján vizsgáltam. A kapott eredmények alapján páronként elvégzett Mann-Whitney-U 

statisztikával igazoltam, hogy az alkalmazott statisztikai mérőszámok alapján egyértelmű 

különbségeket lehet tenni az egyes beépítési módok között. 

 

Tézishez tartozó magyarázótáblázat: T1. táblázat 

T1. táblázat: Kutatás során vizsgálat beépítési módok utcahálózatának statisztikai vizsgálata. 1: telepszerű beépítés, 2: 
zártsorú beépítés, 3: szabadonálló-síkvidéki beépítés, 4: szabadonálló-dombvidéki beépítés; zöld: 0,05-ös szinten a két 

eloszlás szignifikánsan különbözik egymástól, piros: 0,05-ös szinten a két eloszlás szignifikánsan nem különbözik egymástól. 
UH-S: utcahálózat-sűrűség, USz-S: utcaszakasz-sűrűség, CsC: csomópontsűrűség, KI: kapcsolati index, AI: alaktani index, 

EGY: egyirányú utcák aránya 

UH-S 1 2 3 4 USz-S 1 2 3 4 

1 - 0,0021 0,0091 0,0016 1 - 0,0045 4,09E-04 8,11E-04 

2 - - 0,2592 0,7281 2 - - 0,0313 0,0150 

3 - - - 0,0725 3 - - - 0,6430 

4 - - - - 4 - - - - 

CsS 1 2 3 4 KI 1 2 3 4 

1 - 0,2025 6,40E-05 0,0013 1 - 2,09E-04 8,16E-05 0,5994 

2 - - 3,27E-05 0,0026 2 - - 1,65E-05 9,59E-04 

3 - - - 0,0725 3 - - - 3,90E-05 

4 - - - - 4 - - - - 

AI 1 2 3 4 EGY 1 2 3 4 

1 - 0,49 0,49 0,79 1 - 1,31E-04 0,0077 0,4701 

2 - - 0,64 1,00 2 - - 1,65E-05 1,04E-04 

3 - - - 0,86 3 - - - 0,0929 

4 - - - - 4 - - - - 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (1), (2), (3) 
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2. Tézis 

Kutatásaim során 3 eltérő beépítési móddal rendelkező településrész, úm. telepszerű beépítés, 

zártsorú beépítés, szabadonálló beépítés, ez utóbbi esetében kétféle, síkvidéki és dombvidéki 

fekvés mellett, összesen 48 budapesti kerületrész utcaszakaszai hosszának 25 m-ként 

intervallumban vett relatív kumulált gyakorisági eloszlásának elemzése során igazoltam, 

hogy azokra illesztett  alakú exponenciális függvény R2 = 0,99 korreláció 

mellett megadja az utcaszakaszok eloszlását. Az eredmények az utcahálózatok egységes 

kialakítását mutatják, az utcaszakaszok hosszának eloszlása eltérő beépítési módok esetén 

azonos függvénnyel megfelelő pontossággal leírhatók. 

 

Tézishez tartozó magyarázóábra: T1. ábra 

 

 

T1. ábra: Utcaszakaszok hosszának relatív gyakorisági eloszlása 

 

Tézishez kapcsolódó publikáció: (3) 
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II. Témakör: Négyzetrács kialakítású utcahálózatok forgalmi modellezéssel 

történő elemzése 

 

3. Tézis 

Területi forgalomcsillapítással rendelkező lakóterületeken vizsgáltam mikroszkopikus 

forgalmi szimuláció segítségével 6 eltérő, négyzetrács alapú utcahálózaton változó nagyságú 

forgalmi terhelések forgalom lebonyolódását eltérő arányú be- és kihaladó forgalom esetén. 

Megállapítást nyert, ha az utcahálózatra behaladó forgalom nagyobb mértékű, mint a 

területet elhagyó forgalom, úgy az utcahálózat forgalmi teljesítőképessége kedvezőbb a 

hálózaton közlekedő járművek átlagos sebességét és utazási idejét tekintve, mint amikor a 

vizsgált területről kifele haladó forgalom nagyobb, a befele haladó forgalomnál. 

 

Az alkalmazott forgalom szimulációs modellek esetében a terület belsejében keletkezett 

forgalom mindig a belső lakóutcákból indul ki. Ennek a kihaladó forgalomnak elsőbbséget kell 

adnia a gyűjtőút forgalmának (lakóutcából gyűjtőútra történő kihajtáskor a jobbra kanyarodás 

esetén egy forgalmi irány, balra kanyarodás esetén két forgalmi irány számára kell elsőbbséget 

adni), mielőtt a kijárati csomópontokon keresztül elhagyná a vizsgálati területet. Ez az 

elsőbbségadási kötelezettség másként jelentkezik a belső területre tartó forgalom esetében, ahol 

a gyűjtőútról a belső lakóutcába tart a forgalom (gyűjtőútról a belső lakóutcába történő 

behajtáskor jobbra kanyarodás esetén nulla forgalmi irány, balra kanyarodás esetén egy 

forgalmi irány számára kell elsőbbséget adni), így kisebb lesz a csatlakozó csomópontokban a 

csomóponti áthaladási időveszteség. 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (4) 
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4. Tézis 

Munkám során eltérő felépítésű és kialakítású utcahálózatok esetén a területek elhagyását 

vizsgálva, makroszkopikus szintű forgalmi modellezés segítségével megállapítottam, hogy a 

közlekedési hálózatok forgalmi kapacitását a forgalom lefolyása szempontjából kritikus 

helyzetű (más utcaszakasz használatával nem kikerülhető) és legszűkebb keresztmetszetű 

hálózati elem forgalmi kapacitása adja meg. Amennyiben az utcahálózaton a hálózati 

forgalomlefolyásban betöltött szerepe alapján több ilyen szűk kapacitású, azonos funkciójú, 

kedvezőtlen elhelyezkedésű, kritikus utcahálózati elem található, akkor azok összegzett 

forgalmi kapacitása adja meg az utcahálózat forgalmi kapacitását. Ez az érték a vizsgálat 

során a telítetlen és a túltelített forgalmi állapot határán elhelyezkedő forgalmi 

határértékként (Fh) meghatározható. A vizsgált forgalomminőségi jellemzők alakulását Fh 

értéke az alábbi módokon befolyásolja, amelyet a tézishez tartozó T2. táblázat tartalmaz. 

 

T2.	táblázat:	A	forgalomminőségi	jellemzők	és	a	hálózati	forgalomlebonyolódás	kapcsolata	

Forgalomminőségi jellemző Fh-nál kisebb forgalmi terhelés Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés 

a) Átlagos utazási idő a 
forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illesztett y y
Ae  exponenciális függvény konvex 
alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 
korrelációs tényezővel rendelkezik a 
vizsgálatok alapján 85%-os 
valószínűség mellett. A függvény 
paramétereinek pontos értéke függ az 
utcahálózat kialakításától. 

Az eredményekre illesztett y y
Ae  exponenciális függvény konkáv 
alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 
korrelációs tényezővel rendelkezik a 
vizsgálatok alapján 95%-os 
valószínűség mellett. A függvény 
paramétereinek pontos értéke függ az 
utcahálózat kialakításától. 

b) Átlagos sebesség a 
forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illesztett y y
Ae  exponenciális függvény konkáv 
alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 
korrelációs tényezővel rendelkezik a 
vizsgálatok alapján 85%-os 
valószínűség mellett. A függvény 
paramétereinek pontos értéke függ az 
utcahálózat kialakításától. 

Az eredményekre illesztett y y
Ae  exponenciális függvény konvex 
alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 
korrelációs tényezővel rendelkezik a 
vizsgálatok alapján 95%-os 
valószínűség mellett. A függvény 
paramétereinek pontos értéke az 
utcahálózat kialakításától függ. 

c) Használt utcahálózat aránya a teljes 
utcahálózathoz viszonyítva a 
forgalomnagyság függvényében 

Az eredmények értéke közel állandó. 
Az eredmények értéke fokozatosan 
növekvő tendenciát mutat. 

d) Használt utcaszakaszokon kialakuló 
torlódás hossza a forgalomnagyság 
függvényében 

Az utcahálózatokon nincs torlódás. 
Az eredmények értéke fokozatosan 
növekvő tendenciát mutat. 

e) Torlódott és a használt 
utcaszakaszok aránya a 
forgalomnagyság függvényében 

Az utcahálózatokon nincs torlódás. 
Az eredmények értéke fokozatosan 
növekvő tendenciát mutat. 

f) Használt utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtsága a 
forgalomnagyság függvényében 

Az eredmények értéke szigorúan 
monoton növekvő. 

Az eredmények értéke közel állandó. 

g) Fajlagos utazási idő alakulása az 
átlagos sebesség függvényében 

Az eredményekre illesztett y y A e A e A e  exponenciális 
függvény konvex alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó korrelációs tényezővel 
rendelkezik a vizsgálatok alapján 95%-os valószínűség mellett. A függvény 
paramétereinek pontos értéke függ az utcahálózat kialakításától. 
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h) Átlagos csomóponti áthaladási 
időveszteség alakulása kijárati 
csomópontok esetében a 
forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illeszthető függvény 
konvex alakú. 

Az eredmények nem egységesek, azok 
az utcahálózat kialakításától függenek. 

 

A kutatás során megállapítottam, hogy a vizsgált utcahálózati paraméterek a hálózaton 

megjelenő forgalom lefolyását egyértelműen és azonosíthatóan befolyásolják elméleti 

kialakítással rendelkező utcahálózatok esetében. A megállapítást a hálózaton megjelenő azonos 

nagyságú forgalmi terhelésekből származó eredmények összehasonlításával nyertem. A 

vizsgálat során kapott eredményeket a T3. táblázat foglalja össze.  

 

T3. táblázat: A kutatás során vizsgált utcahálózati paraméterek hatása a hálózati forgalomlebonyolódásra 

Utcahálózati paraméter Fh-nál kisebb forgalmi 
terhelés 

Fh-nál nagyobb forgalmi 
terhelés 

Teljes vizsgálati tartomány 

1) Kijárati csomópontok 
elhelyezkedése 

A sarok-helyzetű kijárati 
csomópontok esetében 
magasabb a hálózaton 
megjelenő járművek átlagos 
sebessége és az használt 
utcaszakaszok aránya, mint 
az élek mentén 
elhelyezkedő kijárati 
csomópontok esetében. 

A sarkokban elhelyezkedő 
kijárati csomópont esetén 
kisebb a használt 
utcaszakaszok aránya és 
nagyobb az áthaladási 
időveszteség, mint az élek 
mentén elhelyezkedő 
kijárati csomópontok 
esetén. 

A sarkokban elhelyezkedő 
kijárati csomópont esetén 
mértékében és arányában is 
nagyobb torlódás alakul ki, 
illetve a használt 
utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtsága 
magasabb, mint az élek 
mentén elhelyezkedő 
kijárati csomópontok 
esetén. 

2) Kijárati csomópontok 
száma, valamint azok 
összegzett forgalmi 
kapacitása 

A kijárati csomópontok 
száma minél kevesebb, 
annál magasabb a 
csomóponti áthaladási 
időveszteség. 

- Minél kevesebb a kijárati 
csomópontok száma, a 
használt utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtsága 
annál magasabb, a 
hálózaton a torlódás 
alacsonyabb sebesség 
mellett alakul ki, valamint 
az átlagos utazási idő 
magasabb azonos 
forgalomnagyság mellett, 
valamint Fh értéke annál 
kisebb forgalmi terhelés 
mellett jelentkezik. 

3) Kijárati csomóponti ágak 
száma, valamint azok 
összegzett forgalmi 
kapacitása 

A kijárati csomóponti ágak 
számát növelve, növekszik 
a használt utcaszakaszok 
aránya. 

A kijárati csomóponti ágak 
száma minél alacsonyabb, 
annál magasabb a használt 
utcaszakaszok aránya, 
illetve minél magasabb a 
kijárati csomóponti ágak 
száma, annál nagyobb az 
utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtsága, és 
a kijárati csomópontokon 
jelentkező áthaladási 
időveszteség. 

A kijárati csomóponti ágak 
számát csökkentve, egyre 
kisebb forgalom mellett 
jelentkezik az Fh, magasabb 
lesz a járművek átlagos 
utazás ideje és kezd torlódás 
kialakulni a hálózatokon. 



	
	

13 
	

4), 5), 6) Az utcahálózati 
modellek területe, az 
utcahálózati modellek 
alakja és a belső 
utcahálózatot felépítő 
utcaszakaszok távolsága, 
azaz a belső utcahálózati 
raszter 

Növelve az utcahálózatokat 
felépítő utcaszakaszok 
összesített hosszát, nő a 
hálózaton közlekedő 
járművek átlagos sebesség 
és növekszik a használt 
utcaszakaszok aránya. 

Az utcahálózatokat felépítő 
utcaszakaszok összesített 
hosszának növelésével, 
növekszik a hálózaton a 
közlekedő járművek átlagos 
utazási ideje, magasabb a 
használt utcaszakaszok 
aránya. 

Az utcahálózatokat felépítő 
utcaszakaszok összesített 
hosszának csökkentése, a 
használt utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtságát 
növeli, a torlódások 
kialakulásának 
kockázatával együtt, 
amennyiben a kijárati 
csomóponti ágak számát és 
a forgalmi terhelést azonos 
szinten tartjuk. 

7) forgalom területről 
történő elhagyását biztosító 
gyűjtőút elhelyezkedése 

Amennyiben az 
utcahálózatok belső részein 
vezető gyűjtőutak 
csomópontjai távolabb 
esnek a terület 
középpontjától, 
alacsonyabb lesz az 
utcahálózaton közlekedő 
járművek átlagos sebessége. 

Az utcahálózatok 
belsejében áthaladó 
gyűjtőutak csomópontjai 
távolságának növelése a 
terület súlypontjától növeli 
a használt utcaszakaszok 
arányát. 

Az utcahálózatok 
belsejében áthaladó 
gyűjtőutak csomópontjai 
távolságát növelve a terület 
középpontjától, nő az 
utcahálózaton közlekedő 
járművek átlagos utazási 
ideje, magasabb a használt 
utcaszakaszok 
kapacitáskihasználtsága és a 
kijárati csomópontokon 
kialakuló áthaladási 
idővesztesége. 

8) Egyirányúsítással 
rendelkező utcaszakaszok 
vizsgálata 

Az egyirányúsítással 
rendelkező belső 
utcahálózatokon 
alacsonyabb átlagos 
sebesség alakul ki, mint 
kétirányú kialakítással 
rendelkező utcahálózatok 
esetében. 

Az egyirányúsítással 
rendelkező utcahálózatokon 
az utcaszakaszok magasabb 
kapacitással rendelkeznek, 
mint kétirányú kialakítással 
rendelkező utcahálózatok. 

- 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (5), (6), (7) 
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5. Tézis 

Munkám során több budapesti lakótelep utcahálózatának vizsgálata és a rajta keletkező 

forgalom makroszkópikus szintű modellezése alapján megállapítottam, hogy az utcahálózat 

a vizsgált topológiai jellemzőinek együttes elemzése alapján nem lehet minden esetben 

egyértelműen megadni a forgalomminőségi és mennyiségi jellemzők közötti összefüggést. 

Amennyiben az utcahálózatok topológiai felépítését nem az összes forgalomminőségi 

jellemzővel összefüggésben vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy kijárati csomópontoknak 

van a legnagyobb hatása az utcahálózati modelleken közlekedő járművek átlagos sebessége 

és utazási ideje alapján, valamint a használt utcaszakaszok aránya esetén egyértelmű hatása 

figyelhető meg utcahálózatok felépítésének. 

 

Az utcahálózati modelleken közlekedő járművek átlagos sebességére és átlagos utazási ideje 

alakulására a terület elhagyását biztosító kijárati csomópontok és a területen lévő gyűjtőutak 

elhelyezkedése gyakorolja a legnagyobb hatást. Továbbá, egy utcahálózati modell Fh-nál kisebb 

és nagyobb forgalmi terhelése mellett a használt utcaszakaszok vizsgálati eredményeiben ugrás, 

olyan forgalomnagyság mellett jelentkezik, ahol torlódás kezd kialakulni az utcahálózaton, a 

forgalom szétterül a hálózaton. Azon utcahálózatok esetében, ahol az eredményekben a 

növekvő forgalmi ráterhelések hatására ugrás nem, hanem folyamatos növekedés jelentkezik, 

ott a forgalom már a torlódás kialakulását megelőzően elkezd szétterülni az utcahálózaton. 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (7), (8) 
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4 EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA ÉS TOVÁBBI 

KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

A budapesti utcahálózat topológiai vizsgálata során célom volt, hogy az egyes beépítésekhez 

tartozó eltérő mérőszámok segítségével azonosítsam az utcahálózatok felépítése közötti 

eltéréseket. A településrészek utcahálózati rendszere minden közlekedéstervezés alapja, ezért 

azok pontos feltérképezése támogatja a megfelelő közlekedési környezet kialakítását. Az 

eredmények a városi környezet azonosítására és az ezeken belül kialakult közlekedési szokások 

könnyebb azonosítására jól felhasználhatók. A kutatás eredményei megadják az eltérő 

beépítéssel rendelkező településrészek utcaszakaszai hosszának eloszlását és átlagos értékét a 

fontosabb statisztikai adatok, úm. lakos és lakásszám mellett. Az átlagos értéktől való eltérés 

segíthet megérteni az egyediségeket és a módszertan a tervezési folyamat egyik lépése lehetne. 

Kutatómunkám hálózati szintű forgalomlebonyolódást vizsgáltam mikroszimulációs és 

makromodellezési szinten és meghatároztam, hogy a teljes utcahálózatot tekintve az eltérő 

helyzetű és kialakítású utcahálózati elemek milyen hatással vannak a hálózati forgalom 

lebonyolódására. Az alkalmazott módszertan megfelelő a kritikus helyi úthálózati elemek 

azonosítására és az eltérő beépítési módok és változó arányú gépjárműhasználatnak a 

forgalomlebonyolódásra kifejtett hatásának elemzésére. 

A topológiai elemzések összevetése a baleseti és meglévő forgalmi mérőszámokkal 

elősegíthetné a forgalom és a mindennapos élet számára kritikus helyek azonosítására. A 

vizsgálatok alapján kimutatható volt, hogy több forgalomminőséget jellemző mennyiség 

együttes használata teljesebb képet nyújt a kritikus hálózati elemek kimutatására. A modellek 

egyszerűsített felépítése, amely számos közterületi funkciót és utazási szokást nem tartalmaz 

önmagában csak szűk területen használható fel, azonban az elemzési módszertan megfelelő 

arra, hogy számos forgalmat befolyásoló tényező egymással összehasonlítható legyen. A 

vizsgálatok továbbfejleszthetők olymódon, hogy a valóságot pontosabban leíró környezetekben 

kerüljön sor az utcahálózatok elemzésére. A kutatás eredményi pontosíthatók, amennyiben az 

utcahálózatok súlyozott gráf hálózatként kerülnek megadásra és a belőlük származó 

eredmények kerülnek összevetésre valós vagy modellezett forgalmakkal  
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