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1. Bevezetés 

Magyarországon és szerte a világban meghatározó szerepet tölt be az emberek életében a 
közlekedés, azon belül a fenntarthatósági szempontból kiemelt formája a közösségi közlekedés. A 
folyamatosan fejlődő és gyorsuló világban az utas elvárásaként jelenik meg a modern, kényelmi 
funkciókat kielégítő járművek megjelenése, illetve az utazási igények legmagasabb színvonalú 
kiszolgálására képes közösségi közlekedési szolgáltatás. Ezen közlekedési mód szervezése 
nemzetgazdasági szerepe miatt is jelentős kérdés. Az utasok kiszolgálása mellett a közlekedési 
rendszert finanszírozó, illetve üzemeltető szereplők számára rendkívül fontos a hálózat hatékony 
és gazdaságos működtetése. A közlekedési rendszer fejlesztése, fenntarthatóvá tétele 
elengedhetetlen az utaselvárások minél jobb kielégítése és a költséghatékonyság biztosítása 
érdekében. 
A forgalomszervezési feladatok vizsgálatának fontosságát az adja, hogy míg az infrastruktúra 
létrehozásával kapcsolatos projektek (például autópályák építése, vasúti pályák felújítása) 
társadalmi-gazdasági-környezeti szempontú vizsgálata, tervezési és megvalósítási folyamata 
számos kormányzati és Európai Uniós forrás által is támogatott, addig az infrastruktúra hatékony 
üzemeltetésével kapcsolatos makroszkópikus – elsősorban közlekedésszervezési – feladatok 
gyakran a háttérbe kerülnek. A hálózat teljes egészére vonatkozó szemléletmód alkalmazásával 
az infrastrukturális beruházások tökéletesíthetők, valamint anyagi és emberi erőforrás takarítható 
meg az üzemeltetés során. Kimondottan igaz ez a helyközi közösségi közlekedésre, amely 
szegmensben az autóbuszos hálózat ugyan dinamikusan változik, de még napjainkban is 
fellelhetők a – az 1970-es, 1980-as évekből megmaradt – vasúttal párhuzamosan működő vonalak.  
A közlekedési rendszerek szerteágazó hatásmechanizmusok mentén befolyásolják a társadalom, 
a gazdaság és a környezet komplex rendszereit. E hatások között számos olyan azonosítható, 
amelyek direkt pénzügyi tranzakcióként is megjelennek (például a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztések vagy a járműbeszerzések tőke- és üzemeltetési költsége), amelyek felmerülhetnek 
magánszemélyeknél, közlekedésszervező vállalatoknál vagy az államháztartás különböző 
szintjein. A közlekedési ágazat sajátossága ugyanakkor - a közvetlenül pénzben megnyilvánuló 
hatások mellett –, hogy számos olyan jelentős hatást is gyakorol a társadalom életére, amelyek 
közvetlenül nem jelennek meg monetáris tranzakcióban. Ilyen externális hatás a közlekedési 
rendszerekbe történő beavatkozásokhoz kötődően a közlekedő egyének által érzékelt utazási idő 
változása, a társadalmi szinten jelentkező baleseti kockázat változása, illetve a természeti 
környezetre gyakorolt állapotváltozások (mint például a levegőszennyezés, a zajterhelés vagy az 
üvegházhatású gázok emissziója). 
Az említett hatásmechanizmusok sokfélesége, illetve azok társadalmi-gazdasági jelentősége 
rendkívül fontossá teszi a közlekedési projektekhez kötődő hatások tudományos igényű 
vizsgálatát. Jelen disszertáció a közlekedési rendszerhez kapcsolódó hatások közül a közösségi 
közlekedés területén az üzemeltetéshez kapcsolódó pénzügyi költségek, valamint a 
helyváltoztásokhoz kötődő idők és távolságok vizsgálatával foglalkozik.  
A közösségi közlekedés témaválasztásának indokoltáságát támasztja alá annak társadalmi szinten 
jelentkező externáliák csökkentésében betöltött szerepe. Az egyéni és a közösségi közlekedés 
közötti arány társadalmi szempontból kedvező irányú változása hozzájárulhat a mobilitási igények 
fenntartható módon történő kielégítéséhez.  
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A kutatásom során arra kerestem a választ, hogyan lehet a hazai helyközi párhuzamos közösségi 
közlekedéssel érintett rendszerek hatékonyságát növelni, a fenntarthatóságot elősegíteni. A hazai 
közlekedéspolitika kimondja, hogy a vasút közlekedésben betöltött szerepe megerősítendő 
(Kovács, 2020), amellyel egyetértésben végeztem vizsgálataim, ugyanakkor szem előtt tartottam 
a párhuzamos vonalak objektív és komplex megközelítésű értékelését. A kutatásom során mind a 
felhasználói, mind pedig az üzemeltetői (illetve megrendelői) oldal szempontjait figyelembe vettem. 
Mivel a helyváltoztatás során az utasok közlekedési rendszerrel szembeni elvárásainak 
megismerése kikerülhetetlen, ezért a matematikai módszereken alapuló vizsgálatok mellett a 
felhasználók döntéseit befolyásoló tényezők megismerésére, illetve elemzésére is kellő hangsúlyt 
fektettem. 
Közlekedésmérnöki szempontból vizsgáltam a vasúti és közúti személyszállító alágazatok közötti 
párhuzamos rendszerek optimalizálását a távolsági, illetve regionális közlekedés esetében, 
valamint a közúti közösségi közlekedésen belül az igényvezérelt és a hagyományos kiszolgálási 
módok fenntartható, integrált együttműködését. A felhasználói oldal tekintetében vizsgáltam az idő 
és költség szerepét a teljes helyváltoztatási lánc során, valamint a rendszerrel szemben támasztott 
minőségi elvárásokat. Üzemeltetői oldalról pedig a hálózat üzemeltetésének költségére, illetve a 
nyújtott kínálat mennyiségi paraméterére fókuszáltam. 
A kutatásomat mindvégig folyamat- és rendszerszemléletben végeztem a minél komplexebb 
optimalizációs modellek összeállítása, valamint a minél megbizhatóbb eredmények elérése 
érdekében. Az eredményeim hozzájárulhatnak a párhuzamos közösségi közlekedés 
fenntarthatóvá és hatékonnyá tételéhez, illetve általános érvényük miatt bármely földrajzi területen 
lehetőség nyílik alkalmazásukra.  
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2. Kutatási téma bemutatása 

A fejezetben ismertetem a kutatási téma aktualitását, definiálom az új fogalmakat, továbbá 
bemutatom a kutatás megfogalmazott céljait, tématerületeit, valamint a tématerületekhez tartozó 
hipotéziseket és lehatárolásokat. 

2.1. Kutatási téma aktualitása 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a közlekedésre vonatkozóan annak környezetre gyakorolt 
hatása, illetve fenntarthatósága. A fenntartható közlekedés az igénybevett terület, energia, költség 
minimalizálásával elégíti ki az igényeket optimális szinten (Munkácsy et al., 2018). A kielégítendő 
igények túl szigorú lehatárolásának feloldására tett stratégiai javaslatokat Fleischer (2005). 
A fenntartható és hatékony helyközi közösségi közlekedési rendszer egyik alapismérve, hogy 
az alágazatok – bizonyos határok között – egymás kiegészítői (komplementerei) mind térben, mind 
időben. Ez a rendszer gazdasági fenntarthatóságát teszi lehetővé. Másik ismérve a jelentkező 
utazási igények lehető legmagasabb színvonalon történő, maradéktalan kiszolgálása. 
Magyarország közlekedésében aktuális probléma a távolsági és regionális autóbuszos és vasúti 
személyszállítás párhuzamosságának kérdése. Hazánk összes régiójában megtalálható e 
párhuzamos kínálat, illetve számos parallel távolsági vonal is létezik. Ez a két alágazat közötti 
versenyhelyzetet eredményezheti, fenntarthatatlan rendszert generálva. 
Az elmúlt évtizedekben ugyan történtek a párhuzamos közösségi közlekedést felszámoló 
intézkedések – például a Budapest – Győr relációban az autóbusz-közlekedés megszüntetése –, 
de ezekkel nem minden esetben vált a közlekedési rendszer fenntarthatóbbá. Az említett esetben 
például meghatározásra került, hogy az eljutási időre érzékeny - eddig autóbuszt használó – 
felhasználók az autóbuszokról nem a vasúti járművekre „ültek át”, hanem az egyéni közlekedésre 
váltottak (Tánczos et al., 2007), (Vörös, 2011). Ez nagyságrendileg 30%-os utasvesztést jelentett. 
A beavatkozással ugyan a közösségi közlekedés fenntartójánál, illetve az autóbuszos szolgáltatást 
nyújtó vállalatnál költség-megtakarítás érthető el, de a környezeti terhelés növekszik, valamint a 
közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala csökken, amely a teljes közlekedési rendszer 
számára kedvezőtlen lehet. 
Természetesen nemcsak az alágazatok között, hanem azon belül is találhatók párhuzamosságok, 
amelyek elsősorban az aprófalvas településeket kiszolgáló közúti személyszállításban 
jelentkeznek. Ugyanis közel 20 éve tartanak fenn – állami támogatás mellett – a 
szórványtelepülések önkormányzatai igényvezérelt közlekedésen alapuló, zárt közösség által 
igénybevehető szociális szolgáltatást az állami megrendelésre működő hagyományos helyközi 
közlekedés mellett. Ez a jármű- és a humánerőforrás-gazdálkodás túlzottan magas értékéhez 
vezet, amelyhez a szolgáltatási színvonal alacsony értéke társul. Magyarország érintett részein ez 
a probléma aktuálisan fennáll. Bár néhány, Európai Unió által támogatott projekt1 érintőlegesen 
tárgyalta a témát, de konkrét tervek a probléma megoldásával kapcsolatban nem születtek. 

                                                      
1 Nógrád megyei Foglalkoztatási Paktum https://www.nograd.hu/onkormanyzat/nograd-megyei-foglalkoztatasi-

paktum Letöltve: 2020. április 1. 

https://www.nograd.hu/onkormanyzat/nograd-megyei-foglalkoztatasi-paktum
https://www.nograd.hu/onkormanyzat/nograd-megyei-foglalkoztatasi-paktum
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Az előbbiekben leírtak alapján rá szeretnék világítani arra, hogy a helyközi közösségi közlekedés 
optimalizálásához matematikai elemzési módszereken alapuló, felhasználói és üzemeltetési 
paramétereket komplexen kezelő, innovatív modellek szükségesek.  
A fentiek alapján jelen értekezés során aktuális és visszatérő problémát dolgozok fel, amelyre 
általánosan alkalmazható, egyúttal komplex vizsgálati modelleket hozok létre. 

2.2. A kutatáshoz kapcsolódó főbb fogalmak definiálása 

A kutatási téma vizsgálata során használt fogalmak definiálása, egyértelmű meghatározása 
elengedhetetlenül szükséges a modellek, illetve az eredmények érthetővé tételéhez. Ebből 
adódóan a használt főbb fogalmakat definiálom. 
A közforgalmú vagy közösségi közlekedés az a személyszállítási szolgáltatás, amelyet - a 
közzétett feltételek alkalmazásával, díj ellenében - bárki igénybe vehet. 
Helyközi közösségi közlekedés alatt az elővárosi, regionális és országos közforgalmú 
közlekedési szolgáltatásokat értem, amelyek meghatározása a 2012. évi XLI. törvény a 
személyszállítási szolgáltatásokról alapján szükséges. A törvényből idézett részeket a fejezetben 
dőlt betűvel jelöltem. A helyközi közforgalmú közlekedés fenntartása kötelező érvényű az államra 
nézve. 
A regionális személyszállítási szolgáltatás vagy közösségi közlekedés mindkét közlekedési 
módra vonatkozóan „a megye határán belül vagy a megyehatár átlépése esetén 100 km-t meg 
nem haladó, elővárosi személyszállítási szolgáltatásnak nem minősülő belföldi személyszállítási 
szolgáltatás” definícióval határozom meg. A Hivatalos Autóbusz Menetrendek menetrendi 
mezőiben található járatbesorolások a járat funkcióját egyértelműen megadják a törvény alapján. 
Az elővárosi személyszállítási szolgáltatás vagy közösségi közlekedés „a főváros vagy megyei 
jogú város és annak legfeljebb 100 km-es vonzáskörzete között végzett személyszállítási 
szolgáltatás”. 
A helyi személyszállítási szolgáltatás vagy közforgalmú közlekedés „a település közigazgatási 
határán belül - helyi díjszabás alapján - végzett személyszállítási szolgáltatás, a közúti járművel 
végzett személyszállítási közszolgáltatások esetében ideértve a település közigazgatási határon 
kívül eső vasútállomására (vasúti megállóhelyére), komp- vagy révátkelőhelyére közbeeső 
megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is”. A helyi közlekedés 
megrendelője és finanszírozója – azaz fenntartója – az adott település önkormányzata, amely 
Budapest kivételével önként vállalt feladat. 
Az országos személyszállítási szolgáltatást szokás távolsági közlekedésnek is nevezni, az 
értekezésben ez utóbbi elnevezést használom. E szolgáltatás alatt a „regionális, elővárosi vagy 
helyi személyszállítási szolgáltatásnak nem minősülő személyszállítási szolgáltatás” értendő. 
Párhuzamos helyközi közösségi közlekedés alatt azon szolgáltatások (elérhető kínálat) 
összessége értendő, amely esetében a felhasználó (utas) számára az adott relációban 
(meghatározott települések között) a közlekedés üzemét tekintve (akár közlekedési módok közötti, 
akár közlekedési módon belül a finanszírozás jellegét tekintve) minimum kétfajta átszállásmentes 
közösségi közlekedési szolgáltatás áll rendelkezésre. 
Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás alatt (DRT – Demand Responsive Transport) „a 
közszolgáltatási szerződés vagy járati engedély alapján végzett, információs technológiai eszközök 



11 

alkalmazásával szervezett, változó útvonalon vagy változó időrendben, vagy változó útvonalon és 
változó időrendben közlekedő személyszállítási szolgáltatást” értem. 
A személyszállítási közszolgáltatás az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerint, 
közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás. A közszolgáltatási 
szerződést a közlekedési rendszer fenntartója köti meg a közlekedési szolgáltatóval. 
A telekocsi (carpooling) szolgáltatás olyan átmeneti közlekedési mód, ahol a jármű szabad 
férőhelyeit osztják meg az utazás költségeinek szétosztása céljából. Gyengén szabályozott, 
nonprofit közlekedési mód, jellemzően hosszabb távú utazásokra (Földes, 2019). 
Az emelt sebességű, másnéven Tempo100 minősítésű autóbuszok alatt azokat a közúti 
személyszállító járműveket értem, amelyek a 6/1990. KöHÉM rendelet 112/A paragrafusa és 15. 
számú melléklete, valamint az 5/1990. KöHÉM rendelet 136A paragrafusa szerinti követelmények 
teljesítésére képesek, azaz autópályán 100 km/h végsebességgel közlekedhetnek. 
Az értekezésben használt fogalmak tehát összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal. 

2.3. Kutatás tématerületei 

A kutatási téma aktualitásával és a használt fogalmakkal összhangban definiálom a kutatás 
tématerületeit, illetve azok céljait, valamint korlátait. 
A tématerületeket 3 csoportra osztom: 

1. Párhuzamos, távolsági közösségi közlekedés analitikus modellezése. 
2. Párhuzamos, regionális közösségi közlekedés modellezése. 
3. Közúti, helyközi személyszállításon belüli párhuzamosságok modellezése. 

2.3.1. Párhuzamos, távolsági közlekedés 

A párhuzamos, távolsági közösségi közlekedés vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy 
a felhasználói és üzemeltetői paraméterek függvényében milyen távolság esetén melyik 
közlekedési mód vagy közlekedési módok üzemeltetése vagy esetleg párhuzamos üzemeltetése 
mellett teremthető meg a fenntartható és hatékony közösségi közlekedés.  
Ennek eléréséhez regresszióanalízis, mint matematikai módszer segítségével vizsgálom az 
eljutási idő- és költségértékeket a távolság függvényében. 
Az analitikus megközelítés mellett e tématerületen végzett kutatásom másik fő célja a 
szolgáltatással kapcsolatos felhasználói preferenciák megismerése a módválasztás során. Ez azt 
jelenti, hogy – szintén a távolság függvényében – vizsgálom az analitikus aspektus és a 
felhasználói – a szolgáltatás minőségére irányuló – preferenciák közötti összefüggéseket a minél 
magasabb szolgáltatási színvonal elérése érdekében. 
A tématerülethez kapcsolódóan hipotézisként fogalmaztam meg azt, hogy a felhasználói és 
üzemeltetői paraméterek komplex értékelésével, illetve a felhasználói preferenciák 
megismerésével felállíthatók a fenntartható párhuzamos távolsági közösségi közlekedési rendszer 
optimális távolság-határértékei. 



12 

2.3.2. Párhuzamos, regionális közlekedés 

A párhuzamos, regionális közösségi közlekedés vizsgálatának célja egy olyan komplex és 
kompakt, szolgáltatásra vonatkozó minőségi mutató létrehozása, amellyel értékelhetők és 
optimalizálhatók a Magyarországon nagyszámban megtalálható regionális parallel vonalak. Célom 
olyan minőségimutató-értékekhez rendelt közlekedésszervezési beavatkozások definiálása, 
amelyekkel az egyes közlekedési módok szolgáltatási színvonala növelhető, üzemeltetési 
költségük pedig csökkenthető. 
Ennek eléréséhez logit modell, mint matematikai módszer alapján vizsgáltam a minőségimutató-
értékek és az utasszámok közötti összefüggéseket a kapott hasznosság függvények szélsőérték-
analízisével. Továbbá figyelembe vettem az európai gyakorlatot is egy finnországi esettanulmány 
implementálásával. 
Hipotézisként fogalmaztam meg azt, hogy egy komplex, több változót felhasználó minőségimutató-
érték meghatározásával és az ahhoz társított közlekedésszervezési beavatkozásokkal 
optimalizálható a párhuzamos, regionális közösségi közlekedés. Azaz a regionális közforgalmú 
közlekedés fenntarthatóvá és hatékonnyá tehető. 

2.3.3. Közúti, helyközi személyszállításon belüli párhuzamos 
közlekedés 

A vizsgálattal célom arra rávilágítani, hogy a párhuzamos közösségi közlekedési szolgáltatás 
nemcsak az alágazatok között, hanem a közúti szegmensen belül is aktuális problémát jelent, 
amelyet orvosolni szükséges. Ennek bemutatásához és elemzéséhez az aprófalvas területek 
kiszolgálását választottam. 
Az aprófalvas közúti személyszállítás terén célom a jelenleg létező hagyományos és 
igényvezérelt szolgáltatások integrálásának vizsgálata annak érdekében, hogy az aprófalvas 
területek közösségi közlekedésének ellátása gazdaságilag fenntartható legyen a szolgáltatási 
színvonal növelésével, azaz a falvak elérhetőségének javításával. 
A cél elérésének érdekében egy olyan általánosan alkalmazható optimalizálási modellt dolgoztam 
ki, amellyel lehetőség nyílik a közlekedési teljesítmény átcsoportosítására a szolgáltatási színvonal 
növelésével, az üzemeltetési költségek csökkentése vagy szintentartása mellett. 
Hipotézisként állítottam fel, hogy az aprófalvas települések közúti közösségi közlekedéssel történő 
kiszolgálására fordított erőforrás és teljesítmény racionalizálható a szolgáltatás magasabb szinten 
való biztosításával, a jelenlegi finanszírozási volumen mellett. 
 
A témakörök közötti összefüggéseket a 2.1. ábra tartalmazza. 
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2.1. ábra: Témakörök közötti összefüggésrendszer 

Az 2.1. ábra alapján látható, hogy a helyközi közösségi közlekedés különböző szegmenseihez 
kidolgozott különböző optimalizációs modellek összefüggenek, amelyeket külön-külön alkalmazva 
fenntarthatóvá és hatékonnyá tehető a teljes párhuzamos közlekedési rendszer. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatok során általánosan értelmezhető lehatárolásokkal éltem, 
amelyeket az alábbiakban ismertetek: 

• Az üzletszabályzatok, közszolgáltatási szerződések 2019. december 1-jén hatályos 
változatai alapján dolgoztam. 

• A felhasznált törvények 2019. december 1-jén hatályban lévő dokumentumait használtam 
fel. 

• Mindhárom tématerület kidolgozása során a Hivatalos Autóbusz Menetrend, valamint a 
Vasúti Menetrend 2018/2019. menetrendi évét vettem figyelembe.  

• A helyi közösségi közlekedési rendszerek 2019. év december 1-jén hatályban lévő 
menetrendi adatival dolgoztam. 

• A téma kidolgozása során nem vettem figyelembe a hosszabb időt igénybevevő 
rekonstrukciós munkálatok idején fenntartott ideiglenes – vasút esetében vágányzári – 
menetrendeket, a menetrendi évre meghirdetett „alap”-menetrend alapján készítettem a 
vizsgálatokat. 
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3. Irodalmi áttekintés 

A párhuzamos közösségi közlekedés témakörét, mint problémát vizsgáló hazai és nemzetközi 
szakirodalmakban található főbb megállapítások összegzése, az irodalomkutatás céljának 
meghatározása során az alábbi tagolást alkalmaztam a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
• Közlekedés társadalmi hatásait leíró szakirodalom: 

− Közlekedés és társadalom, környezet és gazdaság közötti összefüggéseket tartalmazó 
szakirodalom feltárása; 

− A közlekedési externális hatásait részletező irodalmi források áttekintése. 
• Helyközi közösségi közlekedésre vonatkozó irodalom: 

− A hazai helyközi közösségi közlekedési rendszer jelenlegi állapotára vonatkozó irodalom 
áttekintése; 

− A rendszer működéséből eredő problémák feltárása az optimalizáció kidolgozása 
érdekében. 

• Üzemeltetői paraméterek vizsgálatára vonatkozó irodalom: 
− A helyközi közösségi közlekedés finanszírozási modelljeinek megismerése, azok 

működési korlátainak áttekintése a működési környezet definiálása kapcsán; 
− A rendelkezésre álló infrastruktúra üzemeltetési problémáinak feltárása a hatékony és 

fenntartható optimalizáció kidolgozásához; 
− A párhuzamos közösségi közlekedési vizsgálatok összegzése, főbb tanulságok és 

eredmények áttekintése a komplex modellek felállításához. 
• Felhasználói paraméterek áttekintésére vonatkozó irodalom: 

− A felhasználók (utasok) utazási szokásainak felmérésére és értékelésére vonatkozó 
modellek megismerése, azok alkalmazása a helyközi párhuzamos közlekedési 
módválasztási modell felépítésében; 

• Igényvezérelt közlekedésre vonatkozó szakirodalom: 
− A rugalmas közösségi közlekedés alkalmazhatóságának, korlátainak és 

fenntarthatóságának feltárása, az ebből származó eredmények beépítése a 
párhuzamosan működő hagyományos és igényvezérelt közösségi közlekedési rendszerek 
optimalizációs modelljébe; 

− Nemzetközi üzemeltetési tapasztalatok, azaz a „best practice” összegyűjtése, 
rendszerezése, a fenntarthatóságot növelő módszerek átültetése az optimalizációs 
modellbe; 

− Az igényvezérelt közforgalmú rendszerek működésének elemzésére használt 
paraméterek feltárása a minél komplexebb, kompaktabb modell előállítása érdekében. 

3.1. Közlekedés társadalmi hatásai 

A közlekedésre, a járművekkel történő helyváltoztatásra a természeti, a gazdasági és társadalmi 
környezet által definiált térben kerül sor, ezért a közlekedési rendszert úgy kell kialakítani és 
működtetni, hogy gazdaságilag hatékonyan, környezetkímélő módon elégítse ki a társadalom 
mobilitási igényeit (Berta et al., 2009). 



15 

A közlekedés során felmerülő pénzügyi költségek esetében évtizedekig csak azok kerültek 
számszerűsítésre, amelyek közvetlenül az áruk vagy személyek helyváltoztatásakor merültek fel 
(pl. amortizáció, tüzelőanyag költsége, infrastruktúra építése stb.) (Török, 2008). Ugyanakkor 
nemcsak a közlekedési infrastruktúra építése és fenntartása eredményez jelentős költségeket, 
hanem a természeti környezetre gyakorolt állapotváltozások (közlekedési balesetek, a 
légszennyezés, zajterhelés, a természeti erőforrások igénybevétele) is okozhatnak jelentős 
társadalmi költség többletet (Kövesné et al., 2010). A közlekedési externáliák alatt tulajdonképpen 
azok a hatások érthetők, amely egy – közlekedésben részt nem vevő – harmadik félre is 
vonatkoznak, valamint nem kerülnek monetáris tranzakcióban ellentételezésre. 
A közlekedési rendszerekbe való beavatkozáshoz köthetően a felhasználó szempontjából az 
utazási (vagy eljutási) idő kiemelt fontossággal bír. Az utas által érzékelt időkülönbség amellett, 
hogy a módválasztásra is kihathat (alacsonyabb érték a kedvezőbb), kifejezhető költségként, vagy 
éppen haszonként, attól függően, hogy az eszközölt változás az idő növekedését vagy 
csökkenését eredményezi-e adott közlekedési mód esetében, Az időértékekhez társított 
költségértékek számítása komplex, például Békefi (2006) az alábbi jellemzőket veszi figyelembe: 

• a helyváltoztatás motivációja (munkába/iskolába járás, vagy munkaidőn kívüli egyéb 
motiváltságú mobilitás, pl. szabadidős tevékenység); 

• utazó típusa (vezető vagy utas); 
• járműkategória (személygépkocsi, közösségi közlekedési eszköz, könnyű tehergépkocsi, 

egyéb jármű). 
Az utazási idő költségeinek számszerűsítését – többek között a fenti paraméterek alapján – 
nemzetközileg elfogadott dokumentumok2 szabályozzák. 
A baleseti költségek közé az anyagi károk mellett az adminisztrációs költségek, az orvosi ellátás 
költségei, a termelési veszteség, a kockázati érték, valamint a baleset következtében 
bekövetkezett forgalmi torlódások mértéke tartozik. A balesetek súlyossága, valamint gyakorisága 
határozzák meg a pénzben kifejezhető költségértékeket, amelyek alapján a termelési veszteség 
és a kockázati érték – nemzetközileg elfogadott sarokszámok segítségével – számíthatók. Ebből 
adódóan a balesetek során keletkező költségek a közlekedés szempontjából externek (azaz 
azokat a társadalom viseli), ezért a költségtételeket a társadalmi árképzés szempontjából 
figyelembe kell venni (Tánczos et al., 2003), (Prileszky, 2017). A KSH adatbázisa3 alapján a 2019. 
évre vonatkozóan a vasúti közlekedésben bekövetkezett balesetek számának aránya – az 
összközlekedési balesetszámhoz képest – alig 1%. A balesetekben elhunytak és megsérültek 
aránya 0,5%. Az autóbusz-balesetek részaránya a közúti ágazaton belül szintén elenyésző, alig 
több mint 1%.4 
A környezeti hatások közé a közlekedés okozta környezetszennyezés (levegőszennyezés, 
zajterhelés, üvegházhatású gázok emissziója, talaj- és vízszennyezés) és egészségkárosodás 
(különböző megbetegedések: asztma, tüdő- és egyéb szervi megbetegedések stb.) externális 
költségei tartoznak. Ezek értékeit modellszámítások alapján lehet meghatározni járműfajtánkénti 

                                                      
2 Módszertani útmutató az egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. URL: 

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=61121 
3 Közlekedési balesetek (1990–). URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ods001.html 
4 Személysérüléses közúti közlekedési balesetek az okozók szerint URL: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ods003.html 
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és regionális bontásban. A főbb, környezeti externális költségeket befolyásoló tényezők közé az 
érintettek száma (népsűrűség), a szennyezéstől mért távolság és az emisszió intenzitása értendő 
(Tánczos et al., 2003). Ebből adódóan a környezeti hatások mértéke függ az adott infrastrukturális 
elemet használók számától (pl. autópálya), a járművek környezetvédelmi besorolásától (pl. 
motorok EURO-besorolása) és a lakott területek elemektől mért távolságától (pl. M5 autópálya 
bevezető szakasza lakóövezeteket keresztez). Mivel a közösségi közlekedési módok (vasúti- és 
autóbusz-közlekedés) energiafelhasználása és károsanyag-kibocsátása közel negyede a dízel és 
közel ötöde a benzines személygépkocsikénak (Mándoki, 2018), ezért kiemelten fontos a 
közlekedés közösségi formájának előnyben részesítése az egyénivel szemben.  

3.2. Helyközi közösségi közlekedés 

A magyarországi közösségi közlekedés jelenleg állami és/vagy önkormányzati támogatás mellett 
közszolgáltatásként működik5, amely lefedi mind a helyi, mind pedig a helyközi tömegközlekedést. 
Az állam által megrendelt helyközi közforgalmú szolgáltatások tovább bonthatók elővárosi, 
regionális és országos közlekedésre6. 

Az ország közúthálózatának fejlődésével (pl. autópályák építése), az utazási igények 
megváltozásával és kibővülésével (pl. üdülési motiváció megjelenése, valamint az ingázók 
nagyszámú jelenléte a távolsági közlekedésben), a vasúti szolgáltatások színvonalának erős 
visszaesésével (Szigetvári, 2015) az autóbusz-közlekedés fő funkciójává vált nemcsak a vasúti 
közlekedésre történő rá- és elhordás, hanem az utazási igényeket jobban kielégítő (pl. alacsonyabb 
menetidőt garantáló) vasútvonallal párhuzamos eljutási lehetőség biztosítása is (Kameniczky et 
al., 2017), (Ács, 2007). Azonban a közlekedési alágazatok közötti együttműködés egy olyan 
rendszer eleme, ahol a szempontokat az összközlekedési integrációnak kell diktálnia (Fleischer, 
2011). Összehasonlítva a két meghatározó közforgalmú közlekedés jellemző adatait látható, hogy 
az autóbusz-közlekedés mind utaskilométer, mind pedig elszállított utas tekintetében meghaladja 
a vasúti személyszállítás teljesítményeit (Szeri, 2017). 

A hazai helyközi közlekedés legfontosabb problémája annak ellenére, hogy rendkívül nagy 
költségvetési forrást igényel az üzemeltetése, az egyéni közlekedéssel szembeni 
versenyképessége nem javul, inkább romlik, pedig a fenntartható és hatékony közlekedés 
megteremtése alapvető a modern társadalom számára (Török, 2007). Az elmúlt évtizedekben több 
reformkezdeményezés is elindult Magyarországon a közösségi közlekedés színvonalának 
növelésére, valamint a költségvetési kiadások átláthatóbbá tételére, sőt még reklámpiaci 
szakemberek is vizsgálták a problémát (Kelemenné, 2014). Az eszközbeszerzés, a menetrend, 
illetve a szolgáltatásban érintett szereplők funkcióinak tisztázása mellett az alágazati szolgáltatók 
munkamegosztásának tisztázatlansága is kiemelendő (Farkas et al., 2010).  

                                                      
5 Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti 

személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 

6 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról. 
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3.3. Üzemeltetői paraméterek 

Néhány ország a távolsági közlekedésének liberalizálását hajtotta végre a közösségi közlekedésen 
belüli munkamegosztás és az államháztartás igénybevételének optimalizálására, de Európában 
mind a mai napig közfinanszírozott a helyközi szolgáltatások minden típusa (Ács, 2017). A 
különböző piaci struktúrák szerint működő párhuzamos közforgalmú közlekedési szolgáltatásokról 
megállapítható, hogy a piaci alapon működő kínálat nem alkalmas a különböző szociális szinten 
lévő felhasználók kiszolgálására, míg a közszolgáltatás fenntartása költségigényesebb, egyben 
kedvező szolgáltatást nyújt a társadalomnak és gyakran alkalmaz párhuzamos rendszerelemeket 
(Kuang et al., 2020). A viteldíjak (tarifák) területén viszont megállapítható, hogy a monopólium 
szerint működő közösségi közlekedési rendszerek nem minden esetben garantálnak kedvezőbb 
viteldíjakat, mint a duopolista politika alapján üzemelők (van der Weijde, 2013). Ebből adódóan 
fontos a párhuzamos közösségi közlekedés vizsgálata, elemzése, például az egyes közlekedési 
módok helyettesíthetőségének kutatása. Magyarországi viszonylatban egy konkurenciamutató 
került definiálásra, amely három felhasználói paraméter alapján (menetidő, referenciaidő és 
járatgyakoriság) sorolja megfelelt, illetve nem megfelelt kategóriába az adott közösségi 
közlekedési vonalakat (Albert és Tóth, 2008). 

A téma aktualitását és vizsgálatának szükségességét mutatja, hogy hazai viszonylatban 2008 óta 
nem született újabb tudományos publikáció a párhuzamos közlekedés terén. 

Nemzetközi viszonylatban ugyan történtek kutatások, de felhasználói és üzemeltetői 
szempontokon egyaránt alapuló komplex megközelítés nem készült. Azonban a paraméterek egy 
részére vonatkozó irodalmi források áttekintése kiemelkedően fontos.  

Speciális események kezelésével kapcsolatban a kiugróan magas utazási igények (pl. 
sportesemény-világbajnokság) optimális kiszolgálása megoldható párhuzamos közösségi 
közlekedés rendszer építésével az utazó ügynök szállítási probléma segítségével. A rendszer 
azonban az esemény befejeztével nem fenntartható (Zhu et al., 2012), (Xiong et al., 2012). 

A rendelkezésre álló infrastruktúra optimális kihasználása a vasúti közlekedésben jelent problémát, 
ugyanis a közúti közlekedés lényegesen nagyobb szabadságfokkal bír ilyen téren. Szlovákiában 
ugyan a közúti személy- és áruszállítás vasútra történő átterelődése figyelhető meg, de a 
hosszútávú tendencia azt mutatja, hogy a vasúti infrastruktúrán túl nagy mennyiségű igény fog 
keletkezni. Ezért a munkamegosztást mind a személy-, mind pedig az áruszállítás terén 
optimalizálni kell, különben elkerülhetetlenek lesznek a nagy költségigényű kapacitásfejlesztések 
(Abramovic et al., 2017). Ennek alátámasztására 7 különböző kapacitású vasútvonalat vizsgáltak 
meg Szlovákiában (Gašparík et al., 2018). Továbbá a fenntartható vasúti közlekedéshez 
szükséges a közszolgáltatási szerződések újragondolása, valamint egységes módszertan szerinti 
„step-by-step” felépítése (Gašparík et al., 2019), illetve az európai szintű, egységes díjképzés is 
(Zitrický et al., 2017). 

Horvátországban is aktuális probléma a vasútvonalak üzemeltetésének kérdése, hiszen a 
villamosított infrastrukturális elemmel kapcsolatban a pályahasználati díj 10%-át az elektromos 
energia biztosítása és felhasználása jelenti. Így a jelenleg dízel-üzemű, kisebb településeket 
összekötő vasútvonalak korszerűsítése (villamosítása) és az ezzel összefüggésben lévő – a 
korábbihoz képest - kedvezőbb utazásiparaméter-értékek elérése nem von maga után minden 
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esetben fenntartható közösségi közlekedést (Abramovic, 2018). A szlovák tanulmányokhoz 
hasonlóan, az áruszállítás területén is optimalizálni kell a párhuzamos szállítási folyamatokat 
multimodális csomópontok segítségével (Abramovic et al., 2012), (Brnjac et al., 2010). 

Szerbiában – a vasúti infrastruktúra elavult műszaki állapota miatt – a légi- és a közúti közlekedés 
párhuzamos kínálata fedezhető fel a távolsági személyközlekedésben, amely kedvezőtlen a 
környezet számára, hiszen mindkét közlekedési mód igen jelentős károsanyag kibocsátással jár 
(Ivković et al., 2018). Japánban a légi- és vasúti közlekedést hasonlították össze hasonló elven (Ha 
et al., 2011). 

Indiában nagysebességű vasútvonal létesítéséhez készítettek döntéselőkészítő tanulmányt stated 
preference és revealed preference, valamint a játékelmélet felhasználásával (Raturi et al., 2017). 
Különböző – keresletre vonatkozó – forgatókönyvek esetében vizsgálták a vasút 
versenyképességét az autóbuszos szolgáltatással szemben az üzemeltetési költségek és az 
ahhoz kapcsolódó viteldíj-rendszer terén Nash-egyensúlyok (Temesi et al., 2017) 
meghatározásával. A kutatás során alapfeltételként rögzítették a dinamikus árképzés alapú viteldíj-
kialakítást és kialakították azokat a forgatókönyveket, amelyekben a nagysebességű vasút 
üzemeltetője (megrendelője) határozza meg a viteldíjakat az autóbuszos szolgáltatás viteldíjaihoz 
mérten. Ezzel elérhető a felhasználói módválasztásban a 71%-os vasúti részesedés, amellyel 
fenntartható a kötöttpályás közlekedés. Kiemelendő, hogy a vizsgált vonal (Banglamore-Mysore) 
közel 2.000 kilométer hosszú, amely európai mértékben nemzetközi – több országhatáron átívelő 
– utazásnak felel meg. 

Egyes európai országban (pl. Svédország), ahol a vasúti liberalizációja már megtörtént, a 
különböző vasúttársaságok által indított, párhuzamosan közlekedő járatok indítási időpontjainak 
szabályozhatóságát vizsgálták a pályakapacitás-elosztó által kiosztott résidő, a felhasználó által 
megfizetett viteldíj, a társadalmi jólét, a járatsűrűség és a piaci eredmények függvényében (Broman 
etl al., 2017). Szintén Svédországban – az egész országra kiterjedően – vizsgálták az autóbuszos 
közlekedés minőségét Stochastic Frontier Analysis (Aigner et al., 1977) segítségével, amelyből 
kiderült, hogy az egyes – esélyegyenlőséget megteremtő szolgáltatások – csökkentik a 
hatékonyságot, ezért többlet finanszírozást igényel a regionális közlekedés fenntartása. Ezzel 
együtt megállapításra került, hogy vasúti és autóbuszos párhuzamos kínálat esetén nagyobb 
forgalmú időszakokban a vasúti, míg egyéb időszakokban az autóbusz-közlekedés fenntartása 
indokolt (Holmgren, 2013). 

A helyi közösségi közlekedés területén az Amerikai Egyesült Államokban vizsgálták több város 
tekintetében az autóbuszos, illetve vasúti közlekedési rendszer fejlesztésének hatékonyságát az 
üzemeltetés szempontjából. Ebből kiderült, hogy azon városok, amelyek a vasúti rendszerüket 
fejlesztették, kedvezőbb üzemeltetési (karbantartási és férőhelyre vonatkoztatott) költségeket értek 
el, mint azok, amelyek az autóbusz-közlekedést részesítették előnyben (Henry et al., 2006). 
Németországban a helyi és regionális közösségi közlekedés széttöredezettségének (sok 
közlekedési szövetség) feloldását vizsgálták a sűrűn lakott Észak-Rajna-Vesztfália vidéken azzal 
az eredménnyel, hogy a vasútra kötött helyi közlekedési rendszer kidolgozására van szükség, 
amelyeket minden esetben külön-külön kell elemezni. Ezzel együtt jelentős összefonódást 
prognosztizálnak a különböző szolgáltatók között, amely az üzemeltetési költségek mérsékléséhez 
vezethet a szinergia-nyereség miatt (Walter et al., 2008). 
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3.4. Felhasználói paraméterek 

A piaci környezet, a szolgáltatás jellege, valamint a fenntarthatóság mellett a felhasználói 
szempontok vizsgálata is kiemelkedően fontos. Ugyanis a közlekedési mód által kínált menetidő, 
jegyár (költség), komfort, illetve környezeti felelőségvállalás nagyban befolyásolja a szolgáltatás 
igénybevevőjét abban, melyik közösségi közlekedési szolgáltatást választja (Andrejszki et al., 
2014). A rendelkezésre álló makro társadalmi-gazdasági adatok alapján előre lehet jelezni a 
jelentkező igények közlekedési eszközönkénti megoszlását modell segítségével (Bocz et al., 
2016).  

A legtöbb módválasztással foglalkozó kutatás az utazási költség és az utazási idő alapján állít fel 
logit modellt az elővárosi közlekedéssel kapcsolatban, majd annak eredményéből von le 
következtetéseket. Asensio et al. (2002) a barcelonai külvárosok fontosságát és az ingázók által a 
belvárosba történő személygépkocsi-használat arányának növekedését becsüli meg a logit modell 
segítségével. Az eredmények alacsony rugalmasságot mutatnak a módváltásra az ingázók 
esetében. Megfigyelték, hogy a további külvárosiasodás a vasút piaci részesedésének 
növekedését fogja eredményezni a személygépkocsik, és főleg a buszok rovására, feltéve, hogy a 
tömegközlekedési hálózathoz való hozzáférést a jelenlegi szinten tartják és a közúti infrastruktúra 
kapacitásának bővítése nem történik meg. 

Fearnley et al. (2018) kutatást végzett több mint 20 irodalomforrás felhasználásával arról, hogy az 
egyik közösségi közlekedési mód által kínált szolgáltatások felhasználói paraméterei (viteldíj, 
utazási idő, üzemidő) hogyan befolyásolják a másik módnál jelentkező igényeket. Feltárta, hogy 
az utasok különösen érzékenyek a jármű belső kialakítására és felszereltségére (pl. 
alacsonypadló, sok ajtó), valamint a megállóhelyi várakozási időre, de kevésbé befolyásolja a 
felhasználókat a viteldíj mértéke. Ezzel együtt általánosságban kijelenthető, hogy a vasúti kereslet 
kevésbé érzékeny az autóbusz-közlekedés paramétereinek megváltozására. 

Chiu Chuen et al. (2014) által készített tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a malajziai Klang 
Valley nagyváros környékén az egyéni közlekedők elsősorban a parkolási költségek, az autóárak 
és az üzemanyagárak alapján választják közlekedési eszközüket. Míg a vasúti közlekedés 
esetében a vasútállomás távolsága, az utazási idő és a szolgáltatás igénybevételének ideje 
számottevő tényező, autóbusz-közlekedés esetében a buszmegálló távolsága és az utazási idő 
azok a tényezők, amelyek vonzzák az utazókat. 

Hazai viszonylatban szintén az elővárosi, agglomerációs közlekedést elemezte meglévő 
statisztikai adatok és kérdőív alapján Jászberényi et al. (2009) és megállapította, hogy a vonzó 
tömegközlekedés gyors és olcsó, a menetrend pedig kiszámítható. Az elővárosi közösségi 
közlekedés az agglomerációban lakók számára akkor elfogadható és reális alternatíva, ha a 
vonalon kevés megálló van, és a járatok ütemesen közlekednek. Ebben az esetben a megálló 
közelségének csekély jelentősége van. Ezeknek a feltételeknek inkább a kötöttpályás közlekedési 
mód (vasút, HÉV) felel meg, mint az autóbusz-közlekedés. Míg az autóbusszal utazók akkor sem 
váltanának közlekedési eszközt, ha tiszta, kényelmes pályaudvarok és korszerű járművek állnának 
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rendelkezésre, addig a személygépkocsit használók 10–14 százaléka váltana biztosan vasútra, ha 
az elővárosi kényszerpályás közlekedés körülményei javulnának. 

Andrejszki et al. (2016) által végzett általános kérdőíves felmérés során a kinyilvánított preferencia 
szerint meghatározott kérdésekben a válaszadók mindig három közlekedési mód közül 
választották ki a számukra legkedvezőbbet. Ezen választások mentén meghatározható, hogy az 
adott válaszadó számára milyen súlya, milyen preferencia értéke van az öt előre definiált 
közlekedési faktornak (utazási idő, utazási költség, kényelem, biztonság, környezetbarátiság). Az 
egyéni preferenciából pedig átlagolással következtethetők a mintában vizsgált sokaság 
preferenciái. 

Távolsági utazások esetében Tánczos et al. (2007) végzett kutatást a Budapest és Győr közötti 
relációban a tüzelőanyagfajták (benzin, gázolaj, villamos energia) és az autópályadíjak 
figyelembevételével. A vizsgálata fő eredménye, hogy azok a felhasználók választják a közösségi 
közlekedést, akik számára az eljutási költségek határozzák meg módválasztásukat, míg azok, 
akiket az eljutási idő befolyásol leginkább, a személygépkocsit választják. 

3.5. Igényvezérelt közlekedés 

Közösségi közlekedési módon belül fennálló párhuzamos kínálat esetén is lényeges a 
rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása a szolgáltatási színvonal magas szinten 
tartásával. Az igényvezérelt közösségi közlekedési rendszer ritkán lakott területek kiszolgálására 
széleskörűen alkalmazott (Kövesné et al., 2014), (Tóth et al., 2006), így Magyarországon is bő 
évtizede jelen van (Tóth, 2005). Közlekedési szempontból ugyanis a főútvonaltól távolabb, 
elszórtan található, alacsony lakosszámú zsáktelepülések hagyományos közforgalmú kiszolgálása 
során az 1 főre eső teljesítmény mértéke kiemelkedően magas lehet, amely az igényvezérelt 
közlekedés alkalmazásával jelentősen csökkenthető (Horváth et al., 2006a, Horváth et al., 2006b), 
(Prileszky et al., 2006). Ezen felül az igényekhez jobban alkalmazkodó közösségi közlekedési 
kínálat magasabb szolgáltatási színvonalat eredményezhet (Horváth et al., 2007), (Prileszky et al., 
2007a), (Prileszky et al., 2007b). 

Különösen igaz ez azokban a falvakban, amelyek a településhierarchia legalsó szintjén 
helyezkednek el, ugyanis a településeken belül az elemi közintézményeken, alapszolgáltatásokon 
kívül (élelmiszerbolt, posta, esetleg óvoda, általános iskola) más, mindennapi élethez 
elengedhetetlen intézmények nem találhatók meg (pl. egészségügyi intézmények, hivatalok stb.) 
(Balogh, 2012). A 600 főnél kisebb lakosszámú, alapfokú településen élők életminőségének 
javítása érdekében7 a helyi önkormányzat falugondnoki szolgálatot tart fenn, amely a hatályos 
törvények8,9 alapján magába foglalja az igényvezérelt alapon működő személyszállítási 
szolgáltatást is (pl. templomba, piacra járás).  

                                                      
7 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
8 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 
9 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 

szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 
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Elmondható tehát, hogy Európaszerte kihívást jelent az aprófalvas vidéki területek közösségi 
közlekedéssel történő kiszolgálása, hiszen az alacsony lakosszám és népsűrűség mellett a 
hagyományos közforgalmú közlekedés gazdaságilag nehezen fenntartható, egyben alacsony 
elérhetőségi szintet biztosít. A rendszer hatékonyságának javítása érdekében az Európai Unió több 
programot is hirdetett (pl. Lorenzini (2019) és SMACKER), amely Európa egyes területein jelenleg 
is alkalmazott jó példák bemutatására fókuszál. A Pettersson (2019) és Wang et al. (2015) által 
kifejtett példákban közös, hogy az aprófalvak kiszolgálása igényvezérelt közösségi közlekedéssel 
történik, amelyek azonos céllal jöttek létre (alacsony népsűrűséggel rendelkező területek 
kiszolgálása; szociális kohézió megteremtése; üzemeltetési költségek csökkentése), az 
üzemeltetési paraméterek pedig széles spektrumot mutatnak (finanszírozás, díjképzés, 
igénybevehetőség, hagyományos közösségi közlekedéshez való viszony, üzemeltetett 
flottaméret). Amíg a 2000-es évek elején a DRT-szolgáltatás elsődlegesen csak egy szűk kör (pl. 
mozgásukban korlátozottak) mobilitási igényeit szolgálta ki, addig mára egyre elterjedtebbek a nyílt 
hozzáférésű rendszerek is. 

Az említetteket erősíti Wang et al. (2015), amely egy angliai esettanulmányt mutat be az alacsony 
népsűrűségű területeken élők munkahelyi mobilitásának kiszolgálására, míg Weir et al. (2008) egy 
dublini példán alkalmaz kétirányú megközelítést, amely a szállítási teljesítmény csökkentését és a 
közlekedéspolitikai irányelvek megfogalmazását jelenti. Gazdasági szempontból vizsgálja 
Takeuchi et. al (2003) a nagy-britanniai helyközi közösségi közlekedés átalakulását az állami 
támogatások csökkentését követően. Ezen a területen végzett kutatást Davison et al. (2014), 
amelyben a felhasználók preferenciáit méri fel létező DRT rendszerrel szemben, majd ezek alapján 
keresleti modellt állít fel. Ellis et al. (2009) általános útmutatót fogalmaz meg a DRT jellemzőiről 
aprófalvas területek tekintetében, míg Camacho Alcacer et al. (2018) az elektromos járművek 
implementálását ösztönzi. 

Világszerte számos komplex hatékonyság-elemző módszer létezik (Andrejszki, 2017) a 
témakörben. Papanikolaou et al. (2020) analitikus modell segítségével hasonlítja össze a 
hagyományos és az igényvezérelt szolgáltatásokat az üzemeltetőnél és a felhasználónál 
jelentkező költségek (pl. gyaloglási, utazási, átszállási időből adódó) alapján, a járatsűrűség és az 
utasszám függvényében. A vizsgálatból egyértelműen kitűnik az optimális üzemeltetési óránkénti 
utasszám (100 fő/óra/irány), amely a magyarországi kistelepülések lakosszámaihoz képest 
jelentősen nagyobb. Kim (2020) a rugalmas közösségi közlekedési rendszerek 
megvalósíthatóságát modellezte MTS, azaz „multi-agent transport simulation” segítségével 
különböző utazási költségeket alkalmazva. A kutatás eredménye az optimális költségszinten 
üzemeltethető járművek száma, amely 40 minibuszra adódott. Huang et al. (2020) numerikus 
kísérletekkel határozza meg az optimális üzemeltetési szintet és az ahhoz tartozó költségértéket. 
A flottaméret mellett jelentős szereppel bír a témában a lefedett zónák nagysága, a költségek és a 
zónák határai közötti összefüggésekre Wang et al. (2018) világít rá. 

A SMACKER és a SMARTA projektek mellett az ESPON URRUC nemzetközi kooperáció keretein 
belül 4 ritkán lakott európai régió igényvezérelt közlekedési rendszerének jogszabályi, 
közlekedéspolitikai környezetére állapít meg előremutató lépéseket Vitale Brovarone et al. (2020). 
A fő irányvonal a különböző szereplők közötti vertikális együttműködés és a különböző 
minisztériumok közötti horizontális kooperáció összehangolása (pl. finanszírozás-optimalizáció). 
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Strukturált modellt alkotott, hogy segítse az érdekelt feleket a kihívások közös kezelésében, az 
integrált, sokoldalú szakpolitikai csomagok együttes előállítása során. 

Xiong et al. (2020) nagyvárosi környezetben vizsgálta metróállomásokra rá- és elhordó közösségi 
rugalmas közlekedési rendszer optimális útvonaltervezési problémáját. Bár az útvonaltervezés 
fontos kérdés a tömegközlekedésben, vidéki térségekben (ahol csak egy út létezik és a falu nagyon 
kicsi) kevésbé hangsúlyos. Xiong et al. (2020) két metaheurisztikus algoritmust (tabu keresés és 
változó szomszédsági keresés) használt az egyfajta shuttle rendszer optimalizálásához. 

Detti et al. (2019) kifejlesztett és tesztelt egy multimodális rendszer-architektúrát, Bonvoyage 
néven, amely innovatív megoldást javasol az igényvezérelt szolgáltatások megvalósítására, és 
egyesíti az országos NoSQL adatbázisokat, amelyek utazási információkat tartalmaznak. 

Zheng et al. (2019) szerint a nagyvárosok fenntartható fejlődését akadályozzák olyan problémák, 
mint a forgalmi torlódások és a légszennyezés. Ezek enyhítése érdekében egy új típusú igényalapú 
szolgáltatást javasolnak a nem hatékony „door-to-door” igényvezérelt szolgáltatás 
alternatívájaként.  

Torkjazi et al. (2019) azt a gondolatot vizsgálja, hogyan lehet lehetővé tenni a járművek számára 
az előre be nem jelentkezett utasokat, akik a tervezett megállók közelében vannak. Ennek a 
kezelésére utazóügynök-alapú szimulációs modellt hoztak létre, amellyel lehetőség van a stratégia 
hatékonyságának értékelésére is. 

 

Az irodalomkutatás során feltártam, hogy a közösségi közlekedés versenyképessége az egyéni 
közlekedéssel szemben nem javul, ezzel együtt előbbi fenntartása jelentős költségráfordítást 
igényel a szolgáltatás megrendelőjétől (közszolgáltatás esetén az egész társadalomtól). A 
szakirodalom egyértelmű leszögezi, hogy közösségi közlekedésen belül az alágazati szolgáltatók 
munkamegosztását tisztázni kell, azonban ennek tudományos alapokon nyugvó módjára nem tesz 
javaslatokat, megállapításokat.  

A párhuzamos, közösségi közlekedés kutatása terén ugyan történtek előrelépések a 
konkurenciamutató bevezetésével, azonban a létrehozott mutató kizárólag az adott szolgáltatás 
megfelelősségéről vagy nem megfelelősségéről ad képet, optimalizálásra nem alkalmas. Ezen felül 
feltártam, hogy 2008 óta hazai szinten nem történt vizsgálat a témakörben. 

Az igényvezérelt közösségi közlekedés alapjainak definiálásáról, alkalmazási területeiről 
széleskörben elérhetők szakirodalmi források, azonban annak alkalmazását párhuzamos 
szolgáltatások esetén még nem részletezik kutatások. Ebből adódóan e témakörben se 
üzemeltetői, se felhasználói szempontú vizsgálat nem készült. 

A felhasználói preferencia-vizsgálat terén is számos irodalmi forrás áll rendelkezésre, amelyek 
elsősorban az utasok árérzékenységét veszik alapul, fiktív paraméterértékekkel rendelkező 
szituációba helyezve a kitöltőt. 

A fentiek alapján 4 fő irodalmi hiányosságot tártam fel a kutatásaim során: 

• Az alágazati munkamegosztás tisztázására nem készült objektív, különböző 
paraméterértékeken és matematikai módszereken alapuló mutatószám. 
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• A párhuzamos, közösségi közlekedés esetében nem született még olyan – szintén 
paraméterértékeken és matematikai módszereken nyugvó – modell, amellyel 
optimalizálhatók a szolgáltatások. 

• Az igényvezérelt közlekedés alkalmazását az ágazaton belüli párhuzamosságok 
kezelésére nem tárták fel. 

• A felhasználói preferencia-kutatások az árérzékenységre fókuszálnak, a valós kínálati 
paraméterek alapján létrehozott – számos felhasználói paramétert tartalmazó – döntési 
szituációkat a módválasztás során nem vizsgálják. 

Az irodalmi hiányosságok mentén végeztem kutatásomat és alkottam meg az ezek feloldásához 
szükséges modelleket. 
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4. Alkalmazott kutatási módszerek 

A tématerületeknek és az azokhoz definiált céloknak megfelelően számos kutatási módszert 
alkalmaztam, amelyek segítségével végrehajtható a kutatási célkitűzések teljesítése. 
 
A mennyiségi ismérvek, azaz a felhasználói és üzemeltetési paraméterek közötti kapcsolatok 
vizsgálata során a kapcsolat törvényszerűségét regressziós függvényekkel határozom meg, míg 
az ismérvek kapcsolatának szorosságát a korrelációs együtthatóval írom le. A különböző 
közlekedési módokkal számított eljutási idő- és távolság értékek összehasonlítására a Ritz-féle 
módszerek családjába tartozó regressziós függvényeket alkalmaztam. A regressziós függvények 
lineárisan független rendszert alkotnak, tehát egyik függvény sem fejezhető ki a többi lineáris 
kombinációjaként. 
Ezek a függvények lehetnek trigonometrikusak, exponenciálisak, illetve n-ed (páros és páratlan) 
fokszámú polinomok. 
Trigonometrikus függvények alkalmazása elsősorban periodikus folyamatok leírására megfelelő. 
Mivel az általam vizsgált paraméterek nem periodikusak, ezért az abból következő hibák miatti 
felhasználása a vizsgálat tekintetében nem célszerű. Az exponenciális függvény használata – az 
előzőhez hasonlóan – a várható nagy hibából kifolyólag nem szerencsés. 
Páros fokszámú polinom a vizsgálat belső tartományán jól alkalmazható, de a jelenség vizsgálatára 
a szélső helyeken nem megfelelő. A páratlan fokszámú polinomok viszont teljesítik azt a feltételt, 
hogy a szélső helyeken is alkalmasak a jelenség jellemzésére. Ezek alapján olyan első-, harmad-
, ötödfokú polinomokat kerestem, amelyek a legjobban illeszkednek a vizsgált értékpárokra. 
 
Az optimalizálás során célfüggvényeket alkalmaztam, amely egy valós függvény maximumának 
vagy minimumának meghatározását jelentik (Rardin, 1997). A célfüggvényeket a felhasználói és 
üzemeltetési paraméter-értékek optimális szintjének meghatározására használtam. Mivel az 
optimalizáció egy adott megengedett tartományon belül keresi egy függvény legjobb értékét, ezért 
a korlátokat, azaz a tartomány határait minden esetben definiáltam. 
 
Az előzőekben említett páratlan kitevőjű polinomok alkalmazásának minősége – azaz az adatokra 
való illeszkedése – a korrelációs analízissel jellemezhető, amelynek során egy korrelációs 
együttható képezhető a vizsgált változók között lévő kapcsolat leírására. 
 
A közlekedésieszköz-választás a helyváltoztatások térbeni megoszlásának ismerete alapján 
valószínűségi modell segítségével írható le (Kövesné, Debreczeni, Csiszár 2014). Ehhez 
logisztikus regressziót, logit modellt használtam, amely megfogalmazható egy valószínűségi 
modellként (Buis [2016], Hajdu [2004]). A logisztikus regresszió egy statisztikai módszertan, amely 
alapformájában logisztikai függvényt használ egy bináris függő változó modellezésére. Bináris 
függő változóknak két lehetséges értéke lehet, amelyet egy indikátorváltozó képvisel (0 vagy 1). A 
logisztikai modellben a változók bekövetkezési esélyének logaritmusa egy vagy több független 
változó lineáris kombinációja. A független változók mindegyike lehet bináris változó (két osztály, 
egy indikátorváltozó által kódolva) vagy folyamatos változó (bármilyen valós érték). 
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A Nested Logit modell alapvetően a hasznosságalapú modellek családjába tartozik. Alapvetése, 
hogy a döntéshozó a számára legkedvezőbb, legnagyobb hasznosságú közlekedési módot 
választja a paraméterek alapján (Kosztyó, Török, 2007). A kutatás során az eljutási időt és az 
egyes közösségi közlekedési módokat vettem bináris függő változónak. A módválasztás tehát 
jellemezhető azzal, hogy mely közlekedési mód értéke „0”, illetve „1”, azaz mely alágazati 
közösségi közlekedési eszközt választja a felhasználó.  
 
Annak érdekében, hogy az egyes alternatívák (jelen esetben autóbusz vagy vonat) tulajdonságai 
súlyuknak megfelelően értékelhetők legyenek, egy lineáris kombinációjú, eljutásiidő- és 
eljutásiköltség-alapú súlytényezőket figyelembevevő hasznosságfüggvényt határoztam meg 
minden alternatívához. A hasznosságfüggvény a közgazdaságtan számos területén, különösen a 
mikroökonómiai fogyasztáselméletben gyakran használatos függvénytípus. Célja, hogy a 
gazdaság egy szereplőjének – vagy bizonyos esetekben a társadalom egészének – meghatározott 
javakhoz kapcsolódó preferenciáit matematikai eszközökkel modellezze. A függvény változóinak 
száma megegyezik a vizsgált javak (közlekedési módok) számával (Debreu, 1954), (Fishburn, 
1970). 
 
A közösségi közlekedés tervezése során rendkívül fontos az utazási igények figyelembe vétele, 
hiszen egy olyan közösségi közlekedési rendszer képes hatékonyan működni, illetve tud vonzó 
alternatíva lenni a felhasználó számára az egyéni közlekedéssel szemben, amely a lehető 
legpontosabban illeszkedik a jelentkező mobilitási igényekhez. 
A részletes vizsgálatnak alapját az adatgyűjtés jelenti, amelyet két nagyobb csoportra osztottam 
annak módját illetően: 

• közvetlen adatgyűjtés, amely egyedi azonosítóval ellátott segédeszköz segítségével 
történik (pl. az áruházláncok által kiadott törzsvásárlói hűségkártya, amelynek 
segítségével az egyén vásárlási szokásai követhetők figyelemmel, így egyénre szabott, 
célzott marketing célú kedvezmények érvényesíthetők); 

• kikérdezés útján történő adatgyűjtés, amely egyéni interjú alapján történik kérdőívek 
segítségével (pl. revealed preference, vagy stated preference alapú kérdőív) akár anonim 
módon, lehetővé téve a személyes preferenciák globális úton történő meghatározását. 

A felhasználói preferenciákat kérdőíves, fókuszcsoportos felméréssel vagy interjú készítéssel lehet 
gyűjteni (Földes, 2019). Utóbbi kettő főként kisebb mintákra alkalmazható, mélyebb összefüggések 
feltárására; míg a kérdőív nagy mintákra és általános érvényű összefüggések levonására 
alkalmas. A minél szélesebb körű felvétel érdekében a kérdőíves adatgyűjtést alkalmaztam. 
A kérdőívek két különböző típusát használtam: 

• revealed preference (feltárt preferencia) alapú kérdőív; 
• stated preference (kinyilvánított preferencia) alapú kérdőív. 

 
A közösségi közlekedésben az egyik legelterjedtebb adatgyűjtési mód a felhasználók kérdőíves 
kikérdezése utazási szokásaikról, revealed preference alapú kérdőív használatával. Ezzel 
könnyedén információkhoz juthat a közlekedést fenntartó intézmény az egyének mobilitási 
szokásairól.  
A revealed preference alapú kérdőív a felhasználók jelenlegi utazási szokásainak megismerésére 
alkalmas. Ennek gyakorlati megvalósítását a hasonló felépítésű adatgyűjtési felmérések alapján 
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készítettem, a fő szerkesztési szabályok betartásával. A kérdőív elkészítésének során nagy 
figyelmet kell fordítani a helyes típus megválasztására (Scipione 1994), a szerkesztési folyamat 
lépéseinek betartására, illetve a folyamatszemléletű, érthető összeállításra. A válaszadónál 
esetlegesen jelentkező félreértések elkerülése végett a kérdéseket egyértelműen, 
rendunciamentesen fogalmaztam meg (Hosseininasab, 2015). A kérdőív összeállítása során az 
alábbi kérdéstípusokat alkalmaztam: 

• feleletválasztós (Csapó et al., 2008); 
• értékelőskálás (Földes, Csiszár, 2018); 
• szabadszöveges (Kiss, Tátrai, 2012). 

A feleletválasztós kérdés során az előre definiált válaszok közül választhat a megkérdezett, ezért 
az eldöntendő kérdésekre, valamint a demográfiai adatok megismeréséhez kiválóan alkalmazható. 
Értékelőskála esetében valamely paraméterekhez értéket társít a kitöltő egy előre meghatározott 
skála alapján, ami a felhasználói paraméterek fontosságát fejezi ki. A szabadszöveges válaszadást 
csak kifejezetten indokolt esetben alkalmaztam, hiszen az adott válaszok nehezen feldolgozhatók, 
tisztításuk időigényes, valamint könnyebben félreérthetők. 
 
Mivel a kinyilvánítottpreferencia-alapú kérdőív a döntési mechanizmusok, valamint a felhasználói 
látens igények megismerésére alkalmazható, ezért az a stated preference – mint adatgyűjtésben 
használatos módszer – használatával lehetséges. A módszerrel a felhasználót valós adatokon 
alapuló döntési szituációba helyezve lehetőség nyílik a javak, szolgáltatások valódi értékeinek és 
a felhasználói módválasztásnak a meghatározására. Megjegyzendő, hogy a stated preference 
használható Krajnyik (2008) alapján döntéstámogató módszerként is, hipotetikus termékeket, 
szolgáltatásokat előállítva (pl. tervezett fejlesztés során a már meglévő termék attribútumainak 
módosításával a kikérdezettek mely termékeket preferálják).Az említett stated preference 
(magyarra fordítva: feltárt preferencia-értékelések) hazánkban kevésbé elterjedt, kiforrott. Az 
értékelés három csoportra osztható: 

• CV (contingent valuation), amely a feltételes értékelést jelenti. Ennek alkalmazása arra ad 
választ, mennyit lenne hajlandó fizetni egy adott szituációban egy adott szolgáltatásért 
vagy termékért a megkérdezett; 

• CA (conjoint analysis), amely a feltételes rangsorolás és pontozás módszerét jelenti. 
Ennek során a megkérdezettnek lehetősége van a saját preferenciái alapján 
sorbarendeznie, pontoznia bemutatott szolgáltatásokat, termékeket; 

• DCE (discret choice experiment), amely a diszkrét választást foglalja magába. A módszer 
használata során a válaszadó a bemutatott termékek, szolgáltatások közül a számára 
legértékesebbet választja ki. (Kroes, Sheldon, 1988). 

A stated preference módszert előszeretettel alkalmazzák olyan területen, ahol a piac szerepe 
korlátozott, azaz a fogyasztók viselkedését, választásait, fizetési hajlandóságát nehezen lehet 
megfigyelni a valós piacon (például monopólium alatt működő (köz)szolgáltatások). Ezért 
alkalmaztam én is a DCE-analízist a felhasználói preferenciák megismerésére, hiszen a helyközi 
közlekedés az állami vagy önkormányzati megrendelésre, monopólium alapján működő 
közszolgáltatás. A kérdőív összeállítása során a közlekedési módok valós paraméterértékekeit 
tartalmazó kártyákat állítottam elő. A válaszadónak ezek alapján a számára kedvezőbbet kellett 
kiválasztania. A kérdések összeállítása során kellő körültekintéssel fogalmaztam meg a 
kérdéseket, a kártyák áttekinthetőségére is koncentrálva. 
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A kérdőívek kitöltéséből származó válaszokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében 
adatbázisokban tároltam. 
A különböző típusú kérdőívek összehasonlításával megvizsgáltam a felhasználók jelenlegi és 
preferenciaalapú módválasztása közötti összefüggéseket, kitérve az analitikus vizsgálat 
eredményeire is. 
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5. Párhuzamos távolsági közlekedés vizsgálati modellje 

Számos megyeszékhely, megyei jogú város és Budapest között van jelenleg is párhuzamos 
autóbuszos és vasúti közösségi közlekedés is, amely a két alágazat közötti versenyhelyzetet 
eredményezheti, így nem teljesül a kiegészítő szerep. 
A probléma elemzésére modellt dolgoztam ki, amelynek alapját a jelenlegi menetrendi adatok 
felhasználásával a főbb felhasználói paraméterek (eljutási idő és megtett távolság) jelentik. 
Üzemeltetői oldalról pedig a meghatározó költségekkel (jármű – és pályaköltség) kapcsolatos 
vizsgálatok szolgálnak információval a kedvezőbb szolgáltatási lehetőségről. A további 
költségelemek vizsgálata részletes vonali elemzés alapján lehetséges. A modell szerves részét 
képező matematikai módszer segítségével becslést adok arról, hogy felhasználói és üzemeltetői 
szempontból – a jelenlegi hálózati viszonyokat tekintve – mely paraméter-határok között mely 
közlekedési alágazat bizonyul kedvezőbbnek.  

5.1. Az alkalmazott modell bemutatása  

A modell 5 fő lépésből áll: 
1. Utazási láncok definiálása, amelynek során a párhuzamos, távolsági közösségi 

közlekedési viszonylatok közül lehet választani. 
2. Eljutási idő, eljutási távolság, mint felhasználói paraméterek, illetve a férőhelyre vonatkozó 

fajlagos költség, mint üzemeltetői paraméter kiszámítása. 
3. Kiszámított paraméter-értékek közötti összefüggések modellezése regresszióanalízis 

módszerrel. 
4. Optimális távolság-határértékek megállapítása felhasználói és üzemeltetői szempontból. 
5. Modell továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzése. 

5.1.1. Utazási láncok definiálása 

Az optimális távolság-határértékek meghatározásához az utazási láncok összeállítása szükséges. 
Ennek érdekében meg kell határozni a láncok kezdő- illetve végpontjait, amelyek az egyszerűsítés 
érdekében az adott települések központjaiban jelölendők ki, azaz definiálni szükséges a központ 
térbeni elhelyezkedését (pl. városháza). Jelen modell a párhuzamos, távolsági közösségi 
közlekedés vizsgálatára alkalmazható, így például a főváros és attól minimum 50 kilométerre 
található vidéki megyeszékhelyek, de minimum megyei jogú városok, vagy 20 ezer főnél nagyobb 
lélekszámú városok közötti relációk leképezése szükséges utazási láncok formájában. 
Ebből adódóan nem csupán a távolsági közösségi közlekedési eszköz által garantált 
paramétereket veszi figyelembe a modell, hanem a településen belül a meghatározott központ és 
az autóbusz- illetve a vasútállomás közötti távolság- és időértéket is (gyaloglás vagy közösségi 
közlekedés esetén). 
Tehát az utazási lánc az induló- és érkező településen belüli rá- és elhordási időre és távolságra, 
valamint a távolsági jármű által megtett távolság- és időértékekre bontása szükséges. 
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5.1.2. Felhasználói és üzemeltetési paraméterek kiszámítása 

A fejezetben használt jelölések az 5.1. táblázatban találhatók. 
5.1. táblázat: Fejezetben alkalmazott jelölések 

Változó Leírás Dimenzió 
i induló település - 
j érkező település - 
k közlekedési mód (b=busz, v=vonat) - 
tmenet i,j,k k közlekedési mód által nyújtott menetidő i és j települések között  [perc] 

tráhordási i,j,k 
k közlekedési mód állomására, megállóhelyére történő ráhordás ideje i indulási 
településen belül, j településre eljutás alkalmával [perc] 

telhordási i,j,k 
k közlekedési mód állomásáról, megállóhelyétől történő elhordás ideje j érkezési 
településen belül i indulási település felől [perc] 

teljutási i,j,k 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás teljes időigénye k közlekedési 
mód igénybevételével [perc] 

trágyal,hk i,j,k 
gyaloglási idő vagy menetidő a helyi közlekedési eszközön k közlekedési mód 
állomásának megközelítésekor a kiinduló i településen j település felé [perc] 

telgyal,hk i,j,k 
gyaloglási idő vagy menetidő a helyi közlekedési eszközön k közlekedési mód 
állomásának elhagyásakor az érkező j településen i település felől [perc] 

tállomási, időkeret i,k 
az utas számára az állomáson a tartózkodási, várakozási idő ráhordás esetén 
minden közlekedési módot illetően (minimum 10 perc) [perc] 

tállomási, időkeret j,k 
az utas számára az állomáson a tartózkodási, várakozási idő elhordás esetén 
minden közlekedési módot illetően (minimum 10 perc) [perc] 

teljutási, 100 i,j,b 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás teljes időigénye emelt 
sebességű autóbuszok (b) alkalmazásával (autópályán 100 km/h sebesség mellett) [perc] 

smenet i,j, k k közlekedési mód által nyújtott menettávolság i és j települések között  [km] 

sráhordási i,j,k 
k közlekedési mód állomására történő ráhordási távolsága i indulási településen belül 
j település felé [km] 

selhordási i,j,k 
k közlekedési mód állomásáról történő elhordás távolsága érkezési j településen 
belül i település felől [km] 

seljutási i,j,k 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás teljes távolságigénye k 
közlekedési módonként [km] 

kférőhely i,j,k 
k közlekedési mód férőhelyre vonatkoztatott fajlagos (üzemeltetési) költsége i és j 
települések közötti relációban [HUF/fh.] 

küzem,t t autóbusz vagy vasúti szerelvény kilométerenkénti üzemeltetési költsége [HUF/km] 
Cjármű, t  t autóbusz vagy vasúti szerelvény befogadóképessége [fő] 

M várható érték - 
x tapasztalati várható távolságérték [km] 
y tapasztalati várható időérték [perc] 
sx a távolság korrigált szórása - 
sy az idő korrigált szórása - 

σidő 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás esetén a k közlekedési módok 
közötti eljutásiidő-értékek szórása perc 

σ(idő,Tempo100) 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás esetén a k közlekedési módok 
közötti eljutásiidő-értékek szórása, emelt sebességű autóbuszok alkalmazásával 
(autópályán 100 km/h sebesség mellett) 

perc 

σ(fajlagos költség) 
i és j települések közötti relációban a k közlekedési módok közötti, férőhelyre 
vonatkoztatott fajlagos költségértékek szórása HUF/km 

N k közlekedési módok száma (=2) - 
Az egyes utazási láncok definiálását követően az egyes közlekedési módok értékeléséhez 
szükséges főbb felhasználói paraméterek meghatározása történik. Ezek az: 
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• eljutásiidő-értékek, valamint 
• eljutásitávolság-értékek. 

Az eljutási idő (5.1) a rá- és elhordási idők összege, valamint a menetidő10 összegeként áll elő. 
Ugyanazon közlekedési módon és reláción belül eltérő menetidők esetében a menetidők számtani 
átlaga számítandók. 

𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
= ∑𝑡𝑡𝑟𝑟á−é𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘  (5.1) 

A rá- és elhordási idők összegzésével (5.2) kiszámítandó az utazási láncra vonatkoztatott 
településen belüli helyváltoztatással eltöltött idő- és távolságértékek közlekedési módonként. 

∑𝑡𝑡𝑟𝑟á−é𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘  (5.2) 

Az eljutási távolság (5.3) relációnként és közlekedési módonként vett értékei hasonló logikán 
határozhatók meg. 

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
= 𝑠𝑠𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 (5.3) 

Az állomások földrajzi elhelyezkedéséből adódóan fenn áll annak a lehetősége is, hogy vagy az 
autóbusznál, vagy a vasútnál, vagy mindkettőnél sincs szükség városon belüli rá-, illetve 
elhordásra. Ha ez a művelet szükséges, úgy a rá- és elhordási idő, illetve távolság a következőképp 
számítandó (5.4, 5.5, 5.6, 5.7). 

𝑡𝑡𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑟𝑟á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
+ 𝑡𝑡á𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑜𝑜ő𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑘𝑘 (5.4) 

𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
+ 𝑡𝑡á𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑜𝑜ő𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑘𝑘 (5.5) 

𝑠𝑠𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑠𝑠𝑟𝑟á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑘𝑘
 (5.6) 

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑒𝑒 ,𝑘𝑘
 (5.7) 

A ráhordási idő komplex értékként értelmezhető, hiszen az autóbusz- vagy a vasútállomás 
megközelítése kétféleképpen történhet településen belül: 

• gyalogosan; 
• helyi közösségi közlekedés igénybevételével. 

A gyaloglási értékek a Google útvonaltervező-szoftverrel, míg a helyi közösségi közlekedés értékei 
a helyi menetrendek11 alapján definiálandók. Fontos kiemelni, hogy eltérő menetidő és távolság 
értékek esetében azok számtani átlaga alkalmazandó. 
Az induló vasút-, illetve az autóbusz-állomáson minden esetben jelen modellben minimum 10 perc 
állomási időkerettel számoltam, amelyről feltételeztem, hogy átlagosan elegendő a menetjegy 
megvásárlására, a helyszínen az indulással kapcsolatos információk beszerzésére, a jármű 
megközelítésére és a járműre várakozásra (átszállás). Az állomási időkeret függ a menetrendi 
csatlakozás-biztosítástól. 
A távolsági autóbusz-közlekedés esetében egyre nagyobb szerepet kapnak az autópályán emelt 
sebességgel közlekedő, azaz Tempo100-as minősítésű autóbuszok. Ezért a modell segítségével 
meg kell határozni a hatályos 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés 
szabályairól alapján az egyes relációkban az eljutásiidő-értékeket Tempo100-as esetekben (5.8). 

                                                      
10 2018/2019. menetrendi évre érvényes Hivatalos Autóbusz Menetrend és Vasúti Menetrend alapján 
11 Adott településen a 2018/2019.menetrendi évben érvényben lévő menetrend alapján 
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𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠 ,100𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑏𝑏
= 𝑡𝑡𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒,100𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑏𝑏 + 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 (5.8) 

Az (5.8) alapján lehetőség van annak kiszámítására, hogy a vizsgált viszonylatokon történő 
utazások paramétereiben milyen mértékű változtatást jelentene az, ha – a jelenlegieken kívül – az 
autópályán közlekedő autóbuszok mindegyike az autópályán emelt sebességgel, - menetrendben 
is meghirdetve - 100 km/h-val közlekedhetne. 
Az adott relációkban alkalmazott járműtípusokat figyelembe véve a kilométerenkénti üzemeltetési 
költség meghatározása szükséges minden közlekedési módra vonatkozóan. Ennek alapját a vasúti 
közlekedés során a Vasúti Pályakapacitás-Elosztó 
Kft.12 13 14, míg autóbusz-közlekedés esetében a Volánbusz Zrt.15 dokumentumai jelentik. 
Mivel a közúti és vasúti személyszállító járművek különböző kapacitásokkal bírnak, ezért 
szükséges az egy férőhelyre jutó fajlagos költségek kiszámítása adott viszonylatonként. A vasútnál 
felmerülő értékek meghatározása a Vonatösszeállítás16 adatbázisa alapján, Budapest és az adott 
település között közlekedő vonatok által nyújtott kapacitások átlagolásával számítandó. Az 
autóbusznál az adott viszonylaton alapjáratként közlekedő autóbuszok kapacitását (2 tengelyes: 
50 fő vagy 3 tengelyes: 65 fő) szükséges figyelembe venni, az esetlegesen mentesítő járatként 
(másod- vagy harmadrész) induló autóbusz(ok) kapacitásától – azaz a menetrendben nem 
szereplő, dinamikus kapacitásbővítéstől – el kell tekinteni. A fentiek alapján kiszámíthatók az 
eddigiekben vizsgált városok tekintetében az autóbuszra és vonatra vonatkoztatott egy férőhelyre 
jutó fajlagos költségek az (5.9) alapján. 

𝑘𝑘𝑓𝑓é𝑟𝑟őℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔 𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 =  
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 ∙ 𝑘𝑘ü𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚

𝐶𝐶𝑗𝑗á𝑟𝑟𝑚𝑚ű,𝑚𝑚
 (5.9) 

5.1.3. Paraméterek közötti összefüggések modellezése 

Az utazási láncokban definiált települések közötti, különböző közlekedési módokkal számított 
eljutási idő (teljutási i,j,k , teljutási, 100 i,j,b)- és távolság (seljutási i,j,k) értékek, valamint üzemeltetési 
paraméterek (kférőhely i,j,k ) és távolsági (smenet i,j, k ) értékek összefüggéseinek a modellezésére a 
Ritz-féle módszerek családjába tartozó regressziós függvények alkalmazandók. 
A 4. fejezetben ismertetettek alapján olyan első-, harmad-, ötödfokú polinomokat szükséges 
meghatározni, amelyek a legjobban illeszkednek a kiszámított értékpárokhoz. 
A különböző, páratlan fokszámú regressziók az n-ed fokú polinom (5.10) alakú egyenletéből 
vezethetők vissza, ahol az a = [a1, a2, a3, ..., an+1] ismeretlenek meghatározása az (5.11) 
egyenletrendszer alapján történik. 

                                                      
12 Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. adatbázisa alapján a vasútvonalak listája és műszaki paraméterei. Letöltés 

dátuma: 2019.. június 20. URL: http://www2.vpe.hu/takt/vonal_lista.php 
 
13 Traxx-tapasztalatok: takarékosak a mozdonyok. URL: http://iho.hu/hir/traxx-tapasztalatok-takarekosak-a-

mozdonyok-120306# 
14 Hálózati Ügyfélszolgálat. Letöltés dátuma: 2019. október 20. URL: https://www2.vpe.hu/hu/halozati-

uzletszabalyzat-husz 
15 Ezerarcú Magyarország. Letöltés időpontja: 2019. október 20. 

http://www.volanbusz.hu/files/public/rpdf/Kulonjaratiajanlatcsomag_2_1024x768px.pdf 
16 Vonatösszeállítás. Letöltés dátuma: 2018.. június 10. URL: http://vonatosszeallitas.hu 

http://www2.vpe.hu/takt/vonal_lista.php
http://iho.hu/hir/traxx-tapasztalatok-takarekosak-a-mozdonyok-120306
http://iho.hu/hir/traxx-tapasztalatok-takarekosak-a-mozdonyok-120306
https://www2.vpe.hu/hu/halozati-uzletszabalyzat-husz
https://www2.vpe.hu/hu/halozati-uzletszabalyzat-husz
http://www.volanbusz.hu/files/public/rpdf/Kulonjaratiajanlatcsomag_2_1024x768px.pdf
http://vonatosszeallitas.hu/
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𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑎𝑎)  =  𝑎𝑎1  + 𝑎𝑎2𝑥𝑥1  +  𝑎𝑎3𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥3+ . . . + 𝑎𝑎𝑚𝑚+1𝑥𝑥𝑚𝑚 (5.10) 

1 ∙ 𝑎𝑎1 + 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠]𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠𝑚𝑚]𝑎𝑎𝑚𝑚+1 = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠] 

(5.11) 
𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠]𝑎𝑎1 + 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠2]𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠𝑚𝑚+1]𝑎𝑎𝑚𝑚+1 = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠] 

… 

𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠𝑚𝑚]𝑎𝑎1 + 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠𝑚𝑚+1]𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑀𝑀[𝑥𝑥𝑠𝑠2𝑚𝑚]𝑎𝑎𝑚𝑚+1 = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑚𝑚] 

Lineáris (elsőfokú) regresszió során az adott értékpárokra legjobban egy egyenes illeszthető, 
amely az (5.12) alakban adható meg, melyben az a=[a1,a2] ismeretlen az alábbi, kétismeretlenes 
egyenletrendszer (5.13) megoldásával kapható meg. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑎𝑎)  =  𝑎𝑎1  +  𝑎𝑎2𝑥𝑥   (5.12) 

𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠)] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠] 
(5.13) 

𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠)𝑥𝑥𝑠𝑠] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠] 

Harmadfokú polinom alkalmazása során egy olyan alakú függvény (5.14) keresendő, ahol az 
ismeretlen a=[a1,a2,a3,a4] értékek az (5.15) álló egyenletrendszer megoldásával kaphatóak meg. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑎𝑎)  =  𝑎𝑎1  +  𝑎𝑎2𝑥𝑥 +  𝑎𝑎3𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥3 (5.14) 

𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠 + 𝑎𝑎3𝑥𝑥𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥𝑠𝑠3)] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠] 

(5.15) 
𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠 + 𝑎𝑎3𝑥𝑥𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥𝑠𝑠3)𝑥𝑥𝑠𝑠] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠] 

𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠 + 𝑎𝑎3𝑥𝑥𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥𝑠𝑠3)𝑥𝑥𝑠𝑠2] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠2] 
𝑀𝑀[(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥𝑠𝑠 + 𝑎𝑎3𝑥𝑥𝑠𝑠2 + 𝑎𝑎4𝑥𝑥𝑠𝑠3)𝑥𝑥𝑠𝑠3] = 𝑀𝑀[𝑦𝑦𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠3] 

Az (5.10) és (5.11) alapján az ötödfokú polinom megadásához szükséges egyenletrendszer 
meghatározható. 
Az előzőekben említett polinomok alkalmazásának minősége – azaz az adatokra való illeszkedése 
– korrelációanalízissel jellemezhető, amelynek során egy (rxy) korrelációs együttható képezhető a 
vizsgált változók között lévő kapcsolat leírására (5.16). Annál jobban illeszkedik egy polinom az 
adatsorra, minél jobban megközelíti az 1 értéket az r értéke. 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑔𝑔 =  ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖−�̅�𝑥)∙(𝑔𝑔𝑖𝑖−𝑔𝑔�)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1
𝑠𝑠𝑥𝑥∙𝑠𝑠𝑦𝑦∙(𝑚𝑚−1)

 (5.16) 

 

5.1.4. Optimális távolság-határértékek meghatározási módja 

A felhasználói és üzemeltetői paraméterek szerint előállított regressziós függvényeket külön 
szükséges vizsgálni. 
Az eljutásiidő- és eljutásitávolság-értékek, valamint az üzemeltetési fajlagos költségek és a 
távolságértékek közötti kapcsolatot leíró, közlekedési módonkénti regressziós függvényeket az 
alábbiak lépések szerint szükséges vizsgálni: 
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• A függvények metszéspontjainak elemzése (egymással, illetve az abszcisszával és 
ordinátával); 

• A függvények közötti távolság mértékének értékelése. 
A függvények – egymással történő – metszéspontjai kijelölik azokat a távolságértékeket, 
amelyeknél az egyes közlekedési módok ugyanolyan mértékben versenyképesek egymással. 
Ebből adódóan, ezen metszéspontoknál kisebb és nagyobb távolságérték esetén valamely vizsgált 
közösségi közlekedési mód kedvezőbb paraméterértékekkel rendelkezik, azaz versenyképesebb. 
Amennyiben a polinomok egymást fedik, úgy – a metszésponthoz hasonlóan – a közlekedési 
módok versenyképessége – a vizsgálati paraméterek tekintetében – azonos. Egymást nem metsző 
polinomok esetében a kisebb függvényértékkel rendelkező közlekedési mód a teljes vizsgált 
távolságintervallumon kedvezőbb eljutásiidő- vagy üzemeltetésiköltség-értékekkel bír. 
A metszéspontok mellett kiemelendő a polinomokértékek szórásának (σ) paraméterenkénti 
vizsgálata is, ugyanis ezen értékek is az adott közlekedési mód versenyképességére utalnak 
(5.17.), (5.18), (5.19).  

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑜𝑜ő =  �
∑ �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑗𝑗𝑒𝑒𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

−𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
������������������

2
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁 
 (5.17) 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑜𝑜ő,𝑇𝑇𝑒𝑒𝑚𝑚𝑇𝑇𝑜𝑜100 =  �
∑ �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑗𝑗𝑒𝑒𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑖,100𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

−𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠,100𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
�����������������������

2
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁 
 (5.18) 

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑘𝑘ö𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑔 =  �
∑ �𝑘𝑘𝑓𝑓é𝑟𝑟őℎ𝑚𝑚𝑒𝑒𝑦𝑦 𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘−𝑘𝑘𝑓𝑓é𝑟𝑟őℎ𝑚𝑚𝑒𝑒𝑦𝑦 𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘��������������������

2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁 
 (5.19) 

A jellemzők alapján meghatározhatók a távolság függvényében a párhuzamos, távolsági közösségi 
közlekedés elméleti távolság-határértékei felhasználói és üzemeltetői szempontból egyaránt. Ezek 
alapján definiálható az egyes közlekedési módok szerepe a távolsági személyszállításban, illetve 
meghatározhatók azok az intervallumok, amelyeken belül a párhuzamos kínálat felülvizsgálandó.  
Az eljutási idő terén a polinomok abszcisszával és ordinátával való metszéspontja – amennyiben 
létezik – nem értelmezhető a modell szempontjából, ugyanis zérus távolságértékhez menetrend 
alapján nem tartozhat zérusnál nagyobb időérték. Ugyanígy zérus időértékhez nem tartozhat 
zérusnál nagyobb távolságérték. 
Az fajlagos üzemeltetési költségek tekintetében már értelmezhetők a Descartes-féle koordináta-
rendszer tengelyeinek metszése, ez azonban a költségfajták (fix, illetve változó) meghatározását 
szolgálja, amelyet a kutatási tervben ismertetek (10.4. fejezet). 

5.1.5. A modell fejlesztési lehetőségeinek meghatározása 

Az üzemeltetési költségek esetében a modell a meghatározó költségeket (jármű- és 
pályaköltségek) veszi figyelembe, azonban ezen értékek számítása finomítható az alábbi elemek 
beépítésével: 

• vasúti közlekedés esetében a VPE Kft. által évenként közzétett Díjképzési 
Dokumentumban, illetve az 5 évente frissített Díjképzési Módszertan alapján a 
pályahálózati költségek felülvizsgálhatók; 
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• szintén a kötöttpályás közlekedés terén az állam által nyújtott – módon belül értelmezett, 
azaz árufuvarozási és személyszállítási – időben változó, közlekedéspolitikai menetvonal-
támogatások figyelembe vétele. Az árufuvarozás előnyben részesítése esetében az állam 
a nagyobb költségértékkel bíró személyszállítási menetvonalakat a bevételekkel nem 
fedezett, indokolt költségek jogcím alatt téríti meg a személyszállítási közszolgáltatást 
végző gazdasági társaságoknak, így a férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költségek 
magasabbak lehetnek; 

• autóbusz-közlekedés esetében az egyes autóbusztípusokra vonatkozó költségértékek 
figyelembe vétele, amelynek alapjául az autóbusz-állomány típusösszetétele és az 
azokhoz köthető, részletes üzemeltetési költségek (pl. típusonkénti fogyasztás, 
kopóalkatrészek tervszerű cseréjének gyakorisága stb.) szolgálhatnak; 

• mindkét közlekedési mód esetében az üzemeltetéshez szervesen kapcsolódó vállalat-
működési költségek (pl. humán erőforrás költsége, forgalmi létesítmények 
üzemeltetésének költsége stb.) beépítése. 

A fentiek megfontolása a modell alkalmazhatóságát nem befolyásolja, elsődlegesen a 
költségértékek, ezzel együtt a határérték(ek) pontosítását szolgálhatják. Ezek implementálásához 
vonalankénti részletes, mikroszkopikus vizsgálat szükséges. 
Felhasználói szempontból ugyan az eljutási idő komplex módszerrel kerül értékelésre, de a vizsgált 
paraméterek száma bővíthető, például a járatsűrűséggel vagy az utazási volumen feltárásával. 
Ezen felül a modell bővíthető egyéb, innovatív közlekedési módok (pl. telekocsi) vagy az egyéni 
közlekedés beépítésével. Mindezek ellenére a modell – az általam kidolgozott szinten is – képes 
komplex módon kezelni a hazai párhuzamos, távolsági közösségi közlekedés problémáját a 
felhasználói és üzemeltetői paraméterek szempontjából. 
A modell alkalmazható tetszőleges település (mint kezdőpont) tekintetében is, település-
hierarchiától függetlenül. A paraméter-értékeket meghatározva és a regressziós függvényeket 
vizsgálva felállíthatók az optimális távolság-határértékek a kiválasztott településre vonatkozóan. 
Az értekezésben a hazai közlekedési hálózat sugaras felépítése, illetve az elenyésző számú 
harántirányú vasúti kapcsolatok miatt Budapest-centrikus gyakorlati implementációt végeztem el. 
Ugyanis a hazai távolsági, közforgalmú közlekedési rendszerben elsősorban sugárirányú, 
Budapest-központú párhuzamos vasúti- és autóbuszvonalak léteznek, más települések 
tekintetében a jelenség kevésbé figyelhető meg. 

5.2. Eredmények 

A modell alapján Budapest és 15 megyeszékhely, megyei jogú város között határoztam meg az 
eljutási láncokat (5.1. ábra). 
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5.1. ábra: Képzett utazási láncok 

A számítás alapját Budapest, Deák Ferenc tér és budapesti autóbusz-állomás, vagy vasútállomás 
közötti szakaszon a különböző alternatív útvonalak közül a legkisebb időigénnyel rendelkező 
képezi. Részletesen ez az alábbiak igénybe vételét jelenti: 

• Nyugati pályaudvar megközelítése esetén az M3 metró  
(𝑡𝑡𝑟𝑟á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘

= 3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝,  𝑠𝑠𝑟𝑟á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒,ℎ𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑘𝑘
= 1,5 𝑘𝑘𝑘𝑘), 

• Keleti pályaudvar esetén az M2 metró (5 perc, 2,5 km), 
• Kelenföld esetén az M3 metró Kálvin térig, majd onnan az M4 metró (átszállással 17 perc, 

5,8 km), 
• Stadionok esetén az M2 metró (7 perc, 4,3 km), 
• Népliget esetén pedig az M3 metró (7 perc, 4,3 km).  

A vizsgált relációkban a kiszámított eljutásiidő- és eljutásitávolság-értékeket az 5.2. táblázat 
tartalmazza. 

5.2. táblázat: Közlekedési módok által kínált eljutásiidő- és távolság értékek 

 
Az olyan vonalak, amelyeken jelenleg közvetlenül csak vasúti személyszállítás van (pl.: Budapest 
– Debrecen, Budapest – Győr, városközpont), autóbuszos nincs, ott csupán elméleti (empirikus 
úton a hivatalos menetrendekben nem korrigált) értékeket tüntettem fel. A Budapest – Debrecen 
viszonylatban a csak külön rendeletre közlekedő – a 2008-as vasutassztrájk idején felmért – 1060 
Budapest – Debrecen menetrendi mező adatai a mérvadók. Budapest – Győr viszonylatában pedig 
a 2013. évben megszüntetett 1260 Budapest – Győr menetrendi mezők adatait használtam fel. 

s eljutási, b, i, j 

[km]
t eljutási, b, i, j 

[perc]
t utazási, b, i, j 

[perc]

t ∑rá-és 

elhordási, b, i, j 

[perc]

s eljutási, v, i, j 

[km]
t eljutási, v, i, j 

[perc]
t utazási, v, i, j 

[perc]

t ∑rá-és 

elhordási, v, i, j 

[perc]
Debrecen 223 228 200 28 223,6 173 149 24
Dunaújváros 79,7 95 75 20 88,3 148 95 53
Eger 132,6 127 110 17 144 151 116 35
Győr 132,1 130 110 20 132,8 97 70 27
Hatvan 60,7 77 60 17 69,5 66 51 15
Kaposvár 195,6 175 155 20 209,8 180 166 14
Kecskemét 84,6 90 70 20 107,5 90 77 13
Keszthely 193,9 165 145 20 195,8 193 166 27
Nyíregyháza 231 237 220 17 272 196 182 14
Pécs 212,8 268 248 20 230,7 203 163 40
Szeged 177,3 204 184 20 195,2 172 142 30
Székesfehérvár 72,9 95 75 20 70,3 85 51 34
Szombathely 234 285 265 20 237,2 200 145 55
Veszprém 118,5 146 126 20 120,6 141 99 42
Zalaegerszeg 237 219,5 191 29 246,4 251 211 40

i = Budapest, Deák 
Ferenc tér

Autóbusz Vonat
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A Tempo 100 minősítésű autóbuszos szolgáltatás bevezetésével az adatok az alábbiak szerint 
módosulnak (5.3. táblázat). 

5.3. táblázat: Közlekedési módok által kínált eljutásiidő- és távolság értékek Tempo100 buszok esetén 

 
A modell alapján becsült, járműre vonatkoztatott – de a pálya költségeit is tartalmazó – 
kilométerenkénti költségértékeket az 5.4. táblázat tartalmazza.  

5.4. táblázat: Járműtípusonkénti üzemköltségek 
  Járműtípus k üzem, t [HUF/km] 
Autóbusz Dízelüzemű (2, illetve 3 tengelyes) 531 

Vonat 
FLIRT (2, csatolva) 2750 
V43 2928 
Traxx,Taurus, ÖBB 1116 2811 

A kiszámított fajlagos költségértékeket közlekedési módonkénti bontásban az 5.5. táblázat és az 
5.6. táblázat tartalmazza. 

5.5. táblázat: Autóbusz esetén számított fajlagos költségértékek 

 
 
 
 
 

s eljutási, b, i, j 

[km]
t eljutási, b, i, j 

[perc]
t utazási, b, i, j 

[perc]

t ∑rá-és 

elhordási, b, i, j 

[perc]

s eljutási, v, i, j 

[km]
t eljutási, v, i, j 

[perc]
t utazási, v, i, j 

[perc]

t ∑rá-és 

elhordási, v, i, j 

[perc]
Debrecen 223 197 169 28 223,6 173 149 24
Dunaújváros 79,7 86 66 20 88,3 148 95 53
Eger 132,6 127 110 17 144 151 116 35
Győr 132,1 130 110 20 132,8 97 70 27
Hatvan 60,7 67 50 17 69,5 66 51 15
Kaposvár 195,6 175 155 20 209,8 180 166 14
Kecskemét 84,6 82 62 20 107,5 90 77 13
Keszthely 193,9 165 145 20 195,8 193 166 27
Nyíregyháza 231 237 220 17 272 196 182 14
Pécs 212,8 225 205 20 230,7 203 163 40
Szeged 177,3 196 176 20 195,2 172 142 30
Székesfehérvár 72,9 78 58 20 70,3 85 51 34
Szombathely 234 285 265 20 237,2 200 145 55
Veszprém 118,5 128 108 20 120,6 141 99 42
Zalaegerszeg 237 219,5 190,5 29 246,4 251 211 40

i = Budapest, Deák 
Ferenc tér

Autóbusz Vonat

smenet,i,j,k [km]
Autóbusz 

tengelyeinek 
száma

smenet,i,j,k  ∙ k 

üzem, t [HUF]
Cjármű, t  [fő] k férőhely i,j,k 

[HUF/férőhely]
Debrecen 217,4 2 115541 50 2311
Dunaújváros 75,2 2 39931 50 799
Eger 128,3 2 68127 50 1363
Győr 127,6 2 67815 50 1356
Hatvan 56,4 2 29948 50 599
Kaposvár 191,1 2 101474 50 2029
Kecskemét 80,1 2 42533 50 851
Keszthely 189,4 3 100571 65 1547
Nyíregyháza 226,3 2 120271 50 2405
Pécs 208,3 2 110705 50 2214
Szeged 172,8 2 91838 50 1837
Székesfehérvár 68 2 36320 50 726
Szombathely 229,4 2 121919 50 2438
Veszprém 114 2 60534 50 1211
Zalaegerszeg 232,5 3 123458 65 1899

AUTÓBUSZ
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5.6. táblázat: Vasút esetén számított fajlagos költségértékek 

 

5.3. Analízis és értékelés 

Az adatpárokra (eljutási távolság és eljutási idő) regressziós függvényeket illesztettem és az 5.7. 
táblázat alapján megállapítottam, hogy az autóbusz értékeire a harmadfokú polinom alkalmazható 
a lehető legkisebb hibával. Ötödfokú polinommal való közelítés - a harmadfokúval egyező 
korrelációs mutató-érték miatt – felesleges, mivel a számítást már túlbonyolítaná. 
A vasút esetén lineáris regressziós függvény illeszthető legjobban a vizsgált adatpárokra. Ugyan 
az 5.7. táblázat alapján az ötödfokú polinom adja a kedvezőbb értéket, de a 100 kilométer alatti 
adatsorra ez nem alkalmazható, hiszen körülbelül 30 kilométeres eljutási távolságnál 0 perc eljutási 
időértéket venne fel a függvény.  

5.7. táblázat: Korrelációs együtthatók értékei az egyes függvénytípusok esetén 
Függvény típusa/korrelációs együttható Busz Vonat 

lineáris 0.93 0.89 
harmadfokú polinom 0.94 0.89 

ötödfokú polinom 0.94 0.91 
A korrelációs együtthatók alapján a vizsgált közlekedési módok által garantált eljutási idő- és az 
eljutási távolság értékpárokra a már említett regressziós polinomokat illesztettem közlekedési 
módonként (5.2. ábra). Ezzel megállapíthatók a párhuzamos, távolsági közösségi közlekedés 
határértékei az eljutási távolság függvényében. 
A függvények egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, a közöttük lévő távolság és a 
metszéspontok alapján a párhuzamos távolsági közösségi közlekedési rendszert 3 szakaszra 
osztottam, azaz 3 távolság-határértéket állapítottam meg.  

smenet,i,j,k [km]
Mozdony 

"kategória"
smenet,i,j,k  ∙ k 

üzem, t [HUF]
Cjármű, t  [fő]

k férőhely i,j,k 

[HUF/férőhely]
Dunaújváros 80 FLIRT2 219990 373 590
Debrecen 221 V43 647112 307 2108
Eger 140 V43 409935 328 1251
Győr 127 Traxx, Taurus 356997 302 1182
Hatvan 67 V43 196183 372 528
Kaposvár 204 V43 597334 73 8201
Kecskemét 106 V43 310380 438 709
Keszthely 190 V43 556341 613 908
Nyíregyháza 270 V43 790589 292 2707
Pécs 224 V43 655896 238 2756
Szeged 191 V43 559269 438 1276

63 FLIRT2 173242 400 126
63 V43 184471 321 464

Szombathely 230 Traxx, Taurus 646530 275 2352
Veszprém 112 V43 327948 317 1035
Zalaegerszeg 239 V43 699818 194 3605

VONAT

Székesfehérvár
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5.2. ábra: : Budapesttől való távolság és az eljutási idő kapcsolata autóbusz, illetve vonat 

igénybevétele esetén 
Az első szakaszban, Budapesttől számított 150 km-es távolságon belül lévő településeknél 
kialakulhat versenyhelyzet, hiszen a vasúti, illetve az autóbuszos szolgáltatás görbéi egymást 
fedik, az eljutási idők szórásértéke (σidő) 0,5 és 2,5 perc között mozog. Ezt az alábbi okokra 
vezetem vissza: 

• ahol a vasútállomás a külvárosban, az autóbusz-állomás a belvárosban van, ott a vasútra 
való rá- és elhordás miatt a vasút hasonló eljutási paramétereket garantál (például 
Dunaújváros); 

• a vasútra való rá- és elhordási idők magasak a helyi járatok és a vasút közötti menetrendi 
átszállási kapcsolatok hiánya miatt (közlekedési szövetség megoldhatná ezt a problémát) 
(például Eger); 

• közlekedésszervezési beavatkozások (pl. összehangolt helyi és helyközi menetrend 
megteremtése, átszállási pontok létrehozása, tarifaközösség bevezetése) nélkül a vasúti 
fejlesztés, pályasebesség emelése nem váltja ki az optimális hatást (például 
Székesfehérvár); 

• az autópályán közlekedő autóbuszok egy része rendelkezik Tempo100-as vizsgával és 
ezek száma az új járműbeszerzésekkel folyamatosan emelkedik; 

• ezen eljutási távolságon belül nem jelentkeznek meghatározó kényelmi vagy minőségi 
igények/elvárások a felhasználó részéről; 

• ugyan a modell a városközpontok közötti utazási láncokat veszi alapul, azonban az 
autóbuszvonalak rugalmas vonalvezetése és az igényekhez alkalmazkodó megállóhely-
elhelyezési lehetőség miatt az autóbusz-szolgáltatás kedvező – gyors és átszállásmentes 
– eljutási lehetőséget kínálhat nem a települési központban lévő lakónegyedek, 
lakótelepek esetében (például Székesfehérvár Budai úti lakótelep, Kecskemét-
Széchenyiváros, Hatvan-Kerekharaszt). 
 

A fentiek értelmében megállapítottam, hogy ebben a szakaszban – az utasszám függvényében – 
érdemes mind a két közlekedési módot fenntartani. 
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Második szakaszban – 150 és 180 kilométer között – az eljutási idők szórása (σidő) 2,5 és 10 perc 
között mozog, amely alapján megállapítottam, hogy ebben az esetben az adott viszonylatra 
kiterjedő forgalomszervezési vizsgálatok (forgalomszámlálás, felhasználók kikérdezése, a vonalak 
hálózatban betöltött szerepének vizsgálata, részletes üzemeltetési költségek, menetrendi struktúra 
újragondolása stb.) szükségesek, amelyek alátámasztják vagy éppen elvetik a párhuzamos 
közlekedésnek az indokoltságát.  
A 180 km feletti távolságot meghaladó párhuzamos közösségi közlekedési kínálat esetében az 
autóbusz exponenciális és a vasút lineáris függvényértékei között jelentős különbséget tártam fel 
(σidő>15 perc). Az intervallumban a vasúti szolgáltatás eljutási időben értelmezett 
versenyképessége kimagasló, ezért az autóbusznak a vasútra rá- és elhordó szerepet szükséges 
betöltenie. A megállapításomat azzal magyarázom, hogy a rá- és elhordási idők részarányai a 
teljes utazási láncban nem meghatározóan számottevők a menetidőhöz képest. Az autóbusznál 
viszont számottevő mértéket ölt a városközpontból való ki-, illetve a városközpontba való bejutás 
(forgalmi torlódások, forgalomirányító jelzőlámpák stb.), mivel az autóbusz-állomások többsége ott 
található. 
A megállapításokat az 5.3. ábrán foglaltam össze. 

 
5.3. ábra: A regressziós görbék által meghatározott Budapest-központú elméleti határok ábrázolása 

Magyarország térképén 
Jelenleg Magyarországon számos olyan, Budapesttől számított 180 kilométeren felül lévő 
település van, amelyet az autóbusz a vasúttal párhuzamosan és versenyképesen – sőt, számos 
esetben kedvezőbb paraméterekkel – lát el. Pl. Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő vasúti 
szerelvények Bobától minden állomáson és megállóhelyen, azaz körülbelül 4-5 kilométerenként 
megállnak Zalaegerszegig, pedig a kiépítési pályasebesség 120 km/h. Ezzel szemben az 
autóbuszok nem töltik be a „falujáró” szerepet, Balatonszentgyörgytől az autópályán, emelt 
sebességgel közlekednek, odáig pedig csak a főbb településeken állnak meg (pl. Keszthely, Hévíz, 
Sármellék).  
Másik befolyásoló-tényező az állomások térbeni elhelyezkedése. Amíg az autóbusz-állomás 
általában a település központjában található (nincs szükség rá- és elhordásra), addig a 
vasútállomás a központtól távolabb foglal helyet. 
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Megállapítottam tehát, hogy a vasút 180 kilométer feletti, eljutási időben betöltött dominanciája az 
alábbi feltételek mellett valósítható meg: 

• a megrendelők (állami vagy önkormányzati) és a különböző szolgáltatók (vasúti vagy 
autóbuszos) együttműködésével olyan átszállási kapcsolatok kiépítése mind 
menetrendileg (pl. menetrendi pókok), mind fizikálisan (pl. intermodális csomópont), 
amelyek lehetővé teszik az átszállási idő minimalizálását a komfortigények kiszolgálása 
mellett; 

• a vasúti viszonylatok megállóhelyeinek utasforgalmi felülvizsgálata a főváros és a vidéki 
megyeszékhely, megyei jogú város, lényegesebb szerepet betöltő város közötti gyorsabb 
eljutás érdekében. 

A Tempo100 minősítésű autóbuszok alkalmazásával kapott eljutásiidő- és eljutásitávolság-
értékekre az 5.4. ábrán lévő regressziós egyenesek illeszkednek legjobban, amelyet az 5.8. 
táblázatban foglaltak támasztanak alá. Megállapítottam a regressziós függvények alapján, hogy a 
különböző közlekedési módok esetében az eljutási idő és eljutási távolság között fennálló viszony 
ugyanúgy 3 szakaszra bontható, mint az előzőekben (5.5. ábra). 

5.8 táblázat: Korrelációs együtthatók értékei Tempo100-as buszok alkalmazása esetén 
Függvény típusa/korrelációs együttható Busz Vonat 
Lineáris 0,95 0,89 
Harmadfokú polinom 0,95 0,89 
Ötödfokú polinom 0,96 0,91 

 

 
5.4. ábra: : Közlekedési módonkénti regressziós függvények Tempo100-as buszok alkalmazása 

mellett 
Az első szakaszban – 100 kilométerig – az autóbusz kedvezőbb eljutásiidő-értékekkel rendelkezik 
(σ(idő,Tempo100) értéke 50 km-es távolság esetén 15 perc) ám a Budapest és ahhoz közel lévő városok 
között jelentkező utazási igények kielégítését az autóbusz önmagában nem tudja elvégezni, így a 
párhuzamosság fenntartása indokolt. 
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5.5. ábra: A regressziós görbék által meghatározott Budapest-központú elméleti határok ábrázolása 

Magyarország térképén Tempo100-as buszok alkalmazása esetén 
 
A második két szakasszal kapcsolatban megállapítottam, hogy az eljutási távolság értékek 
eltolódtak (σ(idő,Tempo100) értéke 5 és 15 perc közé esik), ugyanis a második szakasz értéke 150-180 
kilométerről 100-200 kilométerre változott, azaz a részletes utazási szokásokra vonatkozó 
vizsgálatok elvégzésével a párhuzamos közlekedési kínálat optimalizálható (5.5. ábra) térbeni és 
időben egymást kiegészítő szolgáltatások biztosításával. A harmadik intervallum határa pedig 200 
(σ(idő,Tempo100) értéke 20 perc feletti) kilométerre emelkedett, azaz az autóbusz magasabb 
eljutásitávolság-érték esetén is versenyképes marad, de a jelzett érték felett már egyértelműen a 
vasúti szolgáltatás kínál kedvezőbb eljutásiidő-értékeket. Feltártam tehát, hogy az autópályán, a 
Tempo100-as minősítésű autóbuszok – teljes körű – alkalmazásával körülbelül 30 kilométerrel 
nőne az autóbusz versenyképessége az eljutási kilométer értékek alapján. 
 
A modell alapján kiszámított, férőhelyre vonatkoztatott fajlagos üzemeltetési költségre vonatkozó 
eredmény-értékpárokra regressziós függvényeket illesztettem, ezzel tártam fel az autóbusznál és 
a vasútnál jelentkező fajlagos költségek és a menettávolságok közötti kapcsolatot. 



42 

 
5.6. ábra: Férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költségek alakulása a távolság függvényében 

Az 5.6. ábra alapján megállapítottam, hogy a vizsgált viszonylatok tekintetében az autóbusz és a 
vasút fajlagos költségeinek tekintetében lineáris függvények illeszthetők, amelyek közül a vasúti 
meredeksége nagyobb. A regressziós függvényeket vizsgálva feltártam, hogy 130 kilométeres 
távolság felett az autóbusz kedvezőbb férőhelyre vetített üzemeltetési költséggel bír. Mivel az 
ábráról leolvashatók a kiugró értékek (ennek oka a kínált kapacitás alacsony értékéből fakad), ezért 
megvizsgáltam a fajlagos költségek alakulását Budapest és Kaposvár (204 km), valamint Budapest 
és Zalaegerszeg (239 km) közti relációk nélkül. Ezen relációkra már az eljutási időértékek esetében 
is kitértem, hiszen az eljutási idő és az eljutási távolság kapcsolatának meghatározására felállított 
regressziós egyenesek azt mutatták, hogy a vasútnak kedvezőbb értéket kellene felvennie az 
autóbusznál, míg ez a gyakorlatban pont fordítva történik. 

 
5.7. ábra: Férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költségek alakulása a távolság függvényében (Kaposvár 

és Zalaegerszeg nélkül) 
Ebben az esetben (5.7. ábra) már olyan lineáris regressziós egyenesek illenek legjobban mind az 
autóbusz, mind pedig a vasúti fajlagos költségekre. A férőhelyre vetített fajlagos költségértékek 
szórása a távolsággal fordítottan arányos (míg 50 km-nél σfajlagos költség = 237 HUF/km, addig 200 
km-nél σfajlagos költség = 108 HUF/km). Ez azt jelenti, hogy a felkínált vasúti férőhelykapacitás 
jelentősen nagyobb az autóbuszos kínálathoz képest rövidebb távolságok esetén. Ugyanakkor a 
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nagyobb távolságok esetében, a távolsági vonatok összeállításából adódóan kisebb 
férőhelykínálatot biztosít a szolgáltató. 
Az üzemeltetőnél jelentkező költségek terén megállapítottam, hogy Kaposvár és Zalaegerszeg 
tekintetében az autóbusz és a vasút párhuzamos közlekedésének optimalizálásával az 
üzemköltségek csökkenthetők – az ismertetett forgalomszervezési beavatkozásokon túl -- a 
vonatok kapacitásának növelésével a felmerülő közlekedési igények függvényében. 
A költségek finanszírozása a Volánbusz Zrt. és MÁV-Start Zrt. eladott jegyein/bérletein felül állami 
– tulajdonosi – kompenzációval történik. Ezért elengedhetetlenül fontos az állami kompenzáció 
tekintetében is a párhuzamos járatok optimalizálása, hiszen ezek „párhuzamos” anyagi 
kiegészítést is vonhatnak maguk után, amely többletköltségekkel járhat.  
 
A magyarországi távolsági közlekedésben lévő párhuzamos autóbusz- és vasútvonalak aktuális 
és visszatérő problémáját dolgoztam fel. A fenntartható közlekedés megköveteli, hogy a különböző 
közlekedési módok egymás kiegészítői legyenek, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a 
párhuzamosan futó vonalak optimalizálása. 
A probléma megoldására egy komplex modellt dolgoztam ki, amely a közösségi közlekedés módok 
üzemeltetési és felhasználói paramétereit értékeli a távolság függvényében. Az értékelés során 
regressziós polinomokat illesztettem az eljutási idő – mint felhasználói paraméter – és az eljutási 
távolság, valamint a férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költség – mint üzemeltetői paraméter – és a 
menettávolság értékpárokra. A függvények egymáshoz viszonyított helyzete alapján szakaszokra 
osztottam a párhuzamos, távolsági közösségi közlekedési módok optimalizálási lehetőségeit. 
 
Az alábbi főbb megállapításokra jutottam: 

• A Budapest központú párhuzamos távolsági közösségi közlekedést az eljutási idő alapján 
3 szakaszra osztható. Míg az alacsonyabb távolság esetén az autóbuszos és vasúti 
szolgáltatások hasonlóan kedvező paramétereket garantálnak, azaz regressziós 
függvényeik egybeesnek, addig nagyobb távolság esetén a vasút versenyképesebb. 

• Az előző megállapítás ellenére számos relációban az autóbusz kínál kedvezőbb 
szolgáltatást, ezért ezekben az esetekben közlekedésszervezési beavatkozások 
szükségesek. 

• Tempo100 minősítésű autóbuszok alkalmazásával növelhető az autóbusz 
versenyképessége hosszabb távolságra történő utazások esetén is. 

• A férőhelyre vetített fajlagos költségek – mint üzemeltetői paraméterek – szórása a 
távolsággal fordítottan arányos.  

 
Felhasználói és üzemeltetői paramétereken alapuló modellt dolgoztam ki a párhuzamos, 
távolsági közösségi közlekedési rendszer értékelésére, amely regresszióanalízis 
segítségével modellezi a közlekedési módok versenyképességét. Regressziós polinomok 
meghatározásával definiáltam az eljutásiidő- és fajlagos férőhelyköltség-értékekre 
vonatkozó optimális határértékeket a távolság függvényében. 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki., 2017a), (Lakatos, Mándoki., 2017b), (Lakatos, 
Mándoki., 2018b), (Lakatos, Mándoki., 2018c), (Lakatos, Mándoki, 2019b), (Lakatos 2019c) 
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6. Párhuzamos, regionális közösségi közlekedés 
optimalizálása 

Hazánk összes régiójában megtalálható a párhuzamos autóbuszos és vasúti közösségi 
közlekedés, amely a két alágazat közötti versenyhelyzetet eredményezheti, így a közlekedési 
rendszer nem tartható fenn hatékonyan. A probléma kezelése érdekében szükséges a jelenlegi 
párhuzamos közösségi közlekedési lehetőségek optimalizálása.  
A szakmai kutatás egyik alappillérét képezi a közlekedési hálózat egészére kiterjedő vizsgálatok 
elvégzése, amelynek első lépése a Budapest középpontú távolsági utazások vizsgálata volt az 
eljutásiidő-, az üzemeltetési költségértékek alapján.  
A hazai regionális, jelenleg párhuzamos kínálatot nyújtó autóbuszos- és vasúti vonalak 
optimalizálását egy analitikus úton alátámasztott és általános érvényű modell alapján felállított 
minőségi mutató definiálásával, valamint a közlekedésszervezési beavatkozási lehetőségek 
ismertetésével és alkalmazásával hajtottam végre. 

6.1. Modell 

A hazai párhuzamos, regionális közösségi közlekedési vonalak optimalizálására egy olyan objektív 
mutatószámot hoztam létre, amelynek segítségével számszerűleg értékelni lehet azok minőségét, 
illetve amely alapján definiált közlekedésszervezési beavatkozásokkal javíthatók az egyes 
alágazatok versenyképessége. Ehhez az 6.1. ábrán látható modellt dolgoztam ki, amely alkalmas 
bármely regionális szintű párhuzamos vonalak összehasonlítására is. Hasonló elven felépülő  
mutatószámot (konkurencia-mutató) dolgozott ki Albert és Tóth (2008), amelynek alapjául szolgáló 
algoritmus kiválóan alkalmazható az egyes alágazatok helyettesíthetőségének vizsgálatára. Jelen 
modell azonban más aspektusból vizsgálja a párhuzamosságokkal kapcsolatos kérdéskört, 
ugyanis a létrehozott mutatószám – a fentiek alapján – nem csupán a helyettesíthetőséget, vagy a 
rosszul helyettesíthetőséget mutatja meg. 
A modell bármely párhuzamos, regionális vonal optimalizálására alkalmas, ebből adódóan 
tetszőleges, parallel módon futó autóbusz- és vasútvonal kiválasztható. A vonalak által érintett 
települések központjai és a vonalak kezdőpontjának központja között utazási láncokat állítottam 
fel, amelyhez kiszámítottam a szolgáltatási színvonalra vonatkozó értékeket (eljutási idő, 
járatsűrűség) a rendelkezésre álló menetrendek és utazástervező-szoftverek alapján. Az 
adatgyűjtést kiegészítettem a vonalak által érintett települések lakosszámértékeivel. 
A fenti értékekből a szolgáltatás minőségét leíró – lakosszámmal súlyozott – mutatószámot 
határoztam meg, valamint definiáltam a felhasználói módválasztásra vonatkozó intervallumokat az 
említett mutatószám függvényében. Az intervallum-határértékeket – a valós utasforgalmi értékek 
alapján – Logit modell segítségével validáltam és az egyes intervallum-szakaszokhoz 
közlekedésszervezési beavatkozásokat definiáltam, amelyekkel növelhető a minőségi mutató 
értéke infrastrukturális beruházás nélkül. Az adott közlekedésszervezési beavatkozás 
implementálásával történik meg a párhuzamos, regionális közösségi közlekedési vonalak 
optimalizálása, amelynek eredményeként az egyes közlekedési módokra vonatkozó kínálati 
paraméterek (menetrend) is megváltozhatnak, így visszacsatolást biztosítottam a szolgáltatási 
színvonalat meghatározó alapadatok felé.  
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6.1. ábra: Párhuzamos, regionális közösségi közlekedés optimalizáció modellje 
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6.1.1. Párhuzamos közösségi közlekedési vonalak kiválasztása 

A modell hitelességének egyik alapköve, hogy a kiválasztott példák Magyarország területének 
szinte egészét lefedjék, azaz a vizsgálat az összes hazai régiót érintse. A kiválasztásnál fontos 
szempont, hogy a vonalak mindegyikének legalább az egyik végpontja megyeszékhely legyen. 
Továbbá a vonalak hosszával kapcsolatos megkötés, hogy azok 150 km-nél rövidebbek legyenek. 
Ugyanis az 5. fejezet alapján elmondható, hogy körülbelül 150 km-es távolságon belül 
versenyképes egymással a vonat és az autóbusz, és a párhuzamosságok optimalizálása 
érdekében e távolságon belül van szükség részletesebb, mélyrehatóbb vizsgálatokra. 

6.1.2. Szolgáltatási színvonalra vonatkozó adatok 

A modell elsősorban az eljutásiidő-értékekre, a járatsűrűségre és a lakosszámra koncentrál, 
amelynek alapját a 2018/2019. évi Hivatalos Autóbusz Menetrendek, valamint a 2018/2019. évre 
érvényes vasúti menetrend, illetve az érintett települések helyi közösség közlekedési menetrendjei 
– amennyiben léteznek – és a KSH-adatbázisai szolgáltatják. Ezen felül az autóbusz-állomás illetve 
a vasúti megállóhelyek megközelítéséhez, illetve elhagyásához szükséges időértékeket a Google 
Maps útvonaltervezője adja meg. 
A vizsgálat során a megyeszékhelyek, illetve a főváros polgármesteri hivatalától a vonalak által 
érintett települések vagy településrészek polgármesteri hivataláig (mint központig) tartó utazási 
láncokat kell figyelembe venni. 
Számos esetben a vonat, illetve az autóbusz által érintett megállóhelyek egy-egy olyan, 
közigazgatásilag nem önálló településrészt fednek le, amelyeknél nem definiálható polgármesteri 
hivatal (központ). Ezekben az esetekben az alábbi megoldásokat követi a modell:  

• amennyiben van egyéb, központra utaló létesítmény (pl. postai kirendeltség, templom, 
iskola, stb.), úgy az adja a település központját; 

• amennyiben az előző pontban felsoroltak közül egyik sem található meg, az első 
élelmiszerüzlet vagy vendéglátóipari egység, 

• a kiszolgáló infrastruktúra teljes hiányában pedig a vasúti- illetve autóbusz megállóhelytől 
található első lakóépület vagy ipari létesítmény jelenti az utazás kezdő- illetve végpontját. 

A kialakított utazási láncokban a nem megyeszékhelyen, illetve nem a fővároson belüli rá- illetve 
elhordást – menetrendi csatlakozást biztosító helyi vagy regionális autóbuszjárat hiányában - a 
gyaloglásra jellemző értekkel szükséges megadni útvonaltervező szoftver segítségével. A 
regionális autóbusz-megálló gyalogos elhagyását, illetve megközelítését a polgármesteri 
hivatalhoz legközelebb eső megállóhelytől kell számítani. Fennállhat az az eset, hogy a központtól 
távolabbi – de több autóbuszjárat által érintett – megállóhelytől kerül meghatározásra a rá- és 
elhordási gyaloglási idő. Ekkor az említett gyaloglásiidő-érték számtani közepe adja a rá- és 
elhordási időt. 
Amennyiben településen belül igénybe vehető helyi közösségi közlekedés, úgy a vizsgált helyi 
menetrendek alapján a rá- és elhordási időket az egyes induló és érkező regionális járatok 
helyijárati járművel való megközelítésének átlagértéke adja. 
Az autóbusz-, illetve vasútállomások megközelítését követően a megyeszékhelyeken és a 
fővárosban az utasok számára 10 perc „előkészületi idő” biztosítandó, amely elegendő az 
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állomáson belüli műveletek elvégzésére (jegyvásárlás, peron vagy kocsiállás keresése, higiéniai 
szükségletek kielégítése, stb.).  
A rá- és elhordási idő meghatározása után megállapítható a menetidő értéke minden relációban 
az iskolai előadási napra (hétfő és péntek kivételével) a helyközi közlekedés menentrendjeiből. 
Ezek eltérése esetén – pl. gyorsjárat – az egy napra vetített számtani átlaga a mérvadó. A 
párhuzamos közlekedés ellenére, a nyomvonalak közötti apróbb különbségek miatt, ha az adott 
megyeszékhely és település között nincsen közvetlen autóbuszos kapcsolat, úgy egy átszállásos 
utazást szükséges választani, amelynél az átszállási idő nem több 45 percnél. Ekkor a menetidő 
egyben az utazási idő is, hiszen a megadott időérték tartalmazza mindkét autóbusz menetidejét, 
illetve az átszállásra fordított időt is. 
Az autóbuszos, illetve vasúti kínálat meghatározása során az egy iskolai előadási napon 
kétirányban közlekedő járművek – hivatalos helyközi menetrendek szerint meghatározott – száma 
szolgál alapul. 
A modell szempontjából az adatgyűjtés során fontos meghatározni az autóbusz-, illetve 
vasútvonalak által érintett települések vagy településrészek lakosszámát, a KSH adatbázisai 
alapján. Amennyiben egy vasútvonalnak egy település belterületén több megállóhelye is van, úgy 
a megállóhelyek által lefedett lakosszám szintén a KSH adatbázisából származó népsűrűségérték 
2 négyzetkilométerre vetített értékével számítandó. 

6.1.3. Minőségi mutató meghatározása 

A fejezetben használt jelölések a 6.1. táblázatban találhatók. 
6.1. táblázat: A fejezetben használt jelölések 

Változó Leírás Dimenzió 
nnapi i,j,k k közlekedési mód esetén az i és j települések között közlekedő napi járatok száma [járat] 
Pj j település lakosszáma [fő] 
Pö a vonal által lefedett települések összlakosságának száma [fő] 

pj 
j település lakosszámának aránya a vonal által lefedett települések 
összlakosságához képest [-] 

Kberuh. i,j,k 
i és j települések között üzemelő k közlekedési mód szolgáltatási színvonalának 
emelésének költsége infrastrukturális beruházás keretein belül [Forint/év] 

Küzem i,j,k 
i és j települések között üzemelő k közlekedési mód üzemeltetési költsége évre 
vonatkoztatva [Forint/év] 

Az utazási láncok időértékének megadására (6.1) az eljutási idő szolgál, amely a jármű 
menetidejének, illetve az állomásra történő rá- és elhordási idejének az összege. 

𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
= 𝑡𝑡𝑟𝑟áℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 (6.1) 

Az eljutási idő jellemzi  a megyeszékhelyek, illetve a főváros Főpolgármesteri Hivatalától a vonalak 
által érintett települések polgármesteri hivataláig (vagy a fent ismertetett egyéb központi 
létesítményéig) történő utazás időigényét. Minél kisebb ez az érték, annál magasabb a szolgáltatás 
minősége. 
Szintén fontos minőségi jellemző az adott vonalakon közlekedő járatok napi száma, azaz a kínálat. 
Minél több járat köti össze az adott települést vagy településrészt a megyeszékhelyekkel, vagy a 
fővárossal, annál magasabb szolgáltatási színvonal érhető el. Mivel az eljutásiidő-értéknek minél 
kisebbnek kell lennie, ezért a napi járatszámnál is szükséges egy olyan mutatószám bevezetése, 
amelynek kisebb értéke magasabb minőségi mutatót eredményez. Ezért szükséges egy 
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úgynevezett fajlagos indulási mutató (nfajlagos i,j,k) bevezetése, amely a napi kétirányú járatszám 
reciproka (6.2). 

𝑛𝑛𝑓𝑓𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
= 1

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘
 (6.2) 

A kínálati alapú minőségi mutató értéke (qi,j,k) a fajlagos indulási mutató és az eljutási idő 
szorzataként áll össze (6.3). 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑛𝑛𝑓𝑓𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
∙ 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘

 (6.3) 

A két különböző közlekedési mód által kínált szolgáltatási színvonal annál kedvezőbb az utas 
számára, minél kisebb a fent említett minőségi mutató értéke. 
Természetesen ezt az értéket súlyozni szükséges, hiszen egy adott autóbusz- és vasútvonal 
összehasonlításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni az érintett település vagy településrész 
lakosszámát. Ez fontos befolyásoló tényező, hiszen nagyobb lélekszámú települések esetén 
vélhetően nagyobb igény mutatkozik a gyors és minden napszakban sűrűbb követési időközzel 
jellemezhető közösségi közlekedési kínálatra. A kisebb lakosszámú településeken vagy 
településrészeken vélhetően csak csúcsidei és csúcsidőn kívüli néhány járatra van valós igény. 
Ezért a minőségimutató-értéket súlyozni szükséges az adott vonalon lévő települések 
lakosszámából generált arányszámmal (6.4), amely a népességgel súlyozott minőségimutató-
értéket (Qi,j,k) adja meg (6.5). 

𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑒𝑒
𝑃𝑃ö

 (6.4) 

𝑄𝑄𝑠𝑠 ,𝑒𝑒,𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 ∗ 𝑝𝑝𝑒𝑒  (6.5) 

A meghatározott egyenletekből tehát mind az autóbuszos, mind a vasúti közösségi közlekedésre 
a megyeszékhely vagy főváros és az adott település relációjában kiszámítható egy objektív 
adatokon alapuló mutatószám. A két különböző közlekedési mód összehasonlítása (mi,j) e 
relációnként vett különbségképzéssel kiszámítható (6.6). 

𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘=𝑏𝑏 − 𝑄𝑄𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘=𝑣𝑣 (6.6) 

A különbségek összegeként (6.7) alapján előállítható az úgynevezett vonalra vonatkoztatott 
minőségi mutató (M). 

𝑀𝑀 = ∑ 𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒
𝑚𝑚
𝑒𝑒=1   (6.7) 

6.1.4. Minőségimutató-érték intervallumok 

A vonalakra vonatkozó minőségimutató-értékek kiszámítása alapján lehet az optimalizáláshoz 
szükséges célfüggvényeket (6.8, 6.9, 6.10, 6.11) definiálni. 

𝑀𝑀 → 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑥𝑥.  (6.8) 

Ebből adódóan tehát a szolgáltatási színvonal maximalizálása és a fenntartható közösségi 
közlekedés eléréséhez szükséges beruházási költségek minimalizálása a cél, amely előbbi 
esetben a fajlagos indulási mutató és az eljutási idő minimalizálását jelenti.  

𝑛𝑛𝑓𝑓𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
→ 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛.  (6.9) 
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𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘
→ 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛.  (6.10) 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒ℎ.  𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 → 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛.  (6.11) 

Mint az említésre került, a modell közlekedésszervezési beavatkozásokkal optimalizálja a 
párhuzamos közösségi közlekedési rendszert. Így a modell korlátjának tekinthető az üzemeltetési 
költségek szintje, ugyanis ennek optimalizálást követő értékének nagyságrendekkel az esetleges 
beruházási költségszint alatt kell elhelyezkednie (6.11). 

𝐾𝐾ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑚𝑚.𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 ≪  𝐾𝐾𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒ℎ.  𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘  (6.11) 

A célfüggvényekkel meghatározhatók azok a minőségi mutató intervallumok, amelyek az 
optimalizálás alapját képezik. A minél pontosabb intervallumhatárok kijelölése érdekében 
szükséges azok validálása az utazásimód-választást leíró logit modell alapján. 

6.1.5. Minőségimutató-értékhatárok validálása 

A vizsgálat célja a kiszámított minőségimutató-értékhatárok validálása analitikus úton. A vizsgálat 
során a felhasználói eszközválasztást leíró – eljutásiidő- és eljutásiköltség-alapú – súlytényező-
értékek kerülnek kiszámításra a kiválasztott vonalak esetében a logisztikus regresszió, mint 
matematikai eszköz és a vonalakon végzett utasszámlálási adatok alapján. A módszer 
segítségével meghatározhatók az egyes súlytényezők függvényei a minőségi mutató 
felhasználásával. A függvények jellegét és szélsőértékeit vizsgálva pontosíthatók a minőségi 
mutató intervallum-határok. 
A fejezetben használt jelölések a 6.2. táblázatban találhatók. 

6.2. táblázat: Fejezetben használt jelölése 
Változó Leírás Dimenzió 
xm az m értékelhető tulajdonság az n alternatívánál - 
gm az adott tulajdonsághoz tartozó súlyszám - 
Uk hasznosság-függvény k közlekedési mód esetén - 
Tk,i,j = teljutási i,j,k [perc] 
K k,i,j i és j települések központjai közötti helyváltoztatás teljes viteldíjösszege k 

közlekedési mód igénybevételével [HUF] 

wt,,k az eljutási idő súlytényezője k közlekedési mód esetén - 
wc,k az eljutási költség súlytényezője k közlekedési mód esetén - 
N k, i,j az utasforgalmi felmérésből származó utasszám k közlekedési mód esetén i és j 

relációban [fő] 

Nö i,j az utasforgalmi felmérésből származó összesített (ö) utasszám mindkét közlekedési 
mód esetén i és j relációban [fő] 

 
A helyváltoztatások eszközönkénti, térbeni-időbeni megoszlását az értékelhető tulajdonságok, 
azaz a meghatározott alternatíva léte és minősége determinálja. A közlekedésieszköz-választás a 
helyváltoztatások térbeni megoszlásának ismerete alapján valószínűségi modell segítségével 
írható le (Kövesné, et al., 2014). 
Annak érdekében, hogy az egyes alternatívák (jelen esetben autóbusz vagy vonat) tulajdonságai 
súlyuknak megfelelően értékelhetők legyenek, egy lineáris kombinációjú, gm súlytényezőket 
figyelembevevő hasznosság-függvényt – amelynek általános alakját (6.13) adja meg – szükséges 
meghatározni minden alternatívához. 
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𝑈𝑈 (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑚𝑚) (6.13) 

Mivel jelen esetben a vizsgálat tárgyát két közlekedési mód (autóbuszos és vasúti közlekedés) 
képezi, ezért a hasznosság-függvények a következőképpen alakulnak (6.14), (6.15). 

𝑈𝑈𝑏𝑏  =  𝑥𝑥𝑏𝑏1 ∙ 𝑔𝑔1 + 𝑥𝑥𝑏𝑏2 ∙ 𝑔𝑔2  +  … . + 𝑥𝑥𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔𝑚𝑚 (6.14) 

𝑈𝑈𝑣𝑣  =  𝑥𝑥𝑣𝑣1 ∙ 𝑔𝑔1 + 𝑥𝑥𝑣𝑣2 ∙ 𝑔𝑔2  +  … . + 𝑥𝑥𝑣𝑣𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔𝑚𝑚  (6.15) 

A forgalommegosztás során leggyakrabban alkalmazott tulajdonság a költség és az eljutási idő. 
Így a fenti egyenleteket átalakítva a következő hasznosság-függvények állnak elő (6.16), (6.17). 

𝑈𝑈𝑏𝑏 = 𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑠𝑠,𝑒𝑒 ∙ 𝑤𝑤𝑒𝑒,𝑏𝑏 + 𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑠𝑠,𝑒𝑒 ∙ 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏 (6.16) 

𝑈𝑈𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑠𝑠,𝑒𝑒 ∙ 𝑤𝑤𝑒𝑒,𝑣𝑣 + 𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑠𝑠,𝑒𝑒 ∙ 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣 (6.17) 

Az Ub és Uv értékek függvényében az adott alternatíva Pb, illetve Pv valószínűsége meghatározható 
az alábbi módon (6.18), (6.19). 

𝑃𝑃𝑏𝑏 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈𝑏𝑏 ,𝑈𝑈𝑣𝑣)  (6.18) 

𝑃𝑃𝑣𝑣 = 𝑔𝑔(𝑈𝑈𝑏𝑏 ,𝑈𝑈𝑣𝑣) (6.19) 

A logit modellt alkalmazva a felírt bináris esetre (6.20), (6.21), (6.22). 

𝑃𝑃𝑚𝑚=1 = 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑚𝑚=1

∑ 𝑒𝑒𝑈𝑈𝑚𝑚2
𝑚𝑚=1

= 𝑒𝑒𝑈𝑈1

𝑒𝑒𝑈𝑈1 +𝑒𝑒𝑈𝑈2  (6.20) 

𝑃𝑃𝑏𝑏 =
𝑝𝑝𝑈𝑈𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑈𝑈𝑣𝑣 + 𝑝𝑝𝑈𝑈𝑏𝑏 =
𝑝𝑝𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏

𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣 + 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏  (6.21) 

𝑃𝑃𝑣𝑣 =
𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣

𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣 + 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏  (6.22) 

ahol: 0 ≤  𝑃𝑃𝑚𝑚 ≤ 1 é𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝑣𝑣 = 1. 
A hasznosság-függvények tényezői közül az eljutási költség-, illetve időértékek ismertek, viszont 
ismeretlenek ezen paraméterek súlytényező-értékei (wt,b, wc,b, wt,v, wc,v).  
Ehhez a Közlekedéstudományi Intézet által 2016-ban végzett országos utasforgalmi felmérésből 
származó adatokat felhasználva előállíthatók relációnként a 𝑃𝑃𝑏𝑏 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � és 𝑃𝑃𝑣𝑣 𝚤𝚤,𝚥𝚥 �  megfigyelésen alapuló 
valószínűségi értékek az alábbi módon (6.23), (6.24). 

𝑃𝑃𝑏𝑏 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � =
𝑁𝑁𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑁𝑁ö 𝑖𝑖,𝑗𝑗
   (6.23) 

𝑃𝑃𝑣𝑣 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � =
𝑁𝑁𝑣𝑣 𝑠𝑠,𝑒𝑒

𝑁𝑁ö 𝑠𝑠,𝑒𝑒
 (6.24) 

A hasznosság-függvényekben lévő súlytényezők (ismeretlenek) értékeinek meghatározása a logit 
modell valószínűségi egyenleteinek és az utasforgalmi megfigyelésen alapuló valószínűségek 
(𝑃𝑃𝑏𝑏 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � , 𝑃𝑃𝑣𝑣 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � ) hibaösszegének minimalizálásával történik a legkisebb négyzetek módszere 
segítségével (6.25), (6.26). 
 

∑ (𝑠𝑠,𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑏𝑏 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � −𝑃𝑃𝑏𝑏)2 → 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑛𝑛.  (6.25) 
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�(
𝑠𝑠,𝑒𝑒

𝑃𝑃𝑣𝑣 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � −𝑃𝑃𝑣𝑣)2 → 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑛𝑛. (6.26) 

Részletesebben (6.27), (6.28). 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝐻𝐻𝑎𝑎ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑔𝑔 = ∑ �𝑃𝑃𝑏𝑏 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � − 𝑒𝑒𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏

𝑒𝑒𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣 +𝑒𝑒𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏 �𝑠𝑠,𝑒𝑒

2

→ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑛𝑛.  (6.27) 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝐻𝐻𝑎𝑎ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑔𝑔 = ��𝑃𝑃𝑣𝑣 𝚤𝚤,𝚥𝚥 � −
𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣

𝑝𝑝𝑇𝑇𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑣𝑣+𝐾𝐾𝑣𝑣 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑣𝑣 + 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑚𝑚,𝑏𝑏+𝐾𝐾𝑏𝑏 𝑖𝑖,𝑗𝑗∙𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑏𝑏 �
𝑠𝑠,𝑒𝑒

2

→ 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑛𝑛. (6.28) 

Az egyes relációkban vett súlyértékek minél pontosabb meghatározása érdekében a számítások 
az MS Solver programja segítségével készültek. 
Az ismertetett matematikai módszer alapján validálhatók, illetve pontosíthatók a minőségimutató-
értékek és a célfüggvények alapján felállított intervallumhatárok. 

6.1.6. Közlekedésszervezési beavatkozások definiálása 

A meghatározott minőségi mutató intervallum-határok alapján definiálhatók a célfüggvényekkel 
összhangban az egyes intervallumokban javasolt közlekedésszervezési beavatkozások mindkét 
közlekedési módra vonatkozóan. 
A közlekedésszervezési beavatkozások jellegüket tekintve a következőképpen csoportosíthatók: 

• megállóhelyek ideiglenes vagy végleges megszüntetése az eljutási idő csökkentése 
érdekében; 

• alternatív közösségi közlekedési módok (pl. DRT) bevezetése a megszüntetett 
megállóhelyek kiszolgálására, a szolgáltatási színvonal növelése érdekében; 

• valamely közlekedési mód vonala esetében a hálózaton belül betöltött szerepének 
felülvizsgálata, esetleg megszüntetése az üzemeltetési költségek minimalizálása 
érdekében; 

• a közlekedési módok időben egymást kiegészítő, utazási igényekhez jobban illeszkedő 
szerepének erősítése a magasabb szolgáltatási színvonal és az üzemeltetési költségek 
minimalizálása érdekében. 

A beavatkozásokkal valamely közlekedési mód esetében az eljutási idő és a fajlagos napi indulási 
mutató csökkentésével a szolgáltatási színvonal növelhető, ezzel együtt az üzemeltetési és 
beruházási költségek ésszerűsíthetők. 

6.1.7. A modell értékelése, továbbfejlesztési lehetőségei 

A modell ugyan több szempont, változó segítségével állítja elő az adott, párhuzamosan futó 
autóbusz- és vasútvonal összehasonlításának minőségre vonatkozó értékét, azonban további 
paraméterek figyelembe vételével (például az adott településen belül a munkaképesek vagy az 
ingázók aránya) a kapott eredmény pontosságát növelni lehet. 
Egyes esetekben előfordulhat (például megye- vagy régióhatáron fekvő település esetében), hogy 
a közigazgatási egységet kiszolgáló viszonylatok napi indításszámában tapasztalható alacsony 
érték eltorzítja a vonalra vonatkoztatott minőségimutatót-értéket. Az ebből származó – kiugróan 
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magas – értékek korrigálása vagy részletesebb vizsgálata minden esetben szükséges lehet a 
későbbiekben. 

6.2. Eredmények bemutatása esettanulmányon keresztül 

Amint azt ismertettem, a kidolgozott modell hitelességének egyik alapköve, hogy a kiválasztott 
példák Magyarország területének szinte egészét lefedjék, így az összes hazai régiót érintő (6.2. 
ábra) vizsgálatot végeztem. Az Észak-magyarországi régiót a 108-as számú (Debrecen-
Füzesabony), az Észak-alföldi régiót a 116-os számú (Nyíregyháza-Vásárosnamény) és szintén a 
108-as számú vasútvonallal, a Közép-magyarországi és Dél-alföldi régiókat a 150-es számú 
(Budapest-Kelebia) vasútvonalon Kőbánya-Kispest és Kunszentmiklós-Tass között közlekedő 
S25-ös jelzésű viszonylatokkal, valamint a 135-ös számú Szeged - Békéscsaba vonallal 
vizsgáltam. A Dél-dunántúli régió esetében a 35-ös számú vonal (Kaposvár-Siófok), a Nyugat-
dunántúli régióban a 23-as számú vonal (Zalaegerszeg-Rédics), végül, de nem utolsósorban a 
Közép-dunántúli régióban az 5-ös számú (Székesfehérvár-Komárom) vasútvonalat vettem alapul 
az összehasonlítás során. A fent jelzett vasútvonalak mindegyikével párhuzamosan közlekedik 
jelenleg menetrendszerinti autóbuszjárat is. 

 
6.2. ábra: A vizsgált regionálisan futó párhuzamos autóbusz- és vasútvonalak térképes ábrázolása 

Az ismertetett 7 db vasútvonal és az azokkal párhuzamosan futó autóbuszvonalak 
összehasonlítása során a 6.3. táblázatban található minőségimutató-értékek születtek. 
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6.3. táblázat  Párhuzamos vonalak összehasonlításából adódó eredmények 

 

A vonalakra vonatkoztatott részletes eredményeket a 6.3. ábra, 6.4. ábra, 6.5. ábra, 6.6. ábra, 6.7. 
ábra, 6.8. ábra, 6.9. ábra tartalmazzák. 

Azonosító Párhuzamos vonal megnevezése M [-]
1. Kaposvár - Siófok -19,29
2. Székesfehérvár - Komárom -13,71
3. Nyíregyháza - Vásárosnamény -1,68
4. Zalaegerszeg - Rédics -5,00
5. Szeged - Békéscsaba -0,29
6. Budapest - Kunszentmiklós 2,03
7. Debrecen - Füzesabony 4,97
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6.3. ábra: Kaposvár – Siófok (1.) vonalon számított értékek 

 
6.4. ábra Székesfehérvár - Komárom (2.) vonalon számított értékek

 
6.5. ábra: Nyíregyháza - Vásárosnamény (3.) vonalon számított értékek 
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6.6. ábra: Zalaegerszeg - Rédics (4.) vonalon számított értékek 

 
6.7. ábra: Szeged – Békéscsaba (5.) vonalon számított értékek 

 
6.8. ábra: Budapest - Kunszentmiklós-Tass (6.) vonalon számított értékek 
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6.9. ábra: Debrecen és Füzesabony (7.) vonalon számított értékek 

A logit modell alapján – az egyes, kutatásba bevont párhuzamos vonalak tekintetében külön-külön 
– meghatároztam az eljutási időre és az eljutási költségre, mint súlytényezőkre vonatkozó 
számértékeket. Mivel ezen értékek az összehasonlított párhuzamos, regionális autóbusz- illetve 
vasútvonalakra értendők, ezért a súlytényezőkhöz hozzárendelhető az adott vonalra 
meghatározott minőségimutató-érték is (6.4. táblázat). 

6.4. táblázat: Súlytényező-értékek a minőségimutató-értékek függvényében 

 

6.3. Analízis és értékelés 

A 6.3. táblázatból kitűnik, hogy nagyon alacsony negatív minőségimutató-értéket két esetben (1. 
és 2.), negatív M értéket szintén két esetben (3. és 4.) kaptam. Nullához közeli értéket (-0,29) mutat 
a 5. vonal, míg a 6. (2,03) és a 7. (4,98) relációkban a minőségi mutató pozitív értékeket ad.  
A nagyon alacsony negatív M érték három fő okra vezethető vissza. A vasútvonal által érintett 
települések lélekszámában jelentkező eltérések, illetve a megyeszékhelyről adott településre vagy 
településrészre való eljutási idő, valamint a napi kínálat döntően befolyásolja a kapott értékeket. 
Az 1. vonal esetében a 22 db érintett megállóhely közül csak 8 db-hoz tartozik 1000 főnél nagyobb 
lakosszámú település. Kaposvár és a nagyobb (1000 fő feletti) települések közötti eljutási időket 
vizsgálva megállapítottam, hogy Karád kivételével mindegyik esetben az autóbusz igénybevétele 
mutat nagyságrendekkel jobb értéket (pl. Mernye: -12,5 perc, Tab: -39 perc). Minőségimutató-
értékeket vizsgálva Sióvölgy (mint Siófok belterülete) és Siófok kirívóan eltérő eredményt mutat, 
amely egyrészről annak köszönhető, hogy a vonal által érintett településeket figyelembe véve 
magas lakosszámmal rendelkeznek, illetve az eljutási idő közel vagy több mint egy órával 
kedvezőbb autóbusz használata esetén. Érdemes megjegyezni, hogy Sióvölgy megközelítése 
autóbusszal még átszállás esetén is majdnem 53 perccel kevesebb időt vesz igénybe. Kaposvár 
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és az előbb említett két célállomás közötti relációban a vasút által nyújtott szolgáltatás az 
autóbuszéhoz képest csupán jelképes. Amíg Siófok tekintetében a kétirányú napi járatszám 
autóbusz esetében 28, addig vasút esetében csak 6. A részletes adatokat a 6.3. ábra tartalmazza. 
A 2. (6.4. ábra) vonal tekintetében ugyan nagyobb lakosszámú településeket elemeztem, ám Mór, 
Bodajk, Kisbér és Komárom városokhoz képest a többi, vonal által kiszolgált település lélekszáma 
ezek töredéke. Az eljutási időt vizsgálva jól látszik, hogy egy állomás kivételével (Szőny) az 
autóbusz használata jelentős időmegtakarítást nyújt az utas számára (pl. Csókakő 60, míg Mór 
elérése 35 perccel kevesebb időt vesz igénybe, ha az utas autóbusszal utazik Székesfehérvárról). 
A napi kínálat is jelentős különbséget mutat, hiszen amíg például Székesfehérvár és Mór között 
napi 4 vonat közlekedik, addig az utazóközönség 87 db autóbuszjáratot tud felhasználni utazásai 
során. 
A 6.3. ábra és a 6.4. ábra alapján megállapítottam, hogy az említett vasútvonalak csak magas 
költségigényű beruházással (pl. a nyomvonal, a pálya és ezzel együtt az érintett települések teljes 
felülvizsgálata) tehetők versenyképessé. Valószínűsítem, hogy a jelenleg érintett települések 
alacsony lakosszáma miatt az ott jelentkező utazási igények kiszolgálására az autóbusz képes. Az 
alacsony lakosszám miatt a vasúti pálya felújítása, vagy teljes újragondolása nagy valószínűséggel 
társadalmi megtérülés szempontjából sem mutatna kedvező értéket. Megfontolásra javaslom a 
vasútvonalak létjogosultságának felülvizsgálatát is. 
Negatív előjelű a 4. relációban párhuzamosan közlekedő autóbuszjáratok és vonatok 
minőségimutató-értéke. A 6.6. ábra alapján a vonal esetében arra a következtetésre jutottam, hogy 
az érintett 14 település vagy településrész lakosszáma – egy-két esetet leszámítva – alacsony, 
csupán 4 megálló helyezkedik el 1000 főnél nagyobb lélekszámmal bíró településen. Jelentős az 
eltérés a kínálat és néhány esetben az eljutási idő terén. Például Zalaegerszeg és Bocfölde között 
körülbelül ugyanannyi az eljutási idő (2,5 perc a vonat javára), viszont a napi 8 db vonattal 
ellentétben 100 db autóbusz indul, ugyanez állapítható meg Sárhida és Bak esetében (8 vonat és 
83 busz). Továbbá megfigyeltem, hogy a nagyobb (1000 fő feletti) települések esetében az 
autóbusz nagyságrendekkel kedvezőbb, vagy azonos eljutási időt kínál, mint a vasút. Jelen reláció 
esetében rendkívül részletes vizsgálatra (például célforgalmi kikérdezés, költség-haszon elemzés 
stb.) van szükség annak érdekében, hogy a vasútvonal magas költségigényű felújítása (például 
villamosítás, pályafelújítás stb.) indokolt-e. 
A 3. vonal (6.5. ábra) által érintett települések lakosszáma az eddig említett vonalakéhoz képest 
magasabb. Az érintett 14 településből csak 4 rendelkezik 1000 főnél alacsonyabb populációval. A 
kínálat tekintetében pedig Nyíregyháza és Oros, illetve Nyíregyháza és Baktalórántháza közötti 
utazást emelem ki, ahol előbbi esetben 16 vonat mellett 67 db busz indul, utóbbinál pedig szintén 
16 vonat mellett 63 db autóbuszjárattal van lehetősége az utasnak helyváltoztatását lebonyolítani. 
Az Észak-magyarországi régióban található vonalon a kínálat mellett nagyobb eljutásiidő-
különbségek is találhatóak az autóbusz javára, amelyek szintén a negatív minőségimutató-értéket 
magyarázzák (pl. Nyíregyháza-Vaja 44 perccel, míg Nyíregyháza-Vásárosnamény 33 perccel 
kevesebb időt vesz igénybe autóbusszal). 
Az eljutásiidő-értékek csökkentése érdekében szükséges felülvizsgálni a vonatok által érintett 
megállóhelyek létjogosultságát a megálló által lefedett település lakosszáma alapján. A 
megállóhely-optimalizációval menetidő-csökkenés érhető el a vonalra jellemző nagyobb 
lélekszámú települések és a megyeszékhely között, amely az eljutási időt csökkenti és a vizsgálat 
során felállított minőségi mutató értékét javítja. Továbbá a vasútvonalon jelentkező kínálat 
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felülvizsgálata, valamint az igényekhez igazodó – esetlegesen ütemes – menetrend bevezetését 
is ajánlom. Autóbusz esetében javaslom a kisebb lélekszámú települések vagy településrészek 
kiszolgálását, amely történhet igényvezérelt közösségi közlekedés (DRT) kiépítésével is. 
Az 5. azonosítójú vasútvonal és az azzal párhuzamosan futó autóbuszvonalak összehasonlítása 
során nullához közeli érték adódott (6.7. ábra). Ez a minőségimutató-érték kismértékben az 
autóbuszt mutatja kedvezőbbnek, ám a magas lakosszámmal bíró települések (például Orosháza, 
Hódmezővásárhely, Békéscsaba) összekötését – a lélekszámból adódó valószínűsíthetően nagy 
helyváltoztatási igény miatt – javaslom zónázó vagy gyorsvonatokkal kiszolgálni. Ezt támasztja alá 
az is, hogy Szegedtől számítva Csorvásig kedvezőbb az autóbusz igénybevétele az eljutási idők 
alapján. Olyan gyorsvonatok közlekedtetésével, amelyek csak a főbb településeken állnak meg 
(Csorvás, Orosháza, Hódmezővásárhely) jelentős menetidő-csökkenés érhető el, amely javítaná 
a vasút által nyújtott szolgáltatási színvonalat. A többi, kisebb település kiszolgálása történhet 
autóbusszal, a kínálat növelésével. Szintén megfontolásra javaslom a zónázó vonatok 
rendszeresítését, mint közlekedésszervezési beavatkozási lehetőséget, amelyek – az eljutási 
időket figyelembe véve – csak Szegeden, viszont Orosháza és Békéscsaba között minden 
megállóhelyen megállnak. Mivel Szeged és Hódmezővásárhely között mind a kínálatban, mind az 
eljutási idő tekintetében nagyságrendekkel kedvezőbb értéket nyújt az autóbuszos közösségi 
közlekedés, ezért a vasút versenyképességét azokban a relációkban kell növelni, ahol közel 
azonos, vagy jobb értéket mutat, amelyre megoldást jelenthet a fent említett zónázó rendszer. A 
kisebb települések kiszolgálása érdekében javaslom az autóbusz-menetrend felülvizsgálatát – 
járatszám napszakok közötti egyenletes elosztása –, valamint az igényvezérelt közösségi 
közlekedés bevezetését is. 
A 6. azonosítójú vasútvonal elemzése (minőségimutató-érték: 2,03) során megfigyeltem (6.8. 
ábra), hogy a vasút Dunavarsány és Délegyháza tekintetében jóval kedvezőbb eljutási időt nyújt, 
mint az autóbusz, viszont Dömsöd és Kiskunlacháza esetében – többek között a vasútállomás 
kedvezőtlen elhelyezkedése miatt – az utazóközönség autóbusszal tudja gyorsabban 
megközelíteni Budapestet. Utóbbi két település esetében szükséges a vasútra ráhordó autóbuszos 
hálózat megszervezése, valamint az integrált ütemes menetrend bevezetése. Megfontolandó olyan 
zónázó vonatok indítása, amelyek csak Délegyháza és Budapest között állnak meg minden 
megállóhelyen. A vasútra való rá- illetve elhordó hálózat részbeni hiánya, valamint a Budapestet a 
Kunszentmiklós és Tass településekkel összekötő alacsony autóbuszos kínálat miatt adja a 
minőségimutató-érték 0 értékétől való eltérés nagyságát. Az érintett magas lélekszámú települések 
következtében keletkező jelentős mértékű utazási igények miatt a vasúti és az autóbuszos 
közlekedés térbeni és időbeni megosztása szükséges úgy, hogy kiegészítő szerepet töltsenek be. 
A minőségi mutató értékét tekintve pozitív értéket mutat a 7. vonal (6.9. ábra). Debrecent a 
Hortobágyon át Füzesabonnyal összekötő vasútvonal és a párhuzamos buszvonalak összevetése 
során feltártam, hogy Debrecen és a nagyobb települések közötti utazások során az autóbusz 
nagyságrendekkel kedvezőbb eljutási időt garantál, a napi járatszám (kínálat) a Debrecen 
belterületét képező Tócóvölgy, valamint Nagyhát és Balmazújváros és Egyek településeket 
leszámítva közel azonos. A vonalra vonatkoztatott minőségi mutató értéke azért mutat a 0-tól való 
nagyobb eltérést, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye 
határán található Egyek elnevezésű település autóbuszos kiszolgálása messze elmarad a vasút 
által kínálttól Debrecen tekintetében. Hangsúlyozom, hogy ezért a kidolgozott modell 
finomhangolása és az adatok értelmezése elengedhetetlen a helyes használat érdekében. 
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Javaslom közlekedésszervezési beavatkozásként a vasúti megállóhelyek létjogosultságának 
felülvizsgálatát (például: Hortobágyi Halastó, Nagyhát, Kónya, Kétútköz, Ohat-Pusztakócs, 
Egerfarmos), amelynek során a nagyobb lakosszámmal bíró települések és Debrecen között 
eljutásiidő-csökkenés érhető el. A felsorolt települések tekintetében erősen javaslom az igényalapú 
autóbusz-közlekedés megszervezését, amely betöltheti a vasútra való ráhordó szerepet is.  
A fenti megállapítások alapján ötféle minőségi mutató intervallumot állapítottam meg, amely 
alapján az alábbi beavatkozások javasoltak (6.10. ábra). 

 
6.10. ábra: Javasolt közlekedésszervezési beavatkozások a minőségimutató-érték függvényében 

• Ha M ≤ -5, akkor a vasútvonal versenyképessége csak nagyobb volumenű beruházással 
növelhető (például nyomvonal újratervezése, megengedett sebesség növelése, 
villamosítás stb.), amennyiben az indokolt; 

• Ha -5 < M ≤ -1, akkor a szolgáltatási színvonal fokozható a vasút esetében 
közlekedésszervezési lépésekkel (például ütemes menetrend bevezetése, illetve 
megállóhely-optimalizáció), az autóbusz-közlekedés kisebb településeket feltáró 
szerepének (akár igényvezérelt elven történő) megtartása mellett;  

• Amennyiben -1 < M ≤ 1, úgy a vasúti- és az autóbuszos közlekedés megtartása mellett, 
azok szolgáltatási színvonalának fejlesztése, felülvizsgálata indokolt (például az egyes 
közlekedési módok térben és időben kiegészítik egymást a minél magasabb szolgáltatási 
színvonal garantálása érdekében); 

• 1 < M ≤ 5 esetén az autóbusszal történő, vasútra való ráhordás helyezhető előtérbe a 
vasúti megállóhelyek indokoltságának felülvizsgálatával (a nagyobb lélekszámú városok, 
regionális központok közbenső megállóhely nélküli közvetlen kapcsolatának 
megteremtése). A megállóhely-optimalizáció miatt megszűnő vasúti megállóhelyek 
kiszolgálását érdemes igényvezérelt alapon közlekedő autóbuszokkal helyettesíteni; 

• Ha M > 5, úgy a meglévő autóbusz-viszonylatok közlekedési hálózaton belül betöltött 
szerepének felülvizsgálata szükséges (például útvonalmódosítás, útvonal-megszüntetés, 
kínálat megváltoztatása stb.). 

A 6.4. táblázatban foglalt eredményeket az idő- valamint a költség szerinti megbontásban 
ábrázolva (6.11. ábra, 6.12. ábra) meghatároztam az egyes minőségimutató-intervallumokban a 
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kínálat alapján vett eljutásiidő- és eljutásiköltség-értékek hatásait az eszközválasztásra. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a közlekedésszervezési beavatkozásokat az eljutásiidő-értékek minél 
magasabb súlyszámainak elérése érdekében határoztam meg összhangban az eddigiekkel. 

 

6.11. ábra: Az eljutási idő hatása az eszközválasztásra a minőségi mutató függvényében 
párhuzamos kínálat esetén 

A 6.11. ábra és 6.12. ábra alapján megállapítottam, hogy -5 alatti minőségimutató-érték során az 
eljutási idő, mint súlytényező értéke konstans, azaz nem változik. Ugyan -15 minőségimutató-
értéknél az egyenesek közötti távolság csökkenése figyelhető meg, de az eltérés mértéke alapján 
konstansnak tekinthető mindkét függvény. Megfigyeltem, hogy a felhasználók ilyen esetben 55%-
os súllyal a kedvezőbb eljutásiidő-értéket garantáló autóbusz-közlekedést választják, a vasúti 
közlekedést választók számára az eljutási költség jelenti a fő vonzerőt. Ezt jól magyarázzák az 
utasszámlálás során felvett adatok, ugyanis a jelzett intervallumban nagyságrendi (kb. 60-70-
szeres) eltérések tapasztalhatók az autóbusz-közlekedés javára. Az e szakaszban tapasztalható 
konstans jelleg alátámasztja a beavatkozási javaslatokat, ugyanis az autóbusz képes kiszolgálni a 
kedvező eljutási idő miatt a hivatásforgalmat, míg a vasúti közlekedésben a nagyobb beruházás 
(pl. teljes vonalfelújítás, a nyomvonal újragondolása) jelentené a megoldást, amely tetemes 
költségigénye miatt erősen meggondolandó. Az ebbe a kategóriába tartozó vasútvonalak (1., 2., 
4.) közös jellemzője, hogy alacsony lakosszámú településeket szolgálnak ki, ahol a vasútállomás 
a helység közigazgatási határához közel helyezkedik el, továbbá a kínálati értékek is jelenléti 
szerepet sugallnak. Ezzel szemben az autóbusz-közlekedés kedvező eljutásiidő-értékeket garantál 
a településközpontok feltárásával. 
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6.12. ábra: Az eljutási költség hatása az eszközválasztásra a minőségi mutató függvényében 
párhuzamos kínálat esetén 

A -5 és -1 közötti intervallumot vizsgálva feltártam, hogy a súlytényezők függvényei már – 
hozzávetőlegesen 45 fokos meredekségű – egyeneseket mutatnak, amelyek előjelet váltanak -
1,68 minőségimutató-értéknél. Ezért a korábbi kutatásokon alapuló intervallum-határ -1 értékről -2 
értekre szükséges pontosítani. Az így kialakult -5 és -2 tartományban tehát megállapítottam, hogy 
az autóbusz-közlekedést választók számára az eljutási idő, mint súlytényező eszközválasztásra 
gyakorolt hatása folyamatosan nő, míg a vasúti közlekedés eszközeit az utasok döntően annak 
költsége miatt veszik igénybe. A súlyszámok közötti legnagyobb különbség jelentős, kb. 0,6. Ezzel 
a vasúti közlekedés csak az eljutási költségek tekintetében tud versenyképes maradni, amelyből 
kifolyólag javaslom a vasútvonalon található megállóhelyek optimalizálását a kedvezőbb 
eljutásiidő-értékek garantálása érdekében, amely a minőségimutató-érték növekedésével pozitív 
meredekségű wt egyenesre való illeszkedést eredményezheti, elősegítve a vasúti közlekedés – 
eljutási időbeni – versenyképességét. A kimaradó megállóhelyek kiszolgálását javasolt 
igényvezérelt autóbusz-közlekedéssel végezni. A megállóhely-optimalizálás versenyképességre 
gyakorolt hatásairól, hasznairól Lakatos (2014) értekezik, továbbá magyarországi viszonylatban a 
MÁV-HÉV Zrt., illetve külföldön a finn vasúttársaság is alkalmazta.  
A -2 és 2 közötti intervallumot a grafikon alapján két részre osztottam: 

• -2 és 0 közötti szakasz; 
• 0 és 2 közötti szakasz. 

Az előbbi részen az autóbusz wt egyenesének meredeksége – az eddig tapasztalthoz képest – 
nagyobb (kb. 51 fok) és negatív értéket vesz fel, míg a vasúti közlekedésben ennek ellentétét 
figyeltem meg, amelynek következtében hirtelen változás következik be, azaz az alábbi, 
közlekedésszervezési beavatkozások segítségével jelentősen növelhető a vasúti közlekedés 
versenyképessége. A zérus érték közelében az autóbusz és a vonat súlyszámai szinte azonosak, 
azaz a 0 érték közelében egyformán fontos a felhasználó számára az eljutási idő, illetve az eljutási 
költség, amelyekhez a kínálat is igazodik, versenyhelyzetet eredményezve. A fentiek értelmében 
egyrészről a szolgáltatási színvonal növelését javasolom mindkét közlekedési mód esetében, 
hiszen a jelenlegi kínálat mellett közel azonos az utasok eljutási időre és eljutási költségre való 
érzékenysége, így bizonyos többletszolgáltatásokkal (pl. Wi-Fi, modern járművek stb.), vagy a 
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jelentkező igények minél pontosabb megismerése mellett fejleszthető a szolgáltatás színvonala 
mindkét közlekedési mód fenntartása mellett. Amennyiben szükséges a súlyozott értékek 
közelítése, úgy a vasútvonalon megállóhely-optimalizáció hajtandó végre. Ide sorolható az 5. 
vasútvonal, illetve a vele párhuzamosan futó autóbusz-vonalak, amelyek vonali szinten magas 
lakosszámú településeket érintenek, hasonló (Szeged és Hódmezővásárhely relációt leszámítva) 
kínálati értékeket nyújtva. További jellemző, hogy a vasútállomások és az autóbusz-állomások egy 
helyen és/vagy a belvároshoz közel helyezkednek el. 
A 0 és 2 közötti szakasz nem várt eredményt mutat, ugyanis a felhasználók számára az 
eszközválasztás során nagyobb súllyal bír az eljutási idő értéke, amelyet az autóbusz képes 
hatékonyabban biztosítani. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a közlekedési módok közötti eltérés 
jóval kisebb értékkel bír, mint a -5 és -2 intervallumban (kb. 0,4) és az egyenesek meredeksége 
ismét 40 fok körüli. Beavatkozási javaslatként ajánlott – a kisebb mértékű eltérésre való tekintettel 
– a vasúti közlekedésben a megállóhely-optimalizáció végrehajtása az eljutási idő értékének 
csökkentése végett, valamint mindkét közösségi közlekedési mód megtartása mellett a 
szolgáltatási színvonal növelése az utazási igények térben és időben történő elosztásával az 
autóbuszos és vasúti közlekedés között (pl. csúcsidőben párhuzamos kínálat, csúcsidőn kívül 
vasúti menetrenddel összehangolt ráhordó autóbusz-járatok), illetve üzletpolitikai kedvezmények 
bevezetése (pl. kombinált bérlet stb.). Jellemzően azon párhuzamosan futó vasút- illetve autóbusz-
vonalak tartoznak ide, amelyek sűrűn lakott, nagy utasforgalmi igényeket generáló településeket 
kötnek össze a városok különböző pontjait feltárva. 
Mivel látható, hogy a -2 és 0, valamint a 0 és 2 közötti minőségimutató-érték intervallumokban az 
egyes egyenesek meredeksége eltérő, viszont a javasolt beavatkozások hasonlók, ezért utóbbi 
terén megbontásuk nem reális. 
A 2 és 5 közötti intervallumban az autóbusz-közlekedés által garantált eljutásiidő-értékek 
súlyszáma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg a vasúté növekedőt. Ez azt jelenti, hogy 
a közlekedési módok által kínált szolgáltatások ismét közelítenek a versenyhelyzethez, amelyet az 
egyenesek metszéspontja szimbolizál az 5-ös értékű minőségi mutatóhoz közel. A vasúti 
közlekedés – eljutásiidő-alapú – versenyhelyzetének növelése érdekében megállóhely-
optimalizáció, illetve ezt követően rá- és elhordó (helyi) autóbuszhálózat kialakítását tartom 
szükségesnek, a kimaradt megállóhelyek igényvezérelt autóbusz-közlekedéssel történő 
kiszolgálása mellett. 
Az 5 feletti minőségimutató-értékek esetében az eljutásiidő-értékek súlyszámát leíró egyenes az 
autóbusz-közlekedés terén folyamatosan csökken a határpontig (10,62 ~ 11), ahol konstans 
értéket vesz fel (0,01), míg a vasúti közlekedést szimbolizáló egyenes folyamatosan nő szintén a 
határpontig, ahol eléri maximális értékét (0,99), majd konstans lesz. Fontos kiemelni tehát, hogy a 
határpontnál nagyobb minőségimutató-értéket párhuzamos kínálat esetén, vonali szinten 
garantálni nem racionális, hiszen se a költség, se az eljutási idő eszközválasztásra gyakorolt 
hatásán érdemleges változtatás nem érhető el. 
Az 5 és 11 közötti minőségimutató-értékek esetében tehát a vasúti közlekedést a felhasználók 
egyre nagyobb súllyal választják a kínált eljutásiidő-értékek miatt, míg az autóbusz-közlekedést 
választók számára annak költsége jelenti a legfőbb vonzerőt. Ebből kifolyólag – a -5 alatti 
minőségimutató-értékekhez hasonlóan – nagyságrendi eltérések tapasztalhatók az utasszám 
területén a két közlekedési mód között, ezúttal a vasúti közlekedés javára. Ezek alapján a vasúti 
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közlekedés nem igényel beavatkozást, míg az autóbuszvonal hálózaton belül betöltött szerepe 
felülvizsgálandó. 
A fenti következtetések, meggondolások alapján a pontosított minőségimutató-értékek 
függvényében javasolt beavatkozásokat a 6.13. ábra tartalmazza. 

 
6.13. ábra: Beavatkozási javaslatok a pontosított minőségimutató-értékek függvényében 

 
6.14. ábra: Utasszámok alakulása közlekedési módonként a minőségi mutató értékeinek 

függvényében 
A fentiek és a 6.14. ábra alapján megállapítottam, hogy a beavatkozás utasszám-növekedést is 
fog okozni a kötöttpályás közlekedésben, hiszen a zérus minőségimutató-értéket követően az 
elszállított utasok aránya megnő a vasúti közlekedési eszközökön, míg az alatt az autóbuszokat 
veszik igénybe a felhasználók. 
Európai példát alapul véve megállapítottam, hogy Finnországban is létezik párhuzamos 
közlekedés regionális és távolsági szinten, ám az autóbuszok igénybevételének fő vonzerejét a 
menetjegy értékében jelentkező különbségek adják. Egy hétköznapra eső, Tampere és Oulu 
közötti utazás (kb. 500 km) esetén a vonatjegy 52 euróba, míg az autóbuszjegy 47 euróba kerül. 
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Hangsúlyozom, hogy az alapjegy ellenértékét vettem alapul, az internetes jegyvásárlás során 
elérhető menetdíj-kedvezményeket nem vettem figyelembe. 
A Dél-Karelia régióban elhelyezkedő Parikkala és a Dél-Savo régióban található – tóvidékéről 
ismert – Savonlinna közötti 16-os számú, 58 kilométer hosszú vasúti mellékvonalat például véve – 
amellyel párhuzamosan autóbuszvonal is fut – egy finnországi párhuzamos, regionális autóbusz-, 
illetve vasútvonalra is kiszámítottam a minőségi mutató értékét, amely összetevőinek eredményeit 
a 6.15. ábra tartalmazza. Az említett vasútvonalon eredetileg Savonlinna és Huutokoski között is 
volt – további közel 50 kilométeren – személyforgalom, amelyet 2011-ben megszüntettek. A 
szakaszt jelenleg csak teherforgalmat bonyolító vonatok használják. 

 
6.15. ábra: Parikkala - Savonlinna vonalon számított értékek 

A 6.15. ábrából ugyan kitűnik, hogy a vonalon közlekedő vonatok megállnak a vonalra jellemző 
kisebb lélekszámú településeket lefedő megállóhelyeken is (például Kerimäki, Retretti, Lusto), de 
ezen települések turisztikai, idegenforgalmi szempontból jelentős forgalmat generálnak az itt 
elhelyezkedő számos múzeum és kulturális egység miatt. 
Megállapítottam továbbá azt is, hogy a Savonlinnához legközelebb eső – magas lélekszámmal 
rendelkező – településre (Pääskylahti) az említett városból az autóbusz magas kínálati értéket 
nyújt, amely azzal magyarázható, hogy a két közigazgatási egység közötti távolság 5 kilométer, 
így a vasútra történő autóbuszos rá-, illetve elhordás értelmét veszti. 
A 6.15. ábrából továbbá jól látszik, hogy a Savonlinna város kiindulási ponttól távolabb eső 
nagyobb populációval rendelkező városok esetében a vasúti kínálat 2-3-szorosa a buszénak. Az 
autóbusz-közlekedésre vonatkozó kínálat csak a reggeli, illetve a délutáni csúcsidőben elérhető, 
míg a vasúti szerelvények a Helsinki – Joensuu fővonalon közlekedő vonatokhoz hangoltan, 3 
óránként, ütemes menetrend alapján közlekednek. 
Az eljutásiidő-értékeket vizsgálva feltártam, hogy a két legnagyobb település (Savonlinna és 
Parikkala) között a vasút jóval kedvezőbb értéket nyújt (15 perccel) a busznál, míg a többi, nagyobb 
lélekszámú város esetében nincs számottevő különbség. Megjegyzendő, hogy a vasút kedvező 
eljutásiidő-értéket tud úgy garantálni, hogy a rá-, illetve elhordási idők – Kerimäki esetét leszámítva 
– minden esetben nagyobbak, mint az autóbusz igénybevételénél szükséges megközelítési vagy 
elhagyási idők, valamint a vasúti pálya nem villamosított, bár a legnagyobb megengedett sebesség 
110 km/h. A kedvező érték alapját adhatja a megállóhely-optimalizáció. Ennek eredményeképpen 
– az utóbbi években a vasútvonal mentén – megszüntettek 3 darab, alacsony forgalmú, apró 
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falvakat, valamint szórvány településeket kiszolgáló megállóhelyet (Putikko, Kultakivi, Särkisalmi). 
Napjainkban az előbb ismertetett közigazgatási egységek feltárását, ellátását autóbusszal 
biztosítják. 
Az M érték ez esetben 7,57-re adódott, amely az eddig elvégzett – magyarországi – 
összehasonlítások tekintetében kimagaslónak bizonyul. 
Az előbbiekben ismertetett finn példa és az 6.13. ábra együttes alkalmazásának a magyarországi 
párhuzamos vonalak minőségimutató-értékeire gyakorolt hatását a 6.9. ábrán bemutatott 7. 
vonalon ismertetem. 
A vasútvonal által érintett települések lakosszámában alacsony értékkel rendelkező falvak, tanyák 
vagy településrészek esetében érdemes megállóhely-optimalizációt végezni. Ez azt jelenti, hogy a 
7. vonalon közlekedő vonatok az 1000 fő alatti közigazgatási egységek megállóhelyein nem állnak 
meg, azok kiszolgálását – lakosszámból adódóan – igényvezérelt alapon közlekedő autóbuszok 
végzik a legközelebbi – megmaradó – vasútállomásra való ráhordással, vagy az utazási 
igényeknek megfelelően az utazóközönség célállomására történő eljuttatásával. Ezek alapján 
Nagyhát, Kónya, Hortobágyi Halastó, Ohat-Pusztakócs, Kétútköz, Egerfarmos vasúti 
megállóhelyeket megszüntettem. A Hortobágyi Halastó a turisztikai célú forgalom kiszolgálása 
érdekében időszakos jelleggel (például a nyári tanszünetben) tovább üzemeltethető. 
Megállóhelyenként 4 perces menetidő-csökkenéssel – amely tartalmazza az utascsere idejét, 
valamint a dízelüzemű járművek fékezésének és gyorsításának időszükségletét – számolva a 
módosított értékeket a 6.16. ábra tartalmazza. A nagyobb városok között így jelentősen 
csökkennek a vasút által nyújtott eljutásiidő-értékek, amely növeli a kötöttpályás közlekedés 
versenyképességét. Ezek mellett a bemutatott finn vonal vasúti és autóbuszos kínálati rendszerét 
alkalmaztam, miszerint a kezdőpont és a távolabbi – nagyobb lakosszámú – település között 
jelentősen magasabb a vasúti indításszám az autóbuszénál. Ezzel Debrecen és Tócóvölgy, 
valamint Balmazújváros között megmarad az autóbusz-közlekedésben tapasztalható magas 
kínálati érték, míg Debrecen és a távolabbi – nagyobb lélekszámú – települések között (például 
Tiszafüred és Füzesabony) egyfajta interregio jelleggel, ütemes menetrendet alkalmazva – a már 
közel hasonló eljutásiidő-értékeket nyújtó – vasúti kínálatot bővítettem, az autóbuszost pedig 
csökkentettem. 
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6.16. ábra: : Megállóhely-optimalizációval és a finn példa alapján módosított Debrecen – Füzesabony 

vonal minőségimutató-értékei 
Az alkalmazott értékek biztosítják az autóbusz-közlekedés esetén a reggeli és délutáni 
csúcsidőben az irányonkénti 2-3 járat indítását. A vasúti közlekedésben 15 órás üzemidővel és a 
irányonkénti órás ütemmel számoltam. 
A minőségi mutató értéke így a körülbelüli 5-ös értékről 7,80-ra emelkedik, amely igen komoly 
versenyképesség-növekedést eredményez a pálya – magas anyagi forrást igénylő – felújítását 
mellőzve. 
A javasolt beavatkozással a nyújtott vasúti kapacitás a vonalon Debrecen és a 6.16. ábrában 
szereplő városok között átlagosan naponta 2400 férőhellyel nő, míg az autóbuszos kínálat 200 
férőhellyel csökken. Évi 200 munkanappal és a jelenlegi járműtípusokkal (M41 típusú vasúti 
mozdony 2 Bhv és 1 BDt kocsi17, valamint 50 fős dízel üzemű autóbusz) számolva a beavatkozás 
körülbelül 600 millió forintos többletköltséggel jár évente. Összehasonlítva az előbbieket az 
esztergomi vasút 2,3 milliárd18 forintos kilométerenkénti felújítási költségével megállapítottam, 
hogy közlekedésszervezési lépésekkel egyes esetekben jelentősen megnövelhető a vasút 
versenyképessége és optimalizálható a jelenlegi párhuzamos autóbuszos és vasúti kínálat az 
autóbusz-közlekedés fenntartása mellett. A számítás a megszűnő vasúti megállóhelyek 
igényvezérelt alapon történő autóbuszos kiszolgálásának költségeit nem tartalmazza. 
 
A magyarországi regionális közlekedésben lévő párhuzamos autóbusz- és vasútvonalak aktuális 
és visszatérő problémáját dolgoztam fel. A fenntartható közlekedés megköveteli, hogy a különböző 
közlekedési módok egymás kiegészítői legyenek, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a 
párhuzamosan futó vonalak optimalizálása. 

                                                      
17 Vonatösszeállítás. Letöltés dátuma: 2017.. december 7., forrás: http://vonatosszeallitas.hu 
18 Csigalassú lesz, de kilométerenként 2,3 milliárdot vihet el az esztergomi. Letöltés dátuma: 2017. december 7., 

forrás https://24.hu/fn/gazdasag/2017/01/12/csigalassu-lesz-de-kilometerenkent-23-milliardot-vihet-el-az-
esztergomi-vasut 
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A probléma megoldásához egy komplex, egyben általánosan alkalmazható modellt dolgoztam ki, 
amely során minőségimutató-értékeket (M) számítottam ki a főbb paraméterek (eljutási idő, kínálat, 
lakosszám) alapján. Az optimalizálás során minőségimutató-értékekre vonatkozó 
intervallumhatárokat definiáltam a célfüggvények alapján, amelyeket validáltam a párhuzamosan 
futó autóbusz- és vasútvonal utasszám-adatai és a kínált eljutási idő- és eljutásiköltség-értékek 
logit-modell alapú értékelésével. Az egyes intervallumokhoz közlekedésszervezési 
beavatkozásokat definiáltam, amelyekkel maximalizálható az M értéke. 
A modell alkalmazhatóságát egy esettanulmányon keresztül mutattam be, amely – Magyarország 
összes régióját lefedő – 7 párhuzamos autóbusz- illetve vasútvonal optimalizálását foglalja 
magába. 
 
Az alábbi főbb megállapításokat tettem: 

• a párhuzamos, regionális közösségi közlekedési vonalak az érintett lakosszám, eljutási idő 
és kínálat alapján előállított minőségimutató-értékek segítségével optimalizálhatók; 

• az optimalizálás során növelhető a szolgáltatási színvonal pusztán közlekedésszervezési 
beavatkozásokkal, nagyobb volumenű beruházás nélkül. 

 
A fejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmaztam meg tézisemet: 
 
Komplex paraméterekből számított, objektív mutatószámon alapuló, általánosan 
alkalmazható, innovatív modellt dolgoztam ki a regionális közösségi közlekedésben lévő 
párhuzamosságok fenntarthatóságának optimalizálására. A célfüggvények által kijelölt 
minőségimutatóérték-intervallumok határozzák meg a közlekedésszervezési 
beavatkozások jellegét. A modell hitelesítése érdekében logit modell segítségével 
validáltam az intervallumok határait. 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki., 2018a), (Lakatos, Mándoki., 2018b), (Lakatos, 
Mándoki., 2018c), (Lakatos, Mándoki, 2019a), (Lakatos, Mándoki, 2020c), (Lakatos, Mándoki, 
2020d) 
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7. Felhasználói preferenciák vizsgálata 

A felhasználók módválasztása során – párhuzamos közösségi közlekedés esetén –  meghatározó 
szerepet tölt be az autóbuszos, illetve vasúti szolgáltatók által nyújtott színvonal (járművek állapota, 
megjelenése, belső kialakításuk, jegyvásárlási lehetőségek stb.). Ezen minőségi paraméterek 
befolyásolják az utast az eszközválasztást illetően. A közösségi közlekedés tervezése során fontos 
az utazási igények figyelembe vétele, hiszen egy olyan közösségi közlekedési rendszer képes 
hatékonyan működni, illetve tud vonzó alternatíva lenni a felhasználó számára az egyéni 
közlekedéssel szemben, amely a lehető legpontosabban illeszkedik a jelentkező mobilitási 
igényekhez. 
Magyarországon a távolsági közösségi közlekedésben aktuális problémát jelent a közúti és vasúti 
párhuzamosságok megléte, amelynek megoldása nemcsak a forgalomszervezési eszközökkel 
történő optimalizálásban rejlik, hanem a felhasználói oldalról érkező minőségbeli igények 
kielégítésének optimális szinten tartása is alapvető fontosságú szempont. 
A fent említett probléma vizsgálatára és a főbb összefüggések feltárására egy innovatív és komplex 
modellt dolgoztam ki. 

7.1. A preferencia-vizsgálati modell 

A modell felépítését a 7.1. ábra mutatja. 

 
7.1. ábra: Felhasználói preferencia-értékelésre alkalmazott modell 

A modell alapját a kikérdezés, mint adatgyűjtési technika jelenti. A felhasználók távolsági közösségi 
közlekedéséről alkotott véleményének minél komplexebb megismerése érdekében két típusú 
kérdőívet szükséges használni: 

1. Revealed preference alapú kérdőívek, 
2. Stated preference alapú kérdőívek. 



69 

7.1.1. Revealed preference alapú kérdőívek 

A közösségi közlekedésben az egyik legelterjedtebb adatgyűjtési mód a felhasználók kérdőíves 
kikérdezése utazási szokásaikról a revealed preference alapú kérdőív használatával. Ezek miatt a 
kérdőív elkészítésének során nagy figyelmet kell fordítani a helyes típus megválasztására 
(Scipione 1994), a szerkesztési folyamat lépéseinek betartására, illetve néhány alapszabályra. 
A fentiek alapján a jelen modell szerinti kérdőív felépítését, illetve tervezési folyamatát a 7.1. 
táblázat foglalja össze. 

7.1. táblázat: Revealed preference alapú kérdőív összeállítási lépései 
Kérdőív szerkesztési folyamata Tervezése folyamán választott 

megoldások 

Információk jellege Minőségi jellemzőkkel kapcsolatos 

Kérdőív típusa, adatgyűjtés módszere Vegyes, interneten kitöltendő 

Skálák meghatározása 

 

Kérdések sorrendje 

1-5-ig terjedő skála (1 – legrosszabb, 5 – 
legjobb) 

Közlekedési módonként vezetett, 
egymásra épülő 

Elrendezés, küllem Áttekinthető, fejléces, színe a távolsági 
közlekedésre illő, “VOLÁN”-sárga 

Kitöltési útmutató A kérdések alá, apróbb betűvel 
magyarázat megadása 

A modell szerinti első lépésben definiálni szükséges a kérdőív témakörét és célját. Jelen esetben 
a kérdőív kitöltésével az egyén (utas) egy belföldi, távolsági közösségi közlekedési eszköz 
igénybevétele során keletkezett tapasztalatainak megismerése a cél, amelyből az adott 
szolgáltatás minőségével szemben támasztott követelmények következtethetők (1. Függelék).  
A témakört már a kérdőív üdvözlő oldalán egyértelműen rögzíteni szükséges, amely az értékelhető 
közösségi közlekedési módok (mentrendszerinti autóbusz, vonat, illetve telekocsi), valamint a 
távolsági közösségi közlekedés (50 kilométer feletti utazás) megadását jelenti. Szintén szükséges 
az utazás időbeni hatályának definiálása. Az aktuális, „update” felhasználói preferenciák 
megismerése érdekében a modell szerint kialakított kérdőívben a megkérdezett az utóbbi fél év 
bármely – a kutatási témakört kielégítő – utazásával kapcsolatban adhat választ.  
A kidolgozott modell második lépéseként a kérdőívben a választott közlekedési módtól függetlenül, 
minden kitöltőnek szükséges kiválasztania életkorát (adott intervallumot megjelölve), nemét (férfi 
vagy nő), valamint foglalkozását (középiskolai diák, egyetemi hallgató, alkalmazott, középvezető, 
felsővezető, egyéb) a minél szélesebb körű demográfiai adatok elérése érdekében. 
A felhasználói preferenciákat revealed preference alapú kérdőívvel vizsgáló modell harmadik 
lépéseként a válaszadó által egy kiválasztott távolsági utazást kell megadnia az alábbi szempontok 
szerint: 

• utazás kezdő- és végpontjának megadása nyílt típusú kérdés formájában; 
• közlekedési mód (autóbusz, vonat, telekocsi) kiválasztása legördülő menü segítségével; 
• utazás gyakorisága (amennyiben többször is megtörtént a megadott realációban); 
• párhuzamos szolgáltatás rendelkezésre állásának megadása. 

A megadott adatok alapján számítható az utazás távolsága, illetve a járművön töltött idő a 
rendelkezésre álló hivatalos menetrendek alapján. Illetve felmérhető a felhasználó utazás előtti 
tájékozódása az alternatív eljutási lehetőségekről. 
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Ezt követi a negyedik tervezési lépés, amely a kiválasztott szolgáltatás értékelését jelenti az alábbi 
szempontok alapján, 1-5-ig terjedő skálán (1 – legrosszabb, 5 – legjobb): 

• megbízhatóság; 
• utazási idő; 
• kényelem. 

A megbízhatóság értékelésével információ nyerhető az adott közlekedési mód felhasználó által 
érzékelt menetrendi pontosságára, illetve a sajáthibás (pl. autóbusz műszaki hiba, pályahiba) 
forgalmi zavarok utasérzékenységéről is. A kényelem értékeléséből az utazási komfortra lehet 
következtetni, amelyet nagyban meghatároznak a fedélzeti szolgáltatások (pl. mosdó megléte, Wi-
Fi elérhetősége, jármű belső kialakítása stb.). Ennek a felmérésére erősít rá a pihenőidő időbeli 
vagy távolságban értelmezett értékére vonatkozó nyílt – “szabad gépeléses” – választ igénylő 
kérdés. 
A modell alapján készült kérdőív előnyei a következők: 

• többségében zárt forma miatt könnyen feldolgozható; 
• néhány nyílt típusú kérdés miatt személyre szabott válaszok is születnek; 
• nagy mennyiségű válasz áll elő rövid idő alatt; 
• az egyes közösségi csatornák igénybe vételével (például Facebook, Twitter stb.) a 

populáció széles köréből nyerhetők válaszok; 
• a különböző közlekedési módok közül az újnak számító car-pooling rendszerek is 

megjelennek. 
Ugyan a revealed preference alapú kérdőívvel információk könnyedén szerezhetők az egyének 
mobilitási szokásairól, igényeiről, ám e módnak a hátránya, hogy a felhasználók túlzott, irreális 
igényeket támaszthatnak az adott szolgáltatással kapcsolatban. Például az utas válaszaiban 
megadhatja, hogy igényli a járművön a Wi-Fi, a mosdó szolgáltatást, illetve a személyzeti 
kiszolgálást (pl. kávé felszolgálás stb.), de ezzel együtt a fizetési hajlandósága – az igényelt 
szolgáltatásokhoz képest – alacsony, így a rendszer fenntarthatósága komoly pénzügyi 
kompenzációt igényel. 

7.1.2. Stated preference alapú kérdőív 

A stated preference – mint adatgyűjtésben használatos módszer – képes a revealed preference 
alapú kérdőív hátrányait kiküszöbölni, hiszen annak alkalmazásával lehetőség van a javak, 
szolgáltatások valódi értékeinek meghatározására. Ezért a felhasználók közlekedési módokkal 
szemben támasztott preferenciáinak komplex megismerése miatt képezi a modell másik 
szegmensét. 
A stated preference kérdőívek kidolgozását 5 részre osztottam: 

1. A vizsgált szolgáltatások pontos meghatározása. 
2. A szolgáltatás attribútumainak (jellemzőinek) megadása. 
3. A szintek definiálása, amelyek az attribútumok ismérveinek, értékeinek felelnek meg.  
4. A különböző szintek kombinálása, amely a termékkártyák létrehozását jelenti. 
5. Döntési kártyák előállítása. 

A vizsgálat célja a felhasználói preferenciák meghatározása a módválasztásban párhuzamos 
távolsági közösségi közlekedési (autóbusz, illetve vonat) kínálat esetében, különböző megtett 
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távolságok alapján. Így első lépésként a vizsgálandó párhuzamos közlekedési relációk 
definiálandók. 
Attribútumként a módválasztást leginkább befolyásoló paramétereket szükséges definiálni minden 
reláció esetében, amelyek az alábbiak: 

• eljutási idő; 
• eljutási költség; 
• kényelem; 
• motiváció. 

Az attribútumokhoz szintek definiálandók (pl. eljutási idő értékei: 10 perc, 20 perc stb.). Az 
attribútumok szintjeinek meghatározása – néhány kivételtől eltekintve – direkt szituációkon, azaz 
valós menetrendi adatokon, üzletszabályzatban foglalt menetjegyárakon és az adott útvonalakon 
közlekedő járműtípusok által nyújtott szolgáltatási szinten alapszanak. Ez tovább növeli a kitöltési 
hajlandóságot, kedvet, hiszen a valóságot tükröző attribútumok és szintek alkalmazása olyan 
döntési szituációkba helyezi a kitöltőket, amelyekkel akár a hétköznapi utazása során is 
találkozhat, esetlegesen eddigi utazásai során át is élt. 
A különböző relációnkénti attribútumok kombinálásával kártyák előállítása szükséges (2. 
Függelék). A kikérdezés során a válaszadó a kártyákon lévő szolgáltatások közül a számára 
legértékesebbet választja ki. 
Ugyan az attribútumok és a szintek száma növelhető, ám a módszer felesleges bonyolításához, 
kezelhetetlenségéhez vezethet, ugyanis az előállítandó kártyák (azaz kombinációk) száma a 
szintek szorzatából adódik. Könnyen belátható, hogy 4 különböző attribútum egyenként 4 szinttel 
már 44=256 darab kártyát eredményez. Ezért a kidolgozott modell felső korlátként a 20 darab kártya 
előállítását definiálja. 

7.1.3. Beérkezett válaszok rendszerezése 

Mind a revealed, mind pedig a stated preference alapú kérdőívre adott válaszokat adatbázisban 
szükséges kezelni. 
Mivel számos olyan kérdést tartalmaz a revealed preference alapú kérdőív, amely önmagában 
információt nem ad, ezért a különböző adatokból információ előállítása szükséges. Ilyen az utazási 
idő és az utazási távolság meghatározása a válaszadó által megadott kezdő- és végpont 
tekintetében. 
Ezen felül a stated preference vizsgálattal összhangban lévő eljutásikilométer-intervallumokba való 
csoportosítása szükséges az adatoknak. 
Mivel a revealed preference alapú kérdőív tartalmaz nyílt válaszadási típusú kérdést is, ezért a 
modell alapján adattisztítás végzése szükséges annak érdekében, hogy a felmérés ne torzuljon. 

7.1.4. Beérkezett válaszok komplex értékelése 

Mindkét típusú kérdőívet kitöltők demográfiai adatainak kiértékelésével a felmérés 
reprezentativitása jellemezhető. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a válaszadók nem, kor, és 
lakhely szerinti megoszlását. Valamely jellemző túlzott mértékű értéke ugyanis a felmérésből 
adódó megállapítások torzulásához vezethet. 
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A felhasználói preferenciákon alapuló módválasztást párhuzamos közösségi közlekedési kínálat 
esetén az alábbi arányszámokkal, illetve értékekkel van lehetőség meghatározni:  

• Választott közlekedési módok aránya az utazási távolság, illetve az utazási gyakoriság 
alapján. 

• A közlekedési módok nyújtotta megbízhatóság-, utazásiidő-, és kényelemértékek. 
• Az eljutási idő, eljutási költség, kényelem alapján választott közlekedési módok százalékos 

megoszlása az eljutási távolság és a motiváció függvényében. 
• A modell értékelésével lehetőség nyílik tehát az eljutási távolság függvényében 

meghatározni a felhasználók preferenciáit párhuzamos közösségi közlekedési 
szolgáltatások területén. 

 
Az értékelést követően szükséges feltárni a felhasználók preferenciáit és a regresszióanalízissel 
végzett analitikus kutatás eredményeképpen előállított eljutásitávolság-intervallumok közötti 
összefüggéseket. Szükséges megállapítani, hogy az analitikus úton meghatározott, közlekedési 
módok versenyképességére vonatkozó értékek mennyire illeszkednek az utasok szolgáltatással 
szemben elvárt követelményeihez. 
 
Amint az már a stated preference módszer bemutatásánál is említésre került, hazánkban 
újszerűnek számít, ezzel együtt kevésbé kiforrott, ezért jelen vizsgálat is tovább finomítható, 
kiegészíthető egyéb paraméterekkel is (pl. elektronikus jegyvásárlás lehetősége stb.) a 
kezelhetőség határain belül. 

7.2. Eredmények 

Az eredményeket a revealed preference alapú kérdőív és a stated preference alapú kérdőív 
segítségével végzett kutatások szerinti megbontásban ismertetem. 

7.2.1. Revealed preference alapú kérdőív eredményei 

A beérkezett válaszok tisztítását követően összesen 389 db értékelhető adatsor állt 
rendelkezésemre. A felmérés során fontos szempont volt az, hogy a minta demográfiai jellemzői 
(pl. életkor, foglalkozás, lakó- vagy tartózkodási hely) széles körben kerüljenek megvizsgálásra, 
azaz egyik korcsoport vagy társadalmi réteg se legyen túlzottan alul- vagy felülreprezentálva. A 
megkérdezettek életkorára vonatkozó eloszlást a 7.3. ábra szemlélteti, amelyből jól látszik, hogy a 
fiatalabb korosztály (18-25 évig) mellett a „keresőképes” középkorúak is döntő részt képeznek a 
válaszok tekintetében.  



73 

 
7.2. ábra: Válaszadók területi eloszlása 

 
7.3. ábra: Válaszadók életkor szerinti megoszlása 

Emellett a válaszadók területi megoszlását a 7.2. ábra szemlélteti, amelyből kitűnik, hogy 
Magyarország szinte teljes területét lefedik a válaszokban megjelölt kiinduló- és végpontok. 
Hasonlót figyeltem meg a foglalkoztatottsági adatokban is, hiszen a megkérdezettek ugyan döntő 
hányada hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy alkalmazottként dolgozik, de található közép-, 
felsővezetőtől, illetve nyugdíjastól érkezett válasz is. A felmérés ugyan nem nevezhető teljesen 
reprezentatívnak, de a fenti állítások növelik alkalmazhatóságát, illetve információértékét. 
Természetesen további kutatások esetén egyszerűen bővíthető a meglévő kérdőívvel a 
kikérdezettek köre, de ekkor demográfiai jellemzők alapján, célzott kikérdezésre van szükség. 
A megkérdezett utasok 59%-a a vasút, 36%-a pedig az autóbusz szolgáltatásait vette igénybe 
távolsági helyváltoztatása során, míg a maradék 5% a telekocsit részesítette előnyben. A 
párhuzamos eljutási lehetőséggel rendelkező utasok 38%-a választotta a távolsági autóbuszt, míg 
62%-a vonattal utazott. 
Az utazási gyakoriság és az utazási távolság közlekedési módonkénti megoszlását a 7.2. táblázat, 
7.3. táblázat tartalmazza. 
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Válaszadók aránya életkor szerint
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7.2. táblázat: Utazási gyakoriság módonkénti megoszlása 
Közlekedési mód/utazási 
gyakoriság Ritkábban Hetente 2-3 

alkalommal 
Havonta 1 
alkalommal Naponta Hetente 1 

alkalommal 
Autóbusz 39% 14% 26% 11% 10% 
Vonat 38% 11% 34% 4% 13% 
Telekocsi 13% 19% 56% 0% 6% 

7.3. táblázat: Utazási távolságok módonkénti megoszlása 
Közlekedési mód/utazási 
távolság 50-100 km 100-150 km 150-200 km 200 km 

felett Összesen 

Autóbusz 12% 11% 8% 5% 36% 
Vonat 12% 20% 15% 12% 59% 
Telekocsi 0% 1% 2% 2% 5% 
Összesen 24% 32% 25% 19% 100% 

 
Az egyes kérdésekben a válaszadó 1-5-ig terjedő skálán értékelhette az adott minőségi jellemző 
eszközválasztásra gyakorolt hatását. 1-es érték megadása esetén az adott jellemző nem 
befolyásolta az utast döntésében, 5-ös érték pedig a nagymértékben való befolyásolást jelenti. Az 
eredményeket a 7.4. ábra, 7.5. ábra, 7.6. ábra mutatja. 



75 

 
7.4. ábra: Utazással töltött idő befolyásának mértéke az eszközválasztása során 

 
7.5. ábra: Kényelem befolyásának mértéke az eszközválasztása során 

 
7.6. ábra: Megbízhatóság befolyásának mértéke az eszközválasztása során 
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7.2.2. Stated preference kérdőív eredményei 

A döntési szituációkról szóló kérdőívet – az internetes közösségi médiának köszönhetően – 523 fő 
töltötte ki. Ugyan a felmérés nem reprezentatív, de mind az életkor, mind a foglalkozás, mind pedig 
a lakóhely tekintetében széleskörű, amelyet 7.7. ábra és 7.8. ábra szemléltet. 

 
7.7. ábra: A kérdőívet kitöltők életkorra és foglalkozásra vonatkoztatott megoszlása 

 

 
7.8. ábra: A kérdőívet kitöltők lakóhelyének térbeli eloszlása 

 
A kialakított döntési szituációk párhuzamos közösségi közlekedési kínálat esetében a megadott 
attribútumok alapján állítják választás elé a megkérdezettet az eszközválasztásával kapcsolatban. 
A modellben foglaltakat alkalmazva a bemutatott gyakorlati esetekre megállapítottam, hogy 
közlekedési relációnként 42, azaz 16 kártyát kellene előállítani minden egyes relációra. Ez a 6 
darab vizsgált vonalra nézve összesen 96 darab kártyát jelentene, amely nagyban nehezítené a 
kapott válaszok feldolgozását, illetve a kikérdezett válaszadási kedvén túl a szituációk 
valóságtartalmát is csökkentené. A felsorolt párhuzamos eljutási lehetőségek attribútumait ezért 
úgy választottam meg, hogy – az utazási távolság széles spektrumán túl – a 4 attribútum közül az 
egyes esetekben 2 változó azonos szinttel, értékkel szerepeljen úgy, hogy a valós állapotot 
leginkább közelítse. Megjegyzendő, hogy a közel azonos értékek (például, ha az eljutási időben 
csak pár perc eltérés van) között nem tettem különbséget. A fentiekből adódóan egy kérdéshez két 
kártyát készítettem. 
Ezen felül, a kérdéseket, döntési szituációkat úgy alakítottam ki, hogy minden egyes attribútumot 
össze lehessen hasonlítani egymással, azaz egyértelműen kiderüljön, hogy az adott helyzetben mi 
alapján dönt közlekedési eszközének kiválasztásáról a megkérdezett. 
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Mivel összesen 6 olyan relációt vizsgáltam, amelyen párhuzamos autóbuszos és vasúti közösségi 
közlekedés van és az egyes közlekedési motivációkat külön kérdésben vizsgáltam, így összesen 
12 kérdést kellett kitölteniük a válaszadóknak. 
A Budapest és Kecskemét közötti utazás (7.9. ábra) során a költség és a komfort attribútumok 
rendelkeztek két szinttel, amelynek során az autóbusz kedvezőbb eljutási költséget biztosít, viszont 
a vasúti járművek mosdóval felszereltek.  

 
7.9. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Kecskemét relációban 

Budapest és Dunaújváros között (7.10. ábra) az autóbusz közel 1 órával kedvezőbb eljutási időt 
garantál, a vasúti járműveken – az előző esethez hasonlóan – található mosdó. Látható, hogy az 
említett két – hasonló távolságokra történő utazásokat magukba foglaló – szituációban először az 
eljutási költséget és a komfortfokozat, majd az eljutási időt és a komfortfokozatot hasonlítottam 
össze. Másképp fogalmazva, a szituációkra adott válaszok megmutatják, hajlandók-e az utasok 
pénzt, illetve időt fordítani a komfortra rövidebb távolságú (100 kilométer alatti) utazásaik során. 

 
7.10. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Dunaújváros relációban 

A közepes távolságra történő utazások (kb. 120-140 kilométer) döntési szituációit a veszprémi és 
egri példák adják meg. A Budapest és Veszprém között megadott utazás (7.11. ábra) során az 
eljutási költség és a komfort között található különbség. A menetrendi adatok alapján ugyan 10 
perccel kedvezőbb eljutásiidő-értéket nyújt az autóbusz, de a vizsgálat szempontjából a különbség 
olyan alacsony értékű, hogy azonosnak tekintettem mindkét közlekedési mód esetén. 
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7.11. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Veszprém relációban 

A Budapest – Eger relációban (7.12. ábra) megadott eszközválasztási szituáció során a 
közlekedési módok közötti – felhasználó számára releváns – eltérést az eljutásiidő- és 
költségértékek adják. Az egyes közlekedési szolgáltatók üzletszabályzataiban található 
tarifatáblázatok és a menetrendi adatok alapján az összehasonlított szempontok tekintetében az 
autóbusz nyújt kedvezőbb értékeket a felhasználó számára. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a 
valóságtól eltérően – az egyes attribútumok összehasonlítása érdekében – a megadott döntési 
helyzetben a közúti személyszállítási jármű is rendelkezik mosdóval. 

 
7.12. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Eger relációban 

 
A hosszabbtávú (kb. 230 – 250 kilométer) távolsági utazások a Budapest – Bécs (7.13. ábra) és 
Budapest – Zalaegerszeg (7.14. ábra) relációkon keresztül vizsgáltam. Előbbi esetben ugyan az 
autóbusz igénybevétele 15 perccel több időt igényel, ám az ugyanarra a napra vett költségeket 
tekintve az autóbuszé közel harmada a vonaténak. 
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7.13. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Bécs relációban 

A Budapest – Zalaegerszeg reláció tekintetében az autóbusz kedvezőbb eljutásiidő-értéket kínál – 
több, mint 30 perccel –, azonban a járművön nincs mosdó, amely ilyen időigényes (közel 4 órás) 
utazásnál befolyásolhatja a felhasználó eszközválasztását. 

 
7.14. ábra: Utazási attribútumokat tartalmazó kártyák Budapest – Zalaegerszeg relációban 

A beérkezett válaszok tisztítását követően az egyes szituációkban adott döntések, választások 
kerültek elemzésre, amelynek eredményét a 7.15. ábra mutatja. 
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7.15. ábra: A válaszadók preferencia-szerinti eszközválasztásának megoszlása az egyes esetekben 

meghatározott attribútumszintek alapján 

7.3. Analízis és értékelés 

A revealed perence alapú kérdőívre érkezett válaszokból kitűnik, hogy a magyarországi távolsági 
közösségi közlekedésben a vasút vezető szerepet tölt be, de már megjelentek újszerű közlekedési 
módok, mint például a telekocsi, amely kiforratlansága és bizonytalan jogi szabályozása miatt 
csekély piaci részesedést szerzett. 
A megkérdezettek döntő többsége (62%) tudatában van annak, hogy az általa használt útvonalon 
a vasút és az autóbuszos társaságok párhuzamos szolgáltatást nyújtanak. A válaszadók kevesebb 
mint 30%-ának nem áll rendelkezésére párhuzamos szolgáltatás, míg körülbelül 10% tájékozatlan 
ez ügyben. Mivel a megkérdezettek 2/3-ának lehetősége van a közlekedési módok között 
választani, ezért megállapítottam, hogy döntő befolyással bírnak az eszközválasztás során az 
adott járműre, valamint szolgáltatásra vonatkozó minőségi jellemzők. Ennek érdekében 
összehasonlítottam az adott közlekedési módra vonatkozólag az utazási idő, a kényelem, valamint 
a költség tekintetében adott válaszokat. 
A felhasználói módválasztás értékelését a közösségi közlekedési módok esetében a felhasznált 
kérdőívek struktúrája szerint 4 szakaszra osztottam: 

1. Rövidebb távú távolsági utazások (100 km alatt); 
2. Közepes távú távolsági utazások (100-200 km között); 
3. Hosszabb távú távolsági utazások (200 km felett); 
4. Távolsági utazások gyakoriság alapján. 

7.3.1. Rövidebb távú távolsági utazások 

A 7.3. táblázat alapján megállapítottam, hogy 50 és 100 km között a vasúti és az autóbuszos 
szolgálatás versenye áll fenn, hiszen a megkérdezettek 13%-a vette igénybe e távolságértékek 
között a szolgáltatásokat, míg a telekocsit ekkora távolságra a kitöltők közül senki nem vette 
igénybe. 
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A stated preference alapú kérdőív válaszaiból megállapítottam, hogy a megadott utazási 
paraméterek alapján a módválasztásban az autóbusz versenyképességét az adja, hogy a 
felhasználók számára sokkal fontosabb az eljutási idő, mint a meglévő komfortfokozat (7.15. ábra). 
A kedvező eljutási időértéket garantáló szolgáltatást a közúti személyszállító eszközök képesek 
nyújtani. Továbbá megfigyeltem, hogy a motiváció jelentős szerepet tölt be a módválasztásban, 
hiszen munkamotiváltság esetén az utazásiidő-érték fontosabb a felhasználóknak, mint 
szabadidős utazás esetén. Ez jól magyarázható azzal, hogy szabadidős motivációjú utazás esetén 
a felhasználó hajlandó több utazással töltött időt áldozni a kényelemre (pl. általában kisgyermekkel 
utazik), mint a munkába menet, ahol elsődlegesen a költség és az idő játszanak fontos szerepet. 
Kiemelendő, hogy rövidebb távú utazásról van szó, ahol speciális igények még nem gyakran 
jelentkeznek a felhasználó részéről. A 7.4. ábra, 7.5. ábra, 7.6. ábra alapján egyértelműen kiderül, 
hogy az autóbusszal utazó megkérdezettek döntő többségét nagymértékben befolyásolja a 
szolgáltatás megbízhatósága (azaz a pontos indulás és érkezés, rendszeresség), valamint az 
utazással töltött idő. Tehát előre tervezhetően és gyorsan szeretné elérni úticélját, míg a kényelmi 
szempontok háttérbe szorulnak.  
A fentiek és az 5. fejezetben definiált távolság-határértékek közötti összefüggéseket ezzel 
feltártam, hiszen az utazási paraméterekből adódó regressziós görbék hasonló versenyhelyzetet 
mutatnak. 

7.3.2. Közepes távú távolsági utazások 

100 km feletti utazásoknál a vasút szolgáltatásait körülbelül kétszer annyian választják, mint az 
autóbuszét (7.3. táblázat). Fontos megemlíteni, hogy a telekocsi 150 km felett mutat kézzelfogható 
értéket (4%), amely valószínűleg a kényelmi elvárásoknak köszönhető (kényelmes ülés, igény 
szerinti pihenés, stb.). 
A stated preference alapú kérdőívre (7.11. ábra, 7.12. ábra) érkezett válaszok esetén az eljutási 
költséget és a komfortot összehasonlítva megállapítottam, hogy 100 kilométer feletti utazás során 
a válaszadók több mint fele hajlandó többlet anyagi ráfordítást áldozni a mosdóval felszerelt 
járműre még munkamotiváltságú mobilitási igény esetén is (7.15. ábra). A motiváció 
eszközválasztásra gyakorolt hatása itt is jelentős, körülbelül 6%-os. 
Érdekes eredményeket mutatnak a Budapest és Eger között a döntési szituációra adott reakciók, 
ugyanis a példában az autóbusz igénybevétele kedvezőbb eljutásiidő- és költségértéket nyújt, mint 
a kötöttpályás közlekedés, valamint komfortfokozatban is megegyezik a két közlekedési alágazat. 
Így reális elvárás az autóbuszt választók nagy számának megjelenése, azonban még 
munkamotiváltságú utazás esetén is csupán a megkérdezettek fele választotta az autóbuszt. 
Megállapítottam, hogy ilyen távolságú utazás esetén a válaszadók körülbelül fele olyan – 
elsősorban komfortban megjelenő – többletszolgáltatást társít a vasúti közlekedéshez, amely a 
felmérés paraméterei között nem jelenik meg (pl. nagyobb lábtér, szabad mozgás a vasúti kocsiban 
stb.). Ezt támasztják alá a revealed preference alapú kérdőív eredményei is, ugyanis a 7.4. ábra, 
7.5. ábra, 7.6. ábra alapján megállapítottam, hogy kevésbé fontos a felhasználók számára az 
utazással töltött idő, valamint a megbízhatóság viszont a kényelmet a vasúttal utazók több mint 
fele kiemelten fontosnak tartja. Tehát egy bizonyos réteg számára az egyes vasúti szolgáltatások 
(nagyobb mozgástér a vasúti kocsikban, mosdó stb.) megléte az utazási paraméterek optimális 
értéke felett áll. 
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Ezzel az 5. fejezettel összefüggésben megállapítottam, hogy az autóbusz versenyképessége 
csökken, hiszen hiába nyújt kedvező eljutásiidő-értékeket, a kényelem előtérbe kerülése miatt a 
felhasználók a vasúti szolgáltatást preferálják. 

7.3.3. Hosszabb távú távolsági utazások 

Markánsabb különbség 200 km felett jelentkezik, ekkor a vonatokat közel háromszor annyian 
veszik igénybe, mint a közúti személyszállítási eszközöket a revealed preference alapú kérdőív 
alapján (7.3. táblázat). 
A nagyobb távolságra történő utazások (7.13. ábra, 7.14. ábra) esetében – a 7.15. ábra alapján –  
megállapítottam, hogy a válaszadók fizetési hajlandósága az elérhető eljutásiidő–értékekre 
vonatkoztatott, kisebb mértékű (15 perc) csökkenés esetén jelentősen megnő, ugyanis a 
válaszadók közel 60%-a akár 15 perccel kisebb eljutásiidő-értékért is háromszoros árat hajlandó 
fizetni, ugyanolyan komfortfokozat mellett, motivációtól függetlenül (~ 2%-os eltérés). 
Feltártam továbbá azt is, hogy az utasok hasonló arányban érzékenyek a mosdó meglétére, mint 
az eljutási időre, hiszen a megkérdezettek 60%-a akár még munkamotiváltságú utazás során is 
hajlandó több mint 30 perccel többet utazni olyan járművön, amely rendelkezik illemhellyel. 
Beszédes adat a megkérdezettek által közlekedési módonként megtett átlagos távolságértékek 
vizsgálata is. Ugyanis amíg a telekocsit használók átlagosan 183 km-t tettek meg, addig a vasút 
esetében ez az érték 152 km, míg az autóbusznál a legkevesebb (141 km). Ebből megállapítottam, 
hogy az utazási távolság növekedésével előtérbe kerül a felhasználó kényelem iránti igénye, 
amelyet a vasúti szolgáltatás jobban képes kiszolgálni. 
Megállapítottam, hogy a vasúti szolgáltatás komfortfokozatáért már hajlandók a felhasználók pénzt 
és időt áldozni, így az autóbuszos szolgáltatás versenyképességét a kínált kedvező eljutásiidő-
értékek sem tudják kellő mértékben növelni. 
 
Az utazási távolságtól függetlenül, a párhuzamos eljutási lehetőségek közül az autóbuszt választók 
döntő többsége (63%) számára nem is szükséges a pihenési lehetőség (például benzinkúton, 
autóbusz-állomáson stb.), míg egyharmaduk igényeit kielégíti a jelenlegi menetrendben lévő 
pihenő. Ide soroltam még azt az 5%-ot is, akik nem tudtak választ adni a pihenőidőre vonatkozó 
kérdésre, hiszen ők vélhetően utazásuk során nem is foglalkoztak ezzel a lehetőséggel, így 
igényük sincs rá. Csupán a maradék 5% állította, hogy szükségesnek tartana több és hosszabb 
pihenési lehetőséget útja során. Ebből is kitűnik, hogy az autóbuszt igénybe vevő megkérdezettek 
elsődleges célja az utazási végpontjuk minél gyorsabb elérése a lehető legmegbízhatóbb módon. 

7.3.4. Távolsági utazások gyakoriság alapján 

Az utazások gyakoriságára vonatkozóan a 7.2. táblázat adatai alapján megállapítottam, hogy 
távolsági forgalomban a vasút és az autóbuszos társaságok szolgáltatásait a megkérdezettek 
döntő többsége ritkábban (eseti utazásokkor, pl. családlátogatás, stb.) veszik igénybe. Közlekedési 
módok közötti hasonlóság mutatkozik a heti egy vagy heti 2-3 alkalommal történő utazások esetén 
is, amelyet a kisebb számú „heti ingázó” (pl. kollégium és a hallgató otthona között, távoli 
munkahely, stb.) forgalom tesz ki. Meglepő viszont, hogy az autóbuszt használók 11%-a napi 
szinten ingázik távolsági forgalomban, amely a következő okokból eredhet: 
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• Az autóbusz „háztól házig” szolgáltatása, azaz nem minden esetben van szükség rá-illetve 
elhordásra (lakótelepeket, városközpontokat és ipari parkokat érintő buszjáratok). 

• Olyan autópályás kapcsolat megléte, amely kedvező eljutási időt garantál 
(Magyarországon például Dunaújváros, Szekszárd, Gyöngyös, Eger, Kecskemét, valamint 
Székesfehérvár és Budapest között). 

Napi forgalomban ez a szám a vonattal utazók körében alig éri el a 4%-ot. Ennek oka, hogy a 
vasútállomásra történő rá- illetve elhordás olyan időigényes, hogy rövidebb távon (50-60 km) 
drasztikusan rontja az eljutási idő értékét, néhány esetben a vasúti pálya állapotától függetlenül 
(pl. Székesfehérvár). A telekocsinál havi egy alkalmat figyeltem meg, amely ritkább, de rendszeres 
utazásokra utal (pl. levelező tagozaton folytatott tanulmányok, rendszeres rokonlátogatás, stb.). 
A felmérésből kiderül, hogy a telekocsi által kínált, a közösségi közlekedéshez viszonyított 
alacsonyabb ár meghatározó a megkérdezettek számára. Ezt támasztja alá az is, hogy a kérdőívet 
kitöltők közel 90%-a utánanéz az adott utazása előtt a közösségi közlekedési kínálatnak és az 
utazást befolyásoló jellemzőknek (például menetrend, költségek stb.) és össze is hasonlítja azokat 
a telekocsira jellemző értékekkel.  
Érdemes megjegyezni, hogy a telekocsival utazók közel fele előnyben részesíti az alternatív 
szolgáltatást, mert 

• nincsenek fix megállóhelyek; 
• a személygépkocsit alapból magasabb színvonalúnak ítéli függetlenül annak típusától, 

állapotától. 
 
A párhuzamos távolsági közösségi közlekedésben aktuális problémát dolgoztam fel, amely a 
felhasználók módválasztására vonatkozik. Az utasokat számos paraméter befolyásolja az 
eszközválasztást érintően hozott döntésükben. A módválasztási döntésük hátterében komplex 
összefüggések állnak, amelyek megismerésével modellezem a felhasználók viselkedését. 
A probléma megoldására, azaz a felhasználói preferenciák feltárására, különböző típusú kérdőíves 
kikérdezési módszereket használtam. A kérdőívekre adott válaszok meghatározzák annak 
mértékét, hogy az adott paraméterek milyen mértékben befolyásolják a módválasztást felhasználói 
oldalon. 
 
A következő főbb megállapításokat tettem: 

• A felhasználói preferenciák a módválasztás során a megtett távolság függvényében 
változnak. Három távolság-intervallum definiálható, amelyen belül a felhasználók eljutási 
idővel, kényelemmel, illetve eljutási költségekkel szemben támasztott elvárásai 
elkülöníthetők. 

• Az autóbuszos szolgáltatás a felhasználók számára a megbízhatósága és a kínált 
eljutásiidő-értéke, míg a vasúti közlekedés annak kényelme miatt kedvező. A vasúti 
szolgáltatáshoz a felhasználó számos többletszolgáltatást társít. 

• Az utazás motivációja jelentős hatással van az eszközválasztásra. Ezt erősíti a napi 
rendszerességgel történő, munkamotiváltságú távolsági helyváltoztatások magas 
részaránya. 

• A módválasztási távolság-intervallumok összhangban vannak az analitikus úton definiált 
optimalizálási javaslatokkal. 
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A fejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmaztam meg tézisemet: 
 
Különböző kérdőíves módszerek felhasználásával vizsgálati modellt dolgoztam ki, amely 
alkalmas a felhasználói preferenciák meghatározására az eljutási távolságok és az utazás 
motivációja függvényében, párhuzamos közösségi közlekedés esetén. Meghatároztam az 
analitikus optimalizálás és a felhasználói preferenciák közötti fő összefüggéseket. 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki, 2017a), (Lakatos, Mándoki, 2017b), (Lakatos, 
Mándoki., 2017c), (Lakatos, Mándoki, 2017d), (Lakatos, Mándoki, 2019b), (Lakatos, Mándoki, 
2019d), (Lakatos, Mándoki, 2020e)  
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8. Párhuzamos közlekedési kínálat optimalizálása 
igényvezérelt közlekedéssel 

A hazai közösségi közlekedésben nemcsak a különböző közlekedési módok között (közút és 
vasút), hanem a közúti közlekedésben is találhatók párhuzamosságok a kínálat terén, amely 
elsősorban a szórványtelepülésekkel bíró térségekre jellemző. Az aprófalvas településeken 
jelenleg is elérhető az utas számára a hagyományos módon, fix menetrend szerint üzemelő 
helyközi közszolgáltatási, valamint az igényvezérelt alapon működő falugondnoki, minibuszos 
rendszer egyaránt. Az esetek többségében ez mind a állami vagy önkormányzati finanszírozású 
közlekedés pazarló működéséhez vezet, hiszen a szolgáltatás típusától függően (hagyományos 
vagy igényvezérelt) mindkét rendszer teljesítmény-szükséglettel (ezzel együtt költségigénnyel) és 
a rendszer üzemeltetését végző humánerőforrás-szükséglettel (pl. járművezetők, vezénylők, 
karbantartók stb.) bír. A szolgáltatások gazdasági és színvonali hatékonyságát – a fentiekből 
adódóan – növelni szükséges. 
Európa szerte kihívást jelent az aprófalvas vidéki területek közösségi közlekedéssel történő 
kiszolgálása, hiszen az alacsony lakosszám és népsűrűség mellett a hagyományos közforgalmú 
közlekedés gazdaságilag nehezen fenntartható, egyben alacsony elérhetőségi szintet biztosít. A 
rendszer hatékonyságának javítása érdekében az Európai Unió több programot is hirdetett (pl. 
SMARTA, SMACKER), amely az Európa egyes területein jelenleg is alkalmazott jó példák 
bemutatására fókuszál. Amíg a 2000-es évek elején a DRT-szolgáltatás elsődlegesen csak egy 
szűk kör (pl. mozgásukban korlátozottak) mobilitási igényeit szolgálta ki, addig mára egyre 
elterjedtebbek a nyílt hozzáférésű rendszerek is. 
Az elvégzett szakirodalmi áttekintésből megállapítottam, hogy a korábbi kutatások meglévő 
igényvezérelt közösségi közlekedési rendszerek vizsgálatát végzik néhány paraméter alapján, 
amelyekből elmondható, hogy ha többletszolgáltatásként jelenik meg a DRT, úgy az később 
üzemeltetési nehézségeket okozhat. Ezért szükséges a hagyományos közösségi közlekedés 
átalakítása igényvezéreltté, amely képes magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítani a 
költségek növekedése nélkül. E probléma megoldására dolgoztam ki egy általánosan 
alkalmazható, innovatív és komplex modellt. 

8.1. Modell a közúti személyszállításon belüli párhuzamosságok 
optimalizálására 

Az alacsony lakosszámú települések igényvezérelt közösségi közlekedési rendszerrel történő 
kiszolgálásának vizsgálatára 7-lépcsős, komplex és kompakt modellt dolgoztam ki (8.1. ábra). A 
modell segítségével optimalizálom a közlekedési módon belüli párhuzamos kínálatot a felhasználói 
és üzemeltetési paraméterek alapján. A jelenlegi kínálati (menetrend), illetve az utasforgalmi 
adatokat a közlekedési operátor, a települések lakosszámát a statisztikai hivatal adatbázisai 
szolgáltatják. 
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8.1. ábra: Modell a közúti személyszállításon belüli párhuzamosságok optimalizálására 

8.1.1. Terület vagy autóbuszvonal kiválasztása  

Olyan nagyobb településeket (pl. járási központ) összekötő autóbusz-vonalat szükséges 
választani, amelyen közlekedő járatok a – nem forgalomtechnikai értelemben vett – főútvonal 
mellett fekvő zsáktelepülések kiszolgálását is végzik. Az autóbuszvonal kiválasztásával 
definiálhatók a település-hierarchia magasabb fokain elhelyezkedő települések, illetve az alapfokú 
települések (akár zsákfalvak). Az autóbuszos fővonal alatt az előbb említett települések közötti, 
betérés nélküli reláció értendő. 

8.1.2. Érintett települések lakosszámának vizsgálata 

Az igényvezérelt közlekedés megvalósítása érdekében vizsgálni szükséges a települések állandó 
lakosszámát, illetve a járművek specifikációját és rendelkezésre állását (minibuszok megléte). A 
lakosszám elemzése kifejezetten fontos, hiszen a modell a Kovács (2002) által definiált 500 fő alatti 
aprófalvak esetében alkalmazható.  
Megjegyzendő, hogy ezen személyszállításra alkalmas eszközök beszerzésére az elmúlt 15 évben 
számos Európai Uniós támogatási pályázat állt rendelkezésre19.  

                                                      
19 [20]Magyar Falu Program - hamarosan indul a falubuszok beszerzését támogató pályázat! 

https://www.palyazatihirek.eu/onkormanyzati-palyazatok/4112-magyar-falu-program-falubuszok-beszerzeset-
tamogato-palyazat-fog-megjelenni, (letöltve 2019. szeptember 25.) 
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8.1.3. Betérő-teljesítmény és költségértékek számítása 

Az első két lépést követően vizsgálandó a hagyományos közösségi közlekedés kínálati oldala, 
azaz a teljesítmény-mutatók és azokhoz tartozó költségértékek. A fejezetben használt jelölések a 
8.1. táblázatban találhatók. 

8.1. táblázat: Fejezetben használt jelölések 
Változó Leírás Dimenzió 
Z(x,α) adott településre adott órában (x) betérő járatok száma (Zxi…Zxm) [darab] 
α település fővonaltól legtávolabbi megállóhelyének azonosítója (i…m) - 
x adott óra (0-23) - 
sα adott település távolsága a fővonaltól [km] 
Wx,α adott településre való betérések teljesítmény-értéke óránkénti bontásban [km] 
Wday,α kétirányú betérések napi teljesítménye adott település tekintetében [km] 
Wop,α kétirányú betérések csúcsidőn kívüli teljesítménye adott település tekintetében [km] 
Wday kétirányú betérések napi teljesítménye a vizsgált vonal tekintetében [km] 
Wop kétirányú betérések csúcsidőn kívüli teljesítménye a vizsgált vonal tekintetében [km] 

Cbus 
dízelüzemű, 50 fő befogadóképességű autóbusz üzemeltetési költsége 
kilométerenként [€/km] 

Cday betérések napi üzemeltetési költsége [€/km] 
Cop betérések csúcsidőn kívüli üzemeltetési költsége [€/km] 

A vonalon közlekedő adott járat menetrendi adatai megadják, mely települést mely időpontban 
érinti. Ezzel mátrixos formában előállítható a települést érintő járatok darabszáma (X0i … X23m), (Y0i 
… Y23m) üzemidőn belüli órás bontásban, irányonként (8.2. táblázat, 8.3. táblázat). 

8.2. táblázat: Települést érintő járatszámok kifelé irányban 

 
8.3. táblázat: Települést érintő járatszámok befelé irányban 

 
A kétirányú kínálati értékeket az irányhelyes mátrixok megfelelő elemeinek összege adja (8.1). 

𝑋𝑋𝑜𝑜𝑠𝑠 + 𝑌𝑌0𝑠𝑠 = 𝑍𝑍0𝑠𝑠 

(8.1) … 

𝑋𝑋23𝑚𝑚 + 𝑌𝑌23𝑚𝑚 = 𝑍𝑍23𝑚𝑚 

Ez alapján előállítható a kétirányú, települést érintő járatszámokat órás bontásban tartalmazó 
mátrix (8.4. táblázat). 

Óra/település i j k … m
0 X0i X0j X0k … X0m

1 X1i X1j X1k … X1m

2 X2i X2j X2k … X2m

… … … … … …
23 X23i X23j X23k … X23m

Óra/település i j k … m
0 Y0i Y0j Y0k … Y0m

1 Y1i Y1j Y1k … Y1m

2 Y2i Y2j Y2k … Y2m

… … … … … …
23 Y23i Y23j Y23k … Y23m
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8.4. táblázat: Települést érintő járatszámok kétirányban 

 
Ezt követően meghatározandó az egyes betéréseknek a hossza. A jelenlegi menetrend szerinti 
betérések teljesítménye órás bontásban kiszámolható a kétirányú járatszámokat tartalmazó mátrix 
és a betérési távolság szorzataként (8.2). 

Z(x,α)∙sα = W(x,α) (8.2) 

A modell szerint a kívánt értékek összegzésével kiszámíthatók a teljesítményértékek bármely 
napszakra vonatkoztatva az egyes települések tekintetében. Szemléltetésképpen a teljes napra, 
illetve egy alacsony forgalmú időszakra (9-13 óráig) vonatkoztatva mutatom be (8.3), (8.4). 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔,𝛼𝛼 = �𝑊𝑊𝑥𝑥,𝛼𝛼

23

𝑥𝑥=0

 (8.3) 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇,𝛼𝛼 = �𝑊𝑊𝑥𝑥,𝛼𝛼

13

𝑥𝑥=9

 (8.4) 

Adott betérések ezen felül valamennyi települést figyelembe véve is összegzendők (8.5), (8.6). 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇 = �𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇,𝛼𝛼

𝑚𝑚

α=𝑠𝑠

 (8.5) 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔,α

𝑚𝑚

α=𝑠𝑠

 (8.6) 

A betérések jelenlegi menetrenden alapuló költségvonzatának meghatározása az előzőekben 
ismertetett időszakokra az alábbiak szerint történik (8.7), (8.8): 

Wday ∙ Cbus = Cday (8.7) 

Wop  Cbus = Cop (8.8) 

8.1.4. Jogszabályi szempontok és az utasforgalom vizsgálata 

A kidolgozott modell univerzálisan alkalmazható, hiszen független a törvényi és finanszírozási 
feltételektől, mert a teljesítményből adódó költségváltozásokat kezeli. Megemlítendő, hogy 
Magyarországon a hagyományos és az igényvezérelt közösségi közlekedést jogszabályok20 
kezelik, ám ez országspecifikus jellemző. 

                                                      
20 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 

Óra/település i j k … m
0 Z0i Z0i j Z0k … Z0m

1 Z1i Z1j Z1k … Z1m

2 Z2i Z2j Z2k … Z2m

… … … … … …
23 Z23i Z23j Z23k … Z23m
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Az érintett autóbuszvonalakon közlekedő járatok tekintetében vizsgálni és értékelni szükséges az 
utasszámokat, kifejezetten az egyes településeken fel- illetve leszállók számát a különböző 
napszakokban és napi szinten egyaránt. 

8.1.5. Optimalizálás 

Amennyiben a modell lépéseit végigkövetve az optimalizálás végrehajtható, úgy a statikus 
menetrendszerinti betérések kiváltása lehetséges igényvezérelt közlekedéssel, amelyhez 
definiálni kell azon megállóhelyeket, ahol a menetrendszerinti járatokkal üzemelő vonalra való rá- 
és elhordás megtörténik. A menetrendszerinti autóbuszjárat és a DRT-járatok közötti 
párhuzamosságok minimalizálása érdekében (Prunning) az adott településhez közúton legközelebb 
eső fővonali autóbusz-megállóhelyet szükséges választani, amely lehet elágazónál is, lakott 
területen kívül is. 
A szolgáltatási színvonal és a költségek tekintetében a célfüggvényeket a (8.9), (8.10), (8.11), 
(8.12) egyenletek adják meg. 

Z(x,α) -> max (8.9) 

Cday -> min (8.10) 

Cop -> min (8.11) 

Prunning -> min (8.12) 

A (8.9), (8.10), (8.11), (8.12) célfüggvények alkalmazásával a statikus, fix menetrend szerint 
közlekedő autóbuszjáratok DRT-szolgáltatással helyettesíthetők, amely magasabb szolgáltatási 
színvonalat eredményez az üzemeltetési költségek azonos vagy alacsonyabb szinten történő 
tartása mellett. 
Az optimalizációnak természetesen korlátai is vannak, amelyeket a (8.13), (8.14) egyenletek adnak 
meg. 

Kminibus ≤ 8 utas (8.13) 

Nminibus, op ≥ Nminibus, need (8.14) 

Először is, a rugalmas közösségi közlekedési szolgáltatás során alkalmazott minibuszos maximális 
kapacitása 9 fő, azaz 8 utas és 1 járművezető, amely alapján kapacitáskorlát határozható meg 
(Kminibus). Természetesen nagyobb befogadóképességű járművek is használhatók DRT 
rendszerekben, de a későbbiekben megjelenő falugondnoki szolgálatok által használt 
járműférőhelyet vettem figyelembe. Ezért is kiemelten fontos az előző pontban említett utasforgalmi 
vizsgálat. Másodsorban az üzemképes minibusz-járművek számának (Nminibus, op) meg kell 
haladniuk a szükséges mennyiséget (Nminibus, need). 
Az optimalizációval nemcsak a betérések tekintetében érhető el szolgáltatásiszínvonal-növekedés 
ugyanakkora költségigénnyel, hanem a fővonalon közlekedő autóbuszjáratok menetideje is 
jelentősen csökkenthető, amely társadalmi haszonnal párosul. 
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8.1.6. Javaslat a felhasználható teljesítmény hasznosítási lehetőségeire 

Az optimalizálást követően a statikus menetrend alapján működő szolgáltatást érintően 
teljesítménycsökkenés érhető el a betérések igényvezérelt közlekedéssel történő kiváltása miatt. 
Ugyanakkor a DRT-közlekedés teljesítményértéke az igények függvényében változhat, 
szabadságfoka magas. Ez jelentheti azt, hogy a jelenlegi, fix menetrendi betérésekhez képest 
magasabb, azonos vagy alacsonyabb értékeket is felvehet. Ezzel együtt – a hagyományos 
közösségi közlekedési rendszerhez képest – fajlagosan alacsonyabb működési költségek miatt 
bármely teljesítmény-változás esetén az üzemeltetési költségek csökkenése várható a jelenlegi 
rendszerrel összehasonlítva. 
A rendszer bevezetését követően, az utasforgalom terén szerzett tapasztalatok birtokában 
lehetőség van – a költségek változásából adódóan – a felszabaduló hasznos kilométerérték 
átcsoportosítására, illetve a statikus menetrend-alapú fővonali szolgáltatás bővítésére (pl. ütemes, 
óránkénti indulásokat tartalmazó menetrend bevezetése) is. 

8.1.7. Költségek és a szolgáltatási színvonal változásának vizsgálata 

Jelen fejezetben alkalmazott jelöléseket a 8.5. táblázat tartalmazza: 
8.5. táblázat: Fejezetben alkalmazott jelölések 

Változó Leírás Dimenzió 
fmini minibusz fogyasztása21 [10 liter/100 km] 
fnp dízel üzemű, szóló járművek fogyasztása [35 liter/100 km] 

cnormal gázolaj piaci ára 2019. november 13-i állapot szerint Magyarországon [1,22 €/liter] 
cdisc kedvezményes üzemanyagár Magyarországon [1,15 €/liter] 

Cminibus,day minibuszok teljes üzemidőre vonatkoztatott üzemanyagköltsége [€] 

Cminibus,op 
midibuszok alacsony forgalmú időszakra vonatkoztatott 
üzemanyagköltsége 

[€] 

Cnp,day 
hagyományos közlekedés teljes üzemidőre és kizárólag a betérésekre 
vonatkoztatott üzemanyagköltsége 

[€] 

Cnp,op 
hagyományos közlekedés alacsony forgalmú időszakra napszakra és 
kizárólag a betérésekre vonatkoztatott üzemanyagköltsége 

[€] 

Wu,op csúcsidőn kívüli időszakban felhasználható teljesítmény-mennyiség [km] 
Wu,day napi szinten felhasználható teljesítménymennyiség [km] 

 
Az üzemeltetési költség két részre bontható: 
• fix költségek: humán erőforrás bére, utastájékoztató rendszer üzemeltetése stb; 
• közvetlen költségek: üzemanyagár, karbantartási költségek stb. 
Jelen vizsgálat során ugyanakkora költséget szükséges biztosítani a minibuszok karbantartására 
is, nem kizárva ezzel a gyártói előírásoknál szigorúbb karbantartási ciklusrend érvényesítését. Így 
a közvetlen költségek közül csak az üzemanyagárból adódó eltéréseket vettem figyelembe. 

                                                      
21 Rusznák, A. Ha kipróbálnád a buszvezetést – Volkswagen Caravelle (T6) 2.0 TDI teszt Online elérhető: 
http://www.autoszektor.hu/hu/content/ha-kiprobalnad-buszvezetest-volkswagen-caravelle-t6-20-tdi-teszt 
(letöltve: 2019. november 25.) 

http://www.autoszektor.hu/hu/content/ha-kiprobalnad-buszvezetest-volkswagen-caravelle-t6-20-tdi-teszt
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Fontos rögzíteni, hogy a helyközi közösségi közlekedési szolgáltató – flottaméretből adódóan – az 
üzemanyag-szállítóval az üzemanyagot annak világpiaci áránál kedvezőbb értéken kapja22. Kisebb 
flottával üzemelő cégek, szervezetek számára ez a kedvezmény nem minden esetben 
érvényesíthető, így – a modell szempontjából – azok a világpiaci áron vételezik az üzemanyagot 
literenként. 
Ezek alapján szükséges definiálni az üzemeltetési költségek változását a betérő, különböző 
időszakokra vonatkoztatott teljesítmény függvényében, hagyományos, illetve igényvezérelt 
közlekedési rendszer esetén. Teljes üzemidőt illetően ezt a (8.15), (8.16) egyenletek adják meg. 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔

100
∙ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑔𝑔𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔  (8.15) 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔

100
∙ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑇𝑇 ∙ 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑇𝑇,𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔 (8.16) 

Teljes üzemidőre a két költség közötti különbség a következőképp számítandó (8.17). 

∆Cday = Cnp,day - Cminibus,day (8.17) 

Alacsony forgalmú napszakra (9-13 óráig) pedig a (8.18), (8.19) egyenletek adják meg. 
𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇

100
∙ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑔𝑔𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑇𝑇 (8.18) 

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇

100
∙ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑇𝑇 ∙ 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑇𝑇,𝑜𝑜𝑇𝑇 (8.19) 

Alacsony forgalmú napszakra a két költség közötti különbséget pedig a (8.20) egyenlet adja meg. 
∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑇𝑇,𝑜𝑜𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑇𝑇 (8.20) 

Az említett különbségek alapján kiszámíthatók azok a teljesítmény-mennyiségek, amelyek a 
jelenlegi költségeket alapul véve – az optimalizációt követően – többlet-szolgáltatás biztosítására 
felhasználhatók (8.21), (8.22) adott napszakban. 

𝑊𝑊𝑒𝑒,𝑜𝑜𝑇𝑇 =
∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑇𝑇

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑇𝑇
∙ 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑇𝑇 (8.21) 

𝑊𝑊𝑒𝑒,𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔 =
∆𝐶𝐶𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔
∙ 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔 (8.22) 

8.2. Eredmények bemutatása esettanulmányon 

A bemutatott vizsgálati modell alapján a magyarországi Sátoraljaújhely – Kovácsvágás – Pálháza 
– Nagyhuta – Hollóháza, valamint a Sátoraljaújhely – Kovácsvágás – Pálháza – Nagyhuta – Nyíri 
– Hollóháza autóbusz-vonalakat elemeztem, az elért eredményeket és a következtetéseket a jelölt 
vonalakon végzett esettanulmány alapján mutatom be. 
Ezen vonalakon közlekedő járatokban közös, hogy Sátoraljaújhely – Mikóháza – Pálháza - 

Filkeháza
Kisbózsva−Nyíri−Füzérkomlós

 – Hollóháza útvonalon, mint fővonalon közlekednek, amelyről a 

                                                      
22 Jandó, Z. Irigylésre méltó feltételekkel veszi az üzemanyagot a BKV. Online elérhető: 
https://g7.hu/vallalat/20190514/irigylesre-melto-feltetelekkel-veszi-az-uzemanyagot-a-bkv/ (letöltve: 2019. november 
25.) 

https://g7.hu/vallalat/20190514/irigylesre-melto-feltetelekkel-veszi-az-uzemanyagot-a-bkv/
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menetrendben jelölt módon letérve szolgálják ki az útvonal mellett elhelyezkedő zsáktelepüléseket 
(8.2. ábra). A könnyebb érthetőség érdekében a településeket kódoltam. 

 
8.2. ábra: Autóbusz-vonalak által kiszolgált települések 

A zsáktelepülések T4 kivételével mind 500 fő alatti lakosszámmal bírnak, sőt két esetben 100 fő 
alatti állandó lélekszámmal rendelkeznek (8.6. táblázat). 

8.6. táblázat: Érintett települések demográfiai adatai23 

 
Leszámítva az utasok ingázásának megfelelő irányokból a kora hajnali és késő esti indulásait 
elmondható, hogy a fővonalon C1 és C3 között közlekedő 22 járatpár óránként közlekedő 
autóbuszokat jelent, amely szimbolizálja a két város közötti mobilitási igény volumenét. Hasonló 

                                                      
23 [13]Táblák (STADAT) - Idősoros éves, területi adatok - Népesség, népmozgalom. URL: 
https://www.ksh.hu/stadat_eves_6_1 (letöltve 2019. szeptember 25.) 

Százaléka a 
lakosságnak Fő Százaléka a 

lakosságnak Fő Százaléka a 
lakosságnak Fő Százaléka a 

lakosságnak Fő

T1 183 33% 61 10% 18 36% 66 21% 38
T2 324 10% 31 3% 10 39% 125 49% 158
T3 227 27% 61 10% 22 44% 99 20% 45
C2 552 39% 218 4% 23 32% 178 24% 133
T6 328 19% 63 14% 46 37% 122 30% 97
T4 657 20% 132 17% 111 26% 170 37% 244
T5 71 31% 22 6% 4 43% 30 21% 15
C3 971 17% 161 17% 161 28% 268 39% 381
T7 273 41% 112 8% 21 40% 110 11% 30
T8 63 32% 20 10% 6 49% 31 10% 6
C4 173 34% 58 29% 17 36% 63 20% 35
C5 404 25% 99 12% 47 36% 144 28% 114
C6 321 36% 116 8% 27 32% 103 23% 75
C7 110 26% 29 10% 11 28% 31 35% 39
T9 111 24% 27 14% 15 45% 50 17% 19
T10 378 34% 128 8% 29 38% 143 21% 78
T11 200 31% 61 4% 7 52% 104 14% 28
C8 846 38% 321 7% 63 37% 311 18% 151

Eltartottak
Településnév

Állandó 
lakos [fő]

Foglalkoztatottak Munkanélküliek Inaktívak
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elgondolás alapján a C3 és C8 között közlekedő, irányhelyesen 18 és 19 járat is a fentieket erősíti. 
Hangsúlyozandó, hogy a C1-re érkező, illetve onnan induló autóbuszok menetrendi csatlakozást 
biztosítanak a fővárossal kapcsolatot teremtő vasútvonalon közlekedő vonatok többségéhez. A 
betéréseket illetően a napi teljesítmény-értékeket és az ezzel együttjáró költségigényeket a 8.7. 
táblázat tartalmazza, amelyek összértéke 815,4 kilométer és 1343€. Érdekes adat, hogy a vizsgált 
autóbusz-vonalakon közlekedő járatok napi, kétirányú teljesítményértéke ezzel szemben csak 
2093 km. 

8.7. táblázat: Betérések teljesítményigénye és költségei napi szinten a jelenlegi menetrend alapján 

 
Az alacsony forgalmú napszak kínálatáról (8.8. táblázat) megállapítottam, hogy a fővonalon 
óránként követik egymást az autóbuszjáratok, míg a betérések száma ennél alacsonyabb (kb. 2 
db óránként), de teljesítményigénye (178,2 kilométer) és összköltsége (294€) jelentős. 

8.8. táblázat: : Betérések teljesítményigénye és költségei csúcsidőn kívül a jelenlegi menetrend 
alapján 

 
A közlekedési szolgáltatótól kapott forgalomszámlálási adatokat vizsgálva, az alacsony forgalmú 
napszaki szolgáltatást összefoglalva feltártam (8.3. ábra, 8.4. ábra, 8.5. ábra, 8.6. ábra), hogy az 
500 fő alatti települések tekintetében nem jelentkezik olyan utazási igény (> 8 fő/indulás), amelyet 
minibuszokkal – azok kapacitás-korlátait figyelembe véve – ne lehetne ellátni. Kiemelten került 
értékelésre T4, amely 500 fő fölötti állandó lakosszámmal bír, de a jelentkező mobilitási igények 
(8.3. ábra, 8.4. ábra, 8.6. ábra) nem mutatnak szignifikáns eltérést a többihez képest. 

Település neve: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
Napi betérések száma [db]: 10 10 10 16 15 10 11 11 8 14 15
Betérés teljesítménye [km]: 1,5 3 3,9 2,5 4,1 1,9 4,1 2,3 3,1 3 4,4
Betérés összteljesítménye [km]: 30 60 78 80 123 38 90,2 50,6 49,6 84 132
Betérés költsége [€] 49 99 128 132 203 63 149 83 82 138 217

Település neve: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
Csúcsidőn kívüli betérések száma [db]: 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 2
Betérés teljesítménye [km]: 1,5 3 3,9 2,5 4,1 1,9 4,1 2,3 3,1 3 4,4
Betérés összteljesítménye [km]: 6 12 15,6 20 32,8 11,4 24,6 13,8 12,4 12 17,6
Betérés költsége [€] 10 20 26 33 54 19 41 23 20 20 29
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8.3. ábra: Le- és felszálló utasok az érintett településeken 9-10 óra között (adatok forrása: Volánbusz 

Zrt.) 

 
8.4. ábra: Le- és felszálló utasok az érintett településeken 10-11 óra között (adatok forrása: 

Volánbusz Zrt.) 

 
8.5. ábra: Le- és felszálló utasok az érintett településeken 11-12 óra között (adatok forrása: 

Volánbusz Zrt.) 
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8.6. ábra: Le- és felszálló utasok az érintett településeken 12-13 óra között (adatok forrása: 

Volánbusz Zrt.) 
A tapasztalt alacsony utasszám tükrében az igényvezérelt közlekedés bevezetése indokolt, 
ugyanis az utasforgalmi adatok alapján felfedezhető számos olyan eset, amikor le- és felszállási 
igény nem jelentkezett, a betérést – a kötött menetrend és útvonal miatt – mégis teljesítette a 
menetrend szerint közlekedő autóbusz. A modell tervezési lépésein alapuló elgondolást követve 
tehát végrehajtottam az optimalizálást. 
A többi napszakot illetően a közlekedési operátor24 által szolgáltatott utasforgalmi adatok releváns 
értékeit a 8.9. táblázat tartalmazza. 

8.9. táblázat: Releváns utasszámadatok a többi napszak esetében 

Vizsgált járat Indulási időpont Érintett zsáktelepülések Maximális fel/leszállószám a 
betérésnél [fő] 

Sátoraljaújhely - 
Pálháza 

4.10 Alsóregmec, Felsőregmec 2/0 
3/0 

Pálháza - Vágáshuta 15.05 Kishuta, Nagyhuta, 
Kovácsvágás, Vágáshuta 

1/10 
0/3 
0/16 
0/2 

Sátoraljaújhely - 
Füzérradvány 

16.15 Füzérradvány 0/6 

Hollóháza - Pálháza 16.25 Füzér, Pusztafalu 2/1 
0/1 

Füzérradvány - 
Sátoraljaújhely 

16.50 Füzérradvány, 
Kovácsvágás, Vágáshuta 

0/0 
2/3 
8/0 

Sátoraljaújhely - 
Hollóháza 

21.45 Füzér, Pusztafalu 0/0 
0/0 

8.3. Analízis és értékelés 

A racionalizálás végrehajtása során háromfajta beavatkozási módot javaslok. 
1. a teljes járat kiváltása igényvezérelt alapon működő szolgáltatással; 
2. a fővonalon közlekedő járat betéréseinek kiváltása rugalmas szolgáltatással; 

                                                      
24 Volánbusz Zrt. 
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3. jelenleg kizárólag a fővonalon közlekedő járatokhoz ráhordó szolgáltatás biztosítása. 
A teljes járat kiváltása (1. javaslat) során szolgáltatásiszínvonal-csökkenés nem következik be, 
ugyanis a jelenlegi menetrend alapján is átszállásra kényszerül a fővonali település és a zsákfalu 
között utazó, az igényvezérelt közlekedés bevezetésével pedig az átszállási idők számos esetben 
csökkenthetők. 
A 2. javaslat, azaz a fővonalon közlekedő járatok betéréseinek kiváltása esetében a ráhordást a 
legközelebb eső fővonali megállóhelyig szükséges biztosítani az optimális teljesítmény-
felhasználás, valamint a párhuzamos kínálat elkerülése miatt. 
A 3. javaslatot illetően deklarálom, hogy azokhoz a fővonali járatokhoz, amelyek jelenleg nem 
térnek be sehova, igényvezérelt alapon rá- illetve elhordó szolgáltatás adható a jelenlegi 
költségértékek megtartása mellett. Ehhez nyújtanak alapot az órás bontásban szerepeltetett 
ábrákon (8.3. ábra, 8.4. ábra, 8.5. ábra, 8.6. ábra) szürke színnel jelölt települések, ugyanis azon 
falvak esetében a fővonali járathoz csatlakozó igényvezérelt szolgáltatás biztosítható. Ezzel a 
zsáktelepülések elérhetősége növelhető. 
Az optimalizálás során javasolt változtatásokon alapuló közösségi közlekedési hálózatot a 8.7. 
ábra szemlélteti. Fekete színnel a hagyományos közösségi közlekedési fővonal, különböző 
színekkel pedig az igényvezérelt közlekedési vonalak szerepelnek. Ebből megállapítottam, hogy 
az optimalizálásnak köszönhetően egy járművel akár több település is kiszolgálható. A 
hagyományos közlekedést helyettesítő DRT-szolgáltatás a fővonalon jelenleg is rendszeresített 
megállóhelyekről (TS) vehető igénybe. A 11 zsáktelepüléshez összesen 6 fővonali átszállópontot 
definiáltam. 

 
8.7. ábra: Optimalizált közösségi közlekedési hálózat 

A megtervezett közlekedési hálózatot követően a modellben foglaltak alapján meghatároztam a 
gazdasági paramétereket a betérések tekintetében (8.17), (8.18), (8.19): 

Cminibus,op = 22 € (8.17) 

Cnp,op = 72 € (8.18) 

∆Cop = 50 € (8.19) 
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A költségkülönbségből látszik, hogy a jelenlegi menetrend szerinti betérések igényvezérelt 
közlekedéssel történő kiváltása több, mint napi 50€ (∆Cop) megtakarítást jelent az alacsony 
forgalmú időszakban. A jelenlegi betérések kielégítése mellett további napi 408 km (Wu,op) 
teljesítmény válik finanszírozhatóvá, amely a (8.20) egyenletből adódik, ahol a 178,2 kilométeres 
(Wop) érték a korábban megadott, csúcsidőn kívüli betérések összteljesítményét jelenti. 

Wu,op = 408.7 ~ 408 km (8.20) 

Visszacsatolva ezt a fővonali óránkénti követéshez, megállapítottam, hogy minden fővonali 
induláshoz minden zsáktelepülés tekintetében rá- illetve elhordó szolgáltatás adható igényvezérelt 
szolgáltatás alkalmazásával, amelyet a 8.10. táblázat bizonyít. 

8.10. táblázat: Felkínálható többlet-betérések száma zsáktelepülésenként 

 
A betérési teljesítményeket összegezve 139,2 kilométer adódik, ami azt jelenti, hogy több, mint 
250 kilométernyi teljesítmény használható még fel igény esetén a fővonalon óránként közlekedő 
autóbuszjáratokra történő rá- illetve elhordás mellett: 

• más időszakok közlekedési kínálatának javítására; 
• szociális ellátóhálózat kiemelt támogatására; 
• fővonali szolgáltatás javítására; 
• teljesítmény átcsoportosítására más vonalakra. 

A fővonali közlekedés esetleges bővítése esetén, a teljesítmény-elosztás során figyelmet 
fordítottam a többletindulásokhoz adható, zsáktelepüléseket kiszolgáló kapcsolatokra is. Ezzel is 
mérsékelhető az esetleges átszállási kényszerből adódó szolgáltatási színvonal csökkenésének 
érzete, hiszen a fővonaltól távolabb elhelyezkedő, alacsony lakosszámú falvakban élők számára 
növekszik az elérhető közösségi közlekedési kínálat. Ebből adódóan javul a települések 
elérhetősége, a jelentkező mobilitási igények jobban kiszolgálhatók. 
A csúcsidőszaki közösségi közlekedésre vonatkozó optimalizáció-vizsgálat során a 8.9. táblázat 
adataiból egyértelműen látszik, hogy néhány zsáktelepülés (pl. T4, T7) a minibuszok kapacitás-
korlátai miatt 2-3 darab minibusszal elégíthetők ki relációnként, amelyre megoldást kínál – a 
hagyományos közösségi közlekedésben is alkalmazott – időszakos többlet-járművek 
alkalmazásával.  
Ellentétes megállapítást vontam le a többi zsáktelepülés tekintetében, amelyek kiszolgálását végző 
autóbuszjáratok utasszámai semelyik időszakban sem haladják meg a minibuszok által kínált 
kapacitásértéket. 
Kiszámítottam a betérésekre vonatkozó üzemeltetési költség értékeket napi szinten a minibuszra 
és a szóló autóbuszra egyaránt, összhangban a modell tervezési lépéseiben leírtakkal (8.21), 
(8.22), (8.23). 

Cminibus,day = 100 € (8.21) 

Cnp,day = 328 € (8.22) 

∆Cday = 228 € (8.23) 

 

Település neve: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
Betérés teljesítménye [km]: 1,5 3 3,9 2,5 4,1 1,9 4,1 2,3 3,1 3 4,4
Nyújtható további betérések száma: 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
Betérés összteljesítménye [km]: 6 12 23,4 10 16,4 3,8 16,4 9,2 12,4 12 17,6
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A jelenlegi menetrend szerinti betérésen felül az aktuális üzemeltetési költségszinten (8.24)-ben 
foglalt teljesítmény garantálható még igényvezérelt közlekedés alkalmazásával. 

Wu,day = 1870.2 ~ 1870 km (8.24) 

Jól látható, hogy a (8.24)-ben kapott érték jelentős, nagyságrendileg a teljes vonali teljesítmény, 
amelynek felhasználási lehetőségeire az alábbiakat javaslom: 

• a szociális ellátás egyéb területeinek fejlesztése (idősellátás, étkeztetés stb.); 
• üzletpolitikai kedvezmények biztosítása; 
• igénybejelentést és vezénylést elősegítő informatikai rendszer fejlesztése; 
• a többi regionális vonalon nyújtott kínálat bővítésének finanszírozása. 

Hangsúlyozom, a DRT szolgáltatás közösségi közlekedésbe integrálása érdekében a szükséges 
jogszabályi kötelezettségeknek eleget kell tenni. 
Az optimalizációból adódó hálózati változtatások bevezetésével kapcsolatban SWOT-analízist 
készítettem (8.11. táblázat), egyfajta összefoglalásaként az eddig megállapítottaknak.  

8.11. táblázat: Az optimalizálás SWOT-analízise 
Erősségek Gyengeségek 

• csökkenthetők az üzemeltetési költségek 
• átlagos utazási idő csökken 
• a jelentkező teljesítménykülönbség 

felhasználható a szolgáltatási színvonal 
növelésére 

• javítható a zsáktelepülések elérhetősége 
• növelhető a kínálat 

• az igény bejelentése telefonon vagy interneten 
keresztül történik 

• az átszállási kényszereket a szolgáltatási 
színvonal csökkenéseként élik meg az utasok 

Lehetőségek Veszélyek 
• racionalizálható a kiadott járműmennyiség 
• üzletpolitikai kedvezmények bevezetése az 

igényvezérelt szolgáltatás népszerűsítésére 
• modell nemzetközi alkalmazása 
• buszvezetőhiány mérséklése 
• kedvező eljutási lehetőségek miatt új utasok 

megjelenése 

• finanszírozásához és a járműgazdálkodáshoz 
politikai egyezségek szükségesek 

• nagyobb számú új utas esetén többlet jármű- 
és járművezető-igény 

Az igényvezérelt szolgáltatás viteldíja (tarifája) a jelenlegi hagyományos közlekedéssel 
megegyezne, de amint arra a SWOT-analízis is rávilágít, az igény bejelentésének – felhasználói 
oldalon jelentkező – esetleges komplexitása üzletpolitikai kedvezmények bevezetésével, megfelelő 
marketing-előkészítéssel ellensúlyozható és kiküszöbölhető. 

8.4. Kitekintés 

Ahogy az egyéni, úgy a közösségi közlekedés területén is számos kutatás folyik az autonóm 
járművek – ez esetben az autóbuszok – alkalmazási lehetőségeiről. Ugyan a járművezető nélkül 
működtetett járművekkel kapcsolatban a technikai megoldásokon kívül számos jogi kérdés is 
kevésbé kiforrott, de fontos esetleges jövőbeni implementálásának elméleti vizsgálata az 
aprófalvas települések esetében. 
A világ számos területén zajlanak tesztek az autonóm autóbuszok alkalmazását illetően. 
Franciaországban Crest település vasútállomása és a Drôme folyó mellett fekvő, alacsony 
lakosszámú „Ecosite du Val de Drôme” településrész között tesztjelleggel, három hónapon 
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keresztül üzemeltettek autonóm, 9 személyesen midibuszt. A pilot-projekt 2021. februárjában 
zárult, az üzemeltetési és felhasználói tapasztalatok összegyűjtése és értékelése folyamatban 
van.25 
Norvégiában, Gjesdal környékén a first és last mile közlekedésben tapasztalható hiányosságok 
áthidalására autonóm autóbuszokat teszteltek szintén egy pilot-projekt keretein belül 2020-ban. 
Kiemelendő, hogy az innovatív járművek igényvezérelt alapon szállították az utasokat a ritkán lakott 
településekről a legközelebbi vasútállomásra vagy a településhierarchiában magasabb szinten 
lévő település központjába. Ezzel együtt integrálták az e fajta szolgáltatást a helyi közösségi 
közlekedési hálózatba, amelynek része volt az utazástervező applikációban történő utazási 
igénybejelentő is.26  
Németországban – hasonlóan a norvég példához – a first és last mile problémájára adott választ 
a Deutsche Bahn egy tesztprojekttel, amelyben egy fürdőváros (Bad Birnbach) és a településtől 2 
kilométerre fekvő vasútállomás között létesítettek autonóm autóbuszokkal kiszolgált hálózati 
elemet. A projekt értékelése még nem zárult le, de az üzemeltetők a kistelepülések 
elnéptelenedését kívánják megakadályozni, lelassítani e szolgáltatás biztosításával, hiszen így az 
idős emberek helyváltoztatási képességét meg lehet őrizni, miközben a közlekedés 
biztonságosabbá és költséghatékonyabbá válik. A Deutsche Bahn stratégiai pontjai között szerepel 
a szolgáltatás kiterjesztése más aprófalvas településekre is.27 
A gyakorlati alkalmazások mellett Azad et al. (2019) áttekintést ad a teljesen autonóm 
autóbuszokról szóló kutatásokról, összefoglalva az eredményeket és azonosítja a jövőbeni 
kutatásokat igénylő hiányosságokat. Az eredmények azt mutatják, hogy a korábbi kutatások 
többsége a technológia fejlesztésére összpontosított, a szabályozás és a politika területére 
kevésbé. Figyelemre méltó különbségeket azonosítottak az európai és az egyesült államokbeli 
kutatások között is. Európában a nagy finanszírozású projektek a felhasználók elfogadására, a 
biztonságra, a költségekre és a kapcsolódó jogi kérdésekre összpontosítottak, míg az Egyesült 
Államokban a kutatás elsősorban a szimulációs modellezésre koncentrált, korlátozott valós idejű 
telepítésekkel. 
Japán példán keresztül mutatja be Abe (2019) az autonóm autóbusz- és taxiszolgáltatással 
kapcsolatban elérhető üzemeltetésiköltség-csökkenést a vezetési technikával járó hibák 
mellőzésére alapozva.  
A feltárt elméleti és gyakorlati példákra hivatkozva a jövőben vizsgálni szükséges az aprófalvas 
települések kiszolgálását igényvezérelt alapon működő, autonóm autóbuszokkal (vagy taxikkal). 
Ennek előfeltételeként az értékezésben szereplő, általam kidolgozott modell gyakorlati 
implementációját javaslom az igényvezérelt közösségi közlekedés jogi feltételeinek 
megteremtésével együtt. Ezzel kiküszöbölhető a zsáktelepüléseken tapasztalható munkaerőhiány 

                                                      
25 Autonomous Shuttle Buses, A Mobility Solution For Rural Areas. The Agility Effect. URL: 

https://www.theagilityeffect.com/en/article/autonomous-shuttle-buses-a-mobility-solution-for-rural-areas/. Hozzáférés: 
2021. február 17. 

26 Autonomous bus roll out in rural Norway. EENews Europe. URL: 
https://www.eenewseurope.com/news/autonomous-bus-roll-out-rural-norway. Hozzáférés: 2021. február 17. 

27 First in Germany: Autonomous Shuttles Connect Rural Town to Train Station. EasyMile. URL: 
https://easymile.com/news/first-germany-autonomous-shuttles-connect-rural-town-train-station. Hozzáférés: 2021. 
február 17. 

https://www.theagilityeffect.com/en/article/autonomous-shuttle-buses-a-mobility-solution-for-rural-areas/
https://www.eenewseurope.com/news/autonomous-bus-roll-out-rural-norway
https://easymile.com/news/first-germany-autonomous-shuttles-connect-rural-town-train-station
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(pl. járművezető), illetve mérsékelhetők a humán erőforrás esetében jelentkező szociális igények 
(pl. falugondnok esetében a többletfeladatok kiváltotta „ellenállás” stb.). 
 
A fejezetben európai szintű közösségi közlekedési problémát dolgoztam fel, ugyanis a 
zsáktelepülések közforgalmú közlekedéssel történő fenntartható kiszolgálása mind a megrendelő, 
mind az üzemeltető oldalán kihívást jelent az utazóközönség számára is elfogadható szolgáltatási 
színvonal mellett. 
A probléma megoldásához egy univerzálisan alkalmazható, innovatív és komplex, 7-lépcsős 
modellt alakítottam ki, amelynek hasznosságát egy esettanulmányon keresztül mutattam be.  
A kiválasztott autóbuszvonalak által lefedett – aprófalvas – területen optimalizáltam a 
hagyományos és az igényvezérelt közösségi közlekedési rendszerek teljesítményét.  
 
A következő főbb megállapításokat tettem: 

• igényvezérelt közlekedés bevezetésével és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 
elosztásával, valamint többletköltség nélkül javítható a fokozatosan elnéptelenedő 
zsáktelepülések közösségi közlekedési kiszolgálása mind felhasználói, mind üzemeltetői 
szempontból; 

• a jelenlegi finanszírozási volumen mellett többletszolgáltatások (pl. a fővonalon közlekedő 
járművekhez hangoltan, óránkénti rendszerességgel történő rá- és elhordás a 
zsákfalvakból a jelenlegi eseti jelleg helyett) biztosítása is lehetővé tehető; 

• az egymással párhuzamos kínálatot nyújtó közlekedési rendszerek optimalizálhatók; 
• a ritkán lakott területek közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása fenntarthatóvá 

tehető innovatív modell alkalmazásával. 
 
A fejezetben bemutatott eredmények alapján fogalmaztam meg tézisemet: 
 
Az aprófalvas települési rendszer hatékony és fenntartható helyközi közösségi 
közlekedésének érdekében 7-lépcsős innovatív modellt dolgoztam ki, amely a meglévő 
hagyományos és igényvezérelt közforgalmú közlekedési rendszerek optimalizálásán 
alapszik. A lépéseknél felhasznált komplex (teljesítmény-, költség- és erőforrás) 
paraméterek határozzák meg az optimalizálásból elérhető szolgáltatási színvonal 
növekedésének mértékét a finanszírozási volumen csökkentésével, vagy jelenlegi szinten 
tartásával. 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki, 2018b), (Lakatos, Mándoki., 2018c), (Lakatos 
et al., 2020a), (Lakatos et al., 2020b) 
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9. Új tudományos eredmények összefoglalása – tézisek 

A fejezetben kutatásom új, tudományos eredményeit tézisekben foglalom össze. Összefoglalom 
továbbá a kutatási eredmények elméleti jelentőségét, gyakorlati hasznát és oktatási 
alkalmazhatóságát, valamint kutatásom tervezett folytatásának irányait. 
 
1. Tézis 

Az értekezés 5. fejezete alapján fogalmaztam meg az 1. tézisemet. 
Felhasználói és üzemeltetői paramétereken alapuló modellt dolgoztam ki a párhuzamos, 
távolsági közösségi közlekedési rendszer értékelésére, amely regresszióanalízis 
segítségével modellezi a közlekedési módok versenyképességét. Regressziós polinomok 
meghatározásával definiáltam az eljutásiidő- és fajlagos férőhelyköltség-értékekre 
vonatkozó optimális határértékeket a távolság függvényében. 
 
A magyarországi távolsági közlekedésben lévő párhuzamos autóbusz- és vasútvonalak aktuális 
és visszatérő problémáját dolgoztam fel. A fenntartható közlekedés megköveteli, hogy a különböző 
közlekedési módok egymás kiegészítői legyenek, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a 
párhuzamosan futó vonalak optimalizálása. 
A probléma megoldására egy komplex, 5-lépcsős modellt dolgoztam ki, amely a közösségi 
közlekedés módok üzemeltetési és felhasználói paramétereit értékeli a távolság függvényében.  

1. Utazási láncok definiálása, amelynek során a párhuzamos, távolsági közösségi 
közlekedési viszonylatokat szükséges kiválasztani. 

2. Eljutási idő, eljutási távolság, mint felhasználói paraméterek, illetve a férőhelyre vonatkozó 
fajlagos költség, mint üzemeltetői paraméter kiszámítása. 

3. Kiszámított paraméter-értékek közötti összefüggések modellezése regresszióanalízis 
módszerrel. 

4. Optimális határértékek megállapítása felhasználói és üzemeltetői szempontból. 
5. Modell továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzése. 

A modell alapján Budapest és 15 olyan megyeszékhely, megyei jogú város között határoztam meg 
az eljutási láncokat, amely relációkban párhuzamos távolsági közösségi közlekedési kínálat létezik 
(9.1. ábra). 
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9.1. ábra: Képzett utazási láncok 

Az értékelés során regressziós polinomokat illesztettem az eljutási idő – mint felhasználói 
paraméter – és az eljutási távolság, valamint a férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költség – mint 
üzemeltetői paraméter – és a távolság értékpárokra. A függvények egymáshoz viszonyított 
helyzete és a szórásértékek alapján szakaszokra osztottam a párhuzamos, távolsági közösségi 
közlekedési módok optimalizálási lehetőségeit. A megállapításokat a 9.2. ábrán foglaltam össze. 

 
9.2. ábra: A regressziós görbék által meghatározott elméleti határok ábrázolása Magyarország 

térképén 
Megállapítottam, hogy a Tempo100 minősítésű autóbuszok alkalmazásával növelhető az autóbusz 
versenyképessége hosszabb távolságra történő utazások esetén is. 
Feltártam, hogy a férőhelyre vetített fajlagos költségek – mint üzemeltetői paraméterek – szórása 
a távolsággal fordítottan arányos (9.3. ábra).  
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9.3. ábra: Férőhelyre vonatkoztatott fajlagos költségek alakulása a távolság függvényében (Kaposvár 

és Zalaegerszeg nélkül) 
 
Tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki., 2017a), (Lakatos, Mándoki., 2017b), 
(Lakatos, Mándoki., 2018b), (Lakatos, Mándoki., 2018c), (Lakatos, Mándoki, 2019b), (Lakatos 
2019c) 
 

2. Tézis 
Az értekezés 6. fejezete alapján fogalmaztam meg a 2. tézisemet. 
Komplex paraméterekből számított, objektív mutatószámon alapuló, általánosan 
alkalmazható, innovatív modellt dolgoztam ki a regionális közösségi közlekedésben lévő 
párhuzamosságok fenntarthatóságának optimalizálására. A célfüggvények által kijelölt 
minőségimutatóérték-intervallumok határozzák meg a közlekedésszervezési 
beavatkozások jellegét. A modell hitelesítése érdekében logit modell segítségével 
validáltam az intervallumok határait. 
 
A magyarországi regionális közlekedésben lévő párhuzamos autóbusz- és vasútvonalak aktuális 
és visszatérő problémáját dolgoztam fel. A fenntartható közlekedés megköveteli, hogy a különböző 
közlekedési módok egymás kiegészítői legyenek, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a 
párhuzamosan futó vonalak optimalizálása. 
A probléma megoldásához egy komplex, egyben általánosan alkalmazható modellt dolgoztam ki 
(9.4. ábra), amely során minőségimutató-értékeket (M) számítottam ki (9.1) a főbb paraméterek 
(eljutási idő, kínálat, lakosszám) alapján (9.1. táblázat). 

M = �(
1

nnapii,j,b

· teljutásii,j,b

n

j=1

∙ pj −
1

nnapii,j,v

· teljutásii,j,v
∙ pj) (9.1) 

 
  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 50 100 150 200 250 300

Fa
jla

go
s 

kö
lts

ég
 [F

t/
fé

rő
he

ly
]

Távolság [km] Vonat Autóbusz



104 

9.1. táblázat: Az egyenletben használt jelölések 
Változó Leírás Dimenzió 
i induló település - 
j érkező település - 
k közlekedési mód (b=busz, v=vonat) - 

teljutási i,j,k 
i és j települések központjai közötti helyváltoztatás teljes időigénye k közlekedési 
mód igénybevételével [perc] 

nnapi i,j,k 
k közlekedési mód esetén az i és j települések között közlekedő napi járművek 
száma [járat] 

pj 
j település lakosszámának aránya a vonal által lefedett települések 
összlakosságához képest [-] 

 

 
9.4. ábra: Párhuzamos, regionális közösségi közlekedés optimalizáció modellje 

Az optimalizálás során minőségimutató-értékekre vonatkozó intervallumhatárokat definiáltam a 
célfüggvények (9.2, 9.3) alapján, amelyeket validáltam a párhuzamosan futó autóbusz- és 
vasútvonal utasszámadatai és a kínált eljutásiidő- és eljutásiköltség-értékek logit-modell alapú 
értékelésével.  

𝑀𝑀 → 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑥𝑥.  (9.2) 

𝐾𝐾𝑏𝑏𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒ℎ.  𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑘𝑘 → 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛.  (9.3) 

Az egyes intervallumokhoz – a beruházási költségek (Kberuh. i,j,k) minimalizálása mellett – 
közlekedésszervezési beavatkozásokat definiáltam (9.5. ábra), amelyekkel maximalizálható az M 
értéke. 
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9.5. ábra: Beavatkozási javaslatok a pontosított minőségimutató-értékek függvényében 

A modell alkalmazhatóságát egy esettanulmányon keresztül mutattam be, amely – Magyarország 
összes régióját lefedő – 7 párhuzamos autóbusz- illetve vasútvonal optimalizálását foglalja 
magába. 
Megállapítottam, hogy a párhuzamos, regionális közösségi közlekedési vonalak az érintett 
lakosszám, eljutási idő és kínálat alapján előállított minőségimutató-értékek segítségével 
optimalizálhatók, amelynek során növelhető a szolgáltatási színvonal pusztán 
közlekedésszervezési beavatkozásokkal, nagyobb volumenű beruházás nélkül. 
 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki., 2018a), (Lakatos, Mándoki., 2018b), (Lakatos, 
Mándoki., 2018c), (Lakatos, Mándoki, 2019a), (Lakatos, Mándoki, 2020c), (Lakatos, Mándoki, 
2020d) 
 

3. Tézis 
Az értekezés 7. fejezete alapján fogalmaztam meg a 3. tézisemet. 
Különböző kérdőíves módszerek felhasználásával vizsgálati modellt dolgoztam ki, amely 
alkalmas a felhasználói preferenciák meghatározására az eljutási távolságok és az utazás 
motivációja függvényében, párhuzamos közösségi közlekedés esetén. Meghatároztam az 
analitikus optimalizálás és a felhasználói preferenciák közötti fő összefüggéseket. 
 
A párhuzamos távolsági közösségi közlekedésben aktuális problémát dolgoztam fel, amely a 
felhasználók módválasztására vonatkozik. Az utasokat számos paraméter befolyásolja az 
eszközválasztást érintően hozott döntésükben. A módválasztási döntésük hátterében komplex 
összefüggések állnak, amelyek megismerésével modelleztem a felhasználók viselkedését (9.6. 
ábra). 
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9.6. ábra: Felhasználói preferencia-értékelésre alkalmazott modell 

A probléma megoldására, azaz a felhasználói preferenciák feltárására revealed és stated 
preference típusú kérdőíves kikérdezési módszereket használtam. A kérdőívekre adott válaszok 
meghatározzák az adott paraméterek módválasztásra gyakorolt hatásának mértékét a felhasználói 
oldalon. 
Megállapítottam, hogy a felhasználói preferenciák a módválasztás során a megtett távolság 
függvényében változnak. Három távolság-intervallumot definiáltam, amelyen belül a felhasználók 
eljutási idővel, kényelemmel, illetve eljutási költségekkel szemben támasztott elvárásai 
elkülöníthetők. Feltártam, hogy a módválasztási távolság-intervallumok összhangban vannak az 
analitikus úton definiált optimalizálási javaslatokkal. 
Megállapítottam, hogy az autóbuszos szolgáltatás a felhasználók számára a megbízhatósága és 
a kínált eljutásiidő-értéke, míg a vasúti közlekedés annak kényelme miatt kedvező. A vasúti 
szolgáltatáshoz a felhasználó számos többletszolgáltatást társít. 
Feltártam, hogy az utazás motivációja jelentős hatással van az eszközválasztásra. Ezt erősíti a 
napi rendszerességgel történő, munkamotiváltságú távolsági helyváltoztatások magas részaránya. 
 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki, 2017a), (Lakatos, Mándoki, 2017b), (Lakatos, 
Mándoki., 2017c), (Lakatos, Mándoki, 2017d), (Lakatos, Mándoki, 2019b), (Lakatos, Mándoki, 
2019d), (Lakatos, Mándoki, 2020e)  
  



107 

 
4. Tézis 

Az értekezés 8. fejezete alapján fogalmaztam meg a 4. tézisemet. 
Az aprófalvas települési rendszer hatékony és fenntartható helyközi közösségi 
közlekedésének érdekében 7-lépcsős innovatív modellt dolgoztam ki, amely a meglévő 
hagyományos és igényvezérelt közforgalmú közlekedési rendszerek optimalizálásán 
alapszik. A lépéseknél felhasznált komplex (teljesítmény-, költség- és erőforrás) 
paraméterek határozzák meg az optimalizálásból elérhető szolgáltatási színvonal 
növekedésének mértékét a finanszírozási volumen csökkentésével, vagy jelenlegi szinten 
tartásával. 
 
Európaszerte kihívást jelent az aprófalvas vidéki területek közösségi közlekedéssel történő 
kiszolgálása, hiszen az alacsony lakosszám és népsűrűség mellett a hagyományos közforgalmú 
közlekedés gazdaságilag nehezen fenntartható, egyben alacsony elérhetőségi szintet biztosít. 
Az alacsony lakosszámú települések igényvezérelt közösségi közlekedési rendszerrel történő 
kiszolgálásának vizsgálatára 7-lépcsős, komplex és kompakt modellt dolgoztam ki (9.7. ábra). A 
modell segítségével optimalizáltam a közlekedési módon belüli párhuzamos kínálatot a 
felhasználói és üzemeltetési paraméterek alapján. 

A modellel a hagyományos közösségi közlekedés rugalmas rendszerrel történő kiváltását tettem 
lehetővé. A szolgáltatási színvonal (Z(x, α)) mértékét növeltem a napszakokra vonatkoztatott 
költségek (Cday, Cop) és a párhuzamosság (Prunning) minimalizálásával, az alábbi célfüggvények 
(9.4, 9.5, 9.6, 9.7) alapján. 

Z(x,α) -> max (9.4) 

Cday -> min (9.5) 

Cop -> min (9.6) 

Prunning -> min (9.7) 
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9.7. ábra: Modell a közúti személyszállításon belüli párhuzamosságok optimalizálására 

A modell alkalmazásával esettanulmányt készítettem egy kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei területre. 
A modell alapján megállapítottam, hogy az igényvezérelt közlekedés bevezetésével és a 
rendelkezésre álló erőforrások hatékony elosztásával, valamint többletköltség nélkül javítható a 
fokozatosan elnéptelenedő zsáktelepülések közösségi közlekedési kiszolgálása mind felhasználói, 
mind üzemeltetői szempontból. Ezzel együtt bebizonyítottam, hogy a jelenlegi finanszírozási 
volumen mellett többletszolgáltatások (pl. a fővonalon közlekedő járművekhez hangoltan, óránkénti 
rendszerességgel történő rá- és elhordás a zsákfalvakból a jelenlegi eseti jelleg helyett) biztosítása 
is lehetővé tehető. 
A fentiek alapján megállapítottam, hogy az egymással párhuzamos kínálatot nyújtó közlekedési 
rendszerek optimalizálhatók, azaz a ritkán lakott területek közösségi közlekedéssel történő 
kiszolgálása fenntarthatóvá tehető innovatív modell alkalmazásával. 
 
Kapcsolódó saját publikációk: (Lakatos, Mándoki, 2018b), (Lakatos, Mándoki., 2018c), (Lakatos 
et al., 2020a), (Lakatos et al., 2020b) 
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10.Elért tudományos eredmények hasznosíthatósága 

A kutatási eredményeim elméleti jelentőségét, gyakorlati hasznosíthatóságát és oktatási 
alkalmazhatóságát a következőkben foglaltam össze. 

10.1.Elméleti jelentőség 

A kutatás elméleti jelentőségét jól szimbolizálja, hogy a témában hosszú évtizedek óta folynak 
szakmai és politikai viták. Az általam feltárt eredményekkel megteremthető a szakmai alapokon 
nyugvó fenntartható közösségi közlekedés a helyközi párhuzamos szolgáltatás területén. 
Emellett célom volt a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon, illetve a Közlekedésüzemi és 
Közlekedésgazdasági Tanszéken a hazai és nemzetközi publikációs tevékenység erősítése. A 
vizsgált problémakör aktualitása és komplexitása miatt általánosan alkalmazható és időtálló 
modellek megalkotására törekedtem. 

10.2.Gyakorlati hasznosíthatóság 

Napjaink meghatározó közlekedési témái közé sorolható a közforgalmú közlekedési szolgáltatások 
előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben. Ez nemcsak az egyéni helyváltoztatási 
mód szabályozásával érhető el, hanem a közösségi szolgáltatások színvonalának minél magasabb 
szinten történő biztosításával, azaz az utazási igényekhez minél jobban illeszkedő kínálat 
létrehozásával is. Ezen felül a finanszírozási volumen is jelentős hatással van a fenntartott 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi paraméterére egyaránt. 
A tézisekben foglalt modellek gyakorlati alkalmazhatóságát – a 4. tézis kivételével – az egész 
országot lefedő esettanulmányokon keresztül mutattam be, ami bizonyítja a kidolgozott modellek 
működő rendszerekbe történő implementálhatóságát. Mindezek mellett európai jó példákat is 
vizsgáltam a minél magasabb szintű gyakorlati hasznosítás érdekében. 
Az utasok közlekedésimód-választásának megismerése is növeli a kutatási eredményeim 
gyakorlati alkalmazhatóságát, hiszen a felhasználók eszközválasztás során hozott, legfontosabb 
döntési szempontjait is figyelembe veszem. Ez az utazóközönség szolgáltatással szemben 
támasztott minőségi követelményeinek feltérképezését jelenti. 
Az ismertetett optimalizálási lehetőségek a közlekedési szolgáltatás-szervezés számára adhatnak 
jövőbeni iránymutatást. A szolgáltatási színvonal növelése mellett a szolgáltatónak, illetve a 
szolgáltatás megrendelője számára is az optimális költségszintet teszik lehetővé. Ezzel a 
felhasználó számára vonzó helyváltoztatási lehetőséget biztosíthat a közösségi közlekedés, a 
fenntartónál jelentkező költségek minimalizálása mellett. 
A gyakorlatba átültetett, optimalizált helyközi közösségi közlekedési szolgáltatással vonzó 
alternatíva biztosítható az egyéni közlekedéssel szemben úgy, hogy a finanszírozási volumen nem 
növekszik. 
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10.3.Oktatási alkalmazhatóság 

Kutatásom összefüggéseiben kezeli a helyközi közösségi közlekedési rendszert, ezért oktatása a 
(közlekedés)mérnök hallgatók számára növeli a rendszer- és folyamatszemléletet, feltárja a főbb 
kapcsolatokat. 
A téma komplexitása miatt oktatási alkalmazhatósága széleskörű. Ennek érdekében a képzés 
szintjének megfelelően jelenleg is számos tantárgy részét képezik az értekezésben bemutatottak. 
Alapképzés (BSc) során a Gépjármű üzemtan (BMEKOKKA268) tantárgy keretein belül kerül 
ismertetésre az „Autóbusz-üzemtan” című egyetemi jegyzet, amely során szerzőtársammal a 
helyközi közlekedés alapfunkcióit, definícióit, felépítését tárjuk fel. 
Az általam képzett komplex, innovatív modellek a mesterképzés (MSc) alkalmával képezik a 
tanterv részét. A helyközi közúti személyszállítás igényvezérelt rendszerrel történő 
optimalizálására alkotott modell az Intelligens Közlekedési Rendszerek (BMEKOKUM205) tantárgy 
tematikájához, míg a közlekedési módválasztás stated preference alapú feltárása a Közlekedési 
informatika (BMEKOKKM223) tantervéhez illeszkedik szorosan. A távolsági közforgalmú 
közlekedés optimalizálása a Közlekedés üzemtan (BMEKOKUM206) tantárgy féléves feladataként 
teljesítendő intermodális csomópont tervezésének hálózat-felülvizsgálati részét képezi szervesen. 

10.4.Kutatás folytatása 

Az eddigi kutatásaimat a jövőben hasonló szemlélettel, intenzitással és hozzáállással kívánom 
folytatni, alapul véve az eddig elért eredményeimet. 
A szakirodalom folyamatos változásának nyomon követésével, feldolgozásával, az ezekből adódó 
kutatási hiányok feltárásával több, konkrét kutatási téma is megfogalmazódott bennem. Emellett a 
saját modelljeim továbbfejlesztését tűztem ki célul. 
Jövőbeni konkrét kutatási témák: 

• a 3.1. fejezetben foglalt társadalmi hatások figyelembevételével, a „Handbook on the 
External Costs of Transport”28 és a Magyarországon hatályos „Módszertani útmutató az 
egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez”29 dokumentum alapján a 
közlekedési módok közötti és a közúti közösségi közlekedésen belüli párhuzamos 
szolgáltatások optimalizációjához készített modellemben vizsgált tényezőket CBA-val is 
értékelem, amelynek keretében az externális hatások (környezeti és baleseti költségek) 
számszerűsíthetők; 

• a hagyományos közlekedés igényvezérelt közlekedéssel történő kiváltása helyi, városon 
belüli szolgáltatások esetén, kiemelten koncentrálva a peremkerületi és az alacsony 
forgalmú időszakokra; 

• innovatív rendszerek alkalmazása a helyközi közforgalmú közlekedésben (pl. 
taxiközlekedés vagy car-sharing rendszerek bevonása); 

                                                      
28 Handbook on the External Costs of Transport – Version 2019. URL: 

https://www.cedelft.eu/en/publications/2311/handbook-on-the-external-costs-of-transport-version-2019 
29 Módszertani útmutató az egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. URL: 

https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=61121 
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• árrugalmasság vizsgálata, valamint az utazási idő és módválasztási paraméterek 
meghatározása a távolsági közösségi közlekedésben, alapul véve az általam kidolgozott 
stated preference alapú modellt; 

• további vizsgálatok az utas által támasztott elvárások feltárására, különös figyelemmel az 
elvárások és az érzékelt minőség közötti összefüggések modellezéséhez; 

• autonóm járművek alkalmazhatósága – mind felhasználói, mind üzemeltetői szempontból 
– az aprófalvas települések kiszolgálása terén; 

• a különböző közösségi közlekedési módok menetrendszerűségének – valamint annak 
hatásainak – vizsgálata a hazai, távolsági, párhuzamos közösségi közlekedés esetén; 

• a párhuzamos, nemzetközi közösségi közlekedés felhasználói preferencia- és paraméter-
alapú vizsgálata a közlekedési munkamegosztás optimalizálása érdekében; 

• a közösségi közlekedési igények felmérése innovatív módszerek (járműfedélzeti Wi-Fi 
alapú forgalomszámlálás) segítségével. 

Az említett kutatásokkal a téma vizsgálatának és értékelésének komplexitása növelhető. 
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Függelék 

1. Függelék: Felhasználói preferenciák felmérése – a revealed preference 
alapú kérdőív felépítése 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Köszönöm, hogy megtisztel az alábbi kérdőív kitöltésével. A kérdőív kitöltése önkéntes, illetve 

anonim, körülbelül 5 percet vesz igénybe.  
 
A kérdőív célja az utazóközönség véleményének megismerése a hazai távolsági közlekedés 

egyes paramétereiről és az erről szóló – BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági 
Tanszékén készülő – tanulmány minél magasabb színvonalon való elkészítése. 

 
Válaszait előre is megköszönve: 
Lakatos András 
doktorandusz 
 

Kitöltőre vonatkozó kérdések 
 
1. Kérem, adja meg életkorát (legördülő menüből választható) 

 
a. 14-18 év 
b. 19-25 év 
c. 26-40 év 
d. 40-65 év 
e. 65 év fölött 

 
2. Kérem, adja meg nemét (legördülő menüből választható) 

 
a. Férfi 
b. Nő 

 
3. Kérem, adja meg foglalkozását (legördülő menüből választható) 

 
a. Egyetemi hallgató 
b. Középiskolai diák 
c. Alkalmazott 
d. Középvezető 
e. Felsővezető 
f. egyéb 

 
Az adott utazásra vonatkozó kérdések 
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A következő kérdések az Ön konkrét (két település közötti) távolsági utazására/utazásaira 
vonatkoznak. Amennyiben az utóbbi időben többször is utazott távolsági forgalomban nem 
egyazon viszonylaton, kérem, válasszon ki egyet azok közül. 

Kérem, az esetlegesen városon belül megtett utazásait ne értse bele. 
 
1. Kérem, adja meg távolsági utazásának kezdő és végpontját. 

Kezdőpont: Végpont: 
2.  Kérem, adja meg a fenti utazásának gyakoriságát. 

a) Naponta 
b) Hetente 2-3 alkalommal  
c) Hetente 1 alkalommal 
d) Havonta 1-2 alkalommal 
e) Ritkábban, eseti utazás (például ünnepekkor, munkavégzés miatt stb.) 

 
3. Mely közlekedési módot használta a fenti utazása során? 

a) „VOLÁN” autóbusz 
b) vonat 
c) telekocsi 

 
4. Volt-e lehetősége választani a 3. kérdésnél ismertetett közlekedési módok közül? 

a) Igen (pl. a vasút és az autóbusz párhuzamos kínálatot nyújt) 
b) Nem 
c) Nem tudom 

 
5. Amennyiben a 4. kérdésre az „a)” választ adta meg, kérem, rangsorolja az alábbi 

szempontokat, mennyire befolyásolták az eszközválasztását. 

utazással töltött időkínálat(járatok száma egy nap, járművek kapacitása) kényelem 
(modern járművek, komfortos ülés) megbízhatóság (menetrend betartása) 

1. legfontosabb szempont: …………………………. (legördülő menüből) 
2. szempont: ……………………………. (legördülő menüből) 
3. szempont: ……………………………. (legördülő menüből) 
4. legkevésbé fontos szempont: …………………………… (legördülő menüből) 

 
6. Amennyiben a 3. kérdésre „a)” vagy ”b)” választ adta meg, kérem, válassza ki a 

jegy/bérlet típusát. (legördülő menüből) 
 
a. Teljes áru menetjegy 
b. 50%-os kedvezményű menetjegy 
c. 90%-os kedvezményű menetjegy  
d. Teljes áru havi bérlet 
e. 90%-os, kiemelten kedvezményes bérlet 
f. Ingyenes utazik 

Pl. Budapest Pl. Zalaegerszeg 
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Ha a 3. kérdésben az „a) ”VOLÁN” autóbusz” vagy "b)vonat” választ adta meg, kérem, 
folytassa a kérdőív kitöltését. 

Ha a 3. kérdésben a „c) telekocsi” választ adta meg, kérem, ugorjon a „III. Telekocsival 
történő utazásra vonatkozó kérdések” pontra. 

 
„VOLÁN” autóbusszal vagy vonattal történő utazás esetén 
Az adott utazás kényelmére vonatkozó kérdések 

 
Az előző pontban kiválasztott „VOLÁN autóbusz” vagy vonattal történő utazás/utazások 

minőségére vonatkozó kérdések következnek. Kérem, az esetlegesen városon belül megtett 
utazásait ne értse bele. 

1. A személyzet (buszsofőr, kalauz stb.) milyen benyomást tett Önre utazása során?  
 
a) ellenszenvet váltott ki, az utazás során problémám akadt a személyzettel 
b) kevésbé meghatározó mód, de negatív benyomást keltett (például nem köszönt 

stb.) 
c) közömbös 
d) kevésbé meghatározó mód, de pozitív benyomást keltett (üdvözlés, csomagok 

elhelyezésében segítség tb.)   
e) szimpátiát váltott ki, segítőkész volt a személyzet (útba igazított az érkező 

állomáson is, kedves volt stb.) 
f) Nem tudok állást foglalni. 

 
2. Utazása során összességében kényelmesnek találta-e az üléseket? 

 
a) Igen, teljes mértékben 
b) Alapvetően igen, de az út végén már kényelmetlenebbek voltak 
c) Nem, az ülések szűkek, kényelmetlenek voltak 
d) Nem tudok válaszolni 
 

3. Az ülések távolsága megfelelő volt Ön számára? 
 
a) Igen, nem befolyásolta az utazásomat. 
b) Alapvetően nem befolyásolta az utazást, de a kényelemérzetem elmaradt az 

elvárttól 
c) Nem, a túl sűrű üléselrendezés kényelmetlenséget okozott számomra 
d) Nem tudok válaszolni 

 
4. Amennyiben AUTÓBUSSZAL utazott, elegendőnek tartotta a pihenők 

idejét/gyakoriságát? 
 
a) Igen. 
b) Nem voltak pihenők, de nem is tartom szükségesnek azokat. 
c) Nem voltak, pihenők, de szükségesnek tartanám azokat. 
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d) Nem. Ugyan volt(ak) pihenő(k), de az(ok) időtartama túl rövid volt. 
e) Nem tudok válaszolni. 

 
5. Mennyire érzi úgy, hogy a menetjegyért kifizetett ár tükrözte a szolgáltatás minőségét? 

 
a) Teljes mértékben. 
b) Közepesen. 
c) Egyáltalán nem, sokkal színvonalasabb szolgáltatást vártam. 
d) Nem tudok válaszolni. 

 
6. Az utazása során menetrend szerint elindult és megérkezett a jármű? 

 
a) Igen, maximum pár percnyi – nem számottevő – késéssel. 
b) Pontosan indult, de késve érkezett. 
c) Késve indult és késve is érkezett. 
d) Nem tudom, nem figyeltem erre. 

 
7. Utánanézett-e az utazás viszonylatában található telekocsis lehetőségeknek? 

 
a) Igen. 
b) Nem. 
c) Nem ismerem a telekocsit. 

Utazásra vonatkozó kérdések általánosságban 
 
Ebben a pontban a hazai távolsági „VOLÁN” autóbusszal vagy vonattal történő 

közlekedésben, általánosságban tapasztaltakra irányuló kérdések következnek. 
Kérem, az esetlegesen városon belül megtett utazásait ne értse bele. 
1. Előfordult már Önnel, hogy egy adott járműre nem tudott felszállni, mert a járattal túl 

sokan akartak utazni? 
 
a) Igen, gyakori eset (minden harmadik-negyedik utazáskor jelentkező probléma). 
b) Igen, de ritkán (egyszer-egyszer utazásai során). 
c) Nem tapasztaltam még ilyet. 

 
2. Előfordult már Önnel, hogy a távolsági járművön utazása egy részét vagy teljes egészét 

állva kellett megtennie? 
 
a) Igen, gyakran (minden harmadik-negyedik utazáskor vagy gyakrabban 

jelentkező probléma). 
b) Igen, de ritkán (egyszer-egyszer utazásai során). 
c) Nem tapasztaltam még ilyet. 
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3. Van-e lehetősége utazása előtt megvenni előre menetjegyét? (Interneten, 
jegypénztárban, utazási irodában stb.) 

 
a) Igen, van. 
b) Nincs ilyenre lehetőségem. 
c) Nem tudom. 

 
Amennyiben válasza „b)” kérem, folytassa a kérdőív kitöltését. Amennyiben válasza 

„a)” vagy „c)”, kérem, ugorjon az 5. kérdésre. 
 

4. Miért nincs lehetősége elővételben megvenni menetjegyét? 
 
a) Mert nem tudom hozzá biztosítani a feltételeket (internet kapcsolat, nyomtató, 

bankkártya, számítógép használatához való hiányosságok stb.) 
b) Mert nem lehet az adott járatra elővételben jegyet venni. 

 
5. Utazásai előtt meg szokta-e venni jegyét elővételben? (Akár jegypénztárban, akár 

interneten). 
 
a) Igen, mindig elővételben veszem meg a jegyem. 
b) Utazásomtól függő (előtervezett, ad-hoc stb.) 
c) Sosem veszem meg menetjegyemet elővételben. Mindig az utazás előtt a 

vasúti jegypénztárban vagy az autóbusz-vezetőnél váltom meg azt. 

Amennyiben vett már menetjegyet elővételben, kérem, folytassa a kérdőív kitöltését. 
Amennyiben még nem élt ezzel a lehetőséggel, kérem, ugorjon a 9. kérdésre.  

6. Előfordult már Önnel olyan, hogy elővételes menetjegye birtokában nem oda ült, ahova 
a menetjegye szólt? 

 
a) Igen, gyakran. 
b) Igen, de ritkábban. 
c) Nem. 
d) Nem tudok válaszolni. 

 
7. Előfordult már Önnel olyan, hogy elővételes menetjegye birtokában állva kényszerült 

utaznia az út teljes egészében vagy akár csak bizonyos szakaszában? 
 

a) Igen, gyakran. 
b) Igen, de ritkábban. 
c) Nem. 

 
8. Előfordult már Önnel olyan, hogy elővételes menetjegye birtokában a jármű zsúfoltsága 

miatt az adott járattal nem tudott elutazni? 
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a) Igen, gyakran. 
b) Igen, de ritkán. 
c) Nem. 

 
9.  Az Ön megítélése szerint mi az a távolság, vagy járművön megtett idő, ami fölött 

szükséges a járművön mosdó elhelyezése? 
és/vagy 

 
 

10. Ön milyen telítettségnél érzi zsúfoltnak az adott járművet? 
 

a) Ha rajtam kívül páran utaznak az adott járművön. 
b) Ha az adott járművön az ülőhelyek fele foglalt. 
c) Ha az adott járművön az összes ülőhely foglalt. 
d) Ha az adott járművön álló utasok is utaznak. 
e) Nem tudok válaszolni. 

 
11. Befolyásolja-e kényelemérzetét, ha Ön egymással szembe fordított 2-2 darab ülőhelyen 

foglal helyet és a másik 3 ülőhelyet Ön számára idegenek foglalják el? 
 

a) Igen. 
b) Nem. 
c) Nem tudok válaszolni 

 
12. Mennyire befolyásolja Önt a kényelemérzetében a jármű külső-belső megjelenése 

(esztétika, design, tisztaság stb.)? 
 

a) Meghatározó utazásom során. 
b) Nem befolyásol, lényeg, hogy teljesíteni tudjam vele az utazásomat. 
c) Nem tudok válaszolni. 

13. Utazásának megtervezése előtt tájékozódik-e alternatív eljutási lehetőségekről is 
(például telekocsi)? 

 
a) Nem. 
b) Igen. 
c) Nem tudok válaszolni.  

Köszönöm válaszait, a kérdőív kitöltése véget ért! 
  

x 
 

y óra 
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Telekocsival történő utazásra vonatkozó kérdések 
 
A következő kérdésekre kérem, csak akkor válaszoljon, ha az I. pont 3. kérdésében a „c)” 

választ adta meg. 
 
1. Eddigi tapasztalatai során meg volt-e elégedve összességében a telekocsi 

szolgáltatásaival? 
 
a. Igen, azt nyújtotta, amit elvártam. 
b. Közömbös. 
c. Nem, elmaradt az általam elvártaktól a kapott szolgáltatás. 
d. Nem tudok válaszolni. 

 
2. Előfordult-e már Önnel, hogy az indulási időpont előtt pár órával/fél nappal lemondta az 

utazás szervezője a „fuvart”? 
 
a. Igen, gyakran találkozom ezzel, ezért az utazásom előtt körültekintően meg kell 

néznem a hirdető adatlapját, eddigi róla szóló értékeléseket. 
b. Igen, de csak ritkán, egy-egy esetben. 
c. Nem fordult elő ilyen. 
 

3. Megbízik Ön a jármű vezetőjében (vezetési képességek, kipihentség stb.)? 
 
a. Igen, teljes mértékben. 
b. Részben. 
c. Nem. 
 

4. Mennyiben ad Önnek többet a telekocsi használata a jelenlegi tömegközlekedési 
kínálatnál? (többet is választhat) 

 
a. Nincsenek – vagy csak részben tapasztalhatóak – menetrendi kötöttségek. 
b. Nincsenek fix megállóhelyek. 
c. A személygépkocsi ülései kényelmesebbek számomra. 
d. Magasabb szintű szolgáltatásnak értékelem a telekocsit. 
e. Árban, tarifában kedvezőbb számomra. 
f. Nem ad többet számomra. 

 
5. Tekintettel van-e arra utazásának szervezése során, hogy a választott személygépkocsi 

rendelkezzen „extra” felszereltséggel? (légkondicionáló berendezés, tágas belső tér stb.) 
 
a. Igen, minden esetben. 
b. Csak akkor, ha hosszabb útra készülök. 
c. Nem foglalkozom ilyenekkel. 
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6. Könnyen meg tud-e egyezni az utasokkal és a gépkocsivezetővel az esetleges pihenők 
gyakoriságáról, idejéről? 

a. Igen, általában könnyen megy. 
b. Vegyesek a tapasztalataim erről. 
c. Nem, vita és kényelmetlenség forrása is lehet. 

 
7. Utána szokott-e nézni annak, hogy az adott utazásai során az utazása célja elérhető 

lenne-e közösségi közlekedéssel is? 
 
a. Igen. 
b. Nem. 

 
8. Utazása előtt össze szokta-e hasonlítani az elérhető közösségi közlekedési járművek 

menetidejét és a tarifát az Ön által használt telekocsi ugyanazon paramétereivel? 
 
a. Igen. 
b. Nem. 

Köszönöm válaszait, a kérdőív kitöltése véget ért! 
 

2. Függelék: Felhasználói preferenciák felmérése – a stated preference 
alapú felépítése 

 
Kedves Kitöltő! 
 
Ezúton köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárul a közösségi közlekedéssel 

kapcsolatos eszközválasztási szokásokról szóló kutatásunkhoz.  
A kérdőív kitöltése anonim és önkéntes. 
A kérdőív néhány alapadat megadásával indul, majd a kérdésben szereplő utazási 

relációkkal kapcsolatban szükséges a felsorolt paraméterek, jellemzők alapján közlekedési 
eszközt választania. A válaszadási lehetőségek a kérdés alatt találhatók. 

Fontos, hogy döntését a felsorolt jellemzők alapján hozza meg és ne korábbi - esetlegesen a 
kérdésben szereplő két város közötti - utazása alapján.  

A kérdésekben szereplő adatok - néhány kivételtől eltekintve - a valós (menetrendi, tarifális, 
komfortra vonatkozó) adatokat tükrözik, emelve ezzel is a kérdőív realitását, a döntési szituáció 
hétköznapiasságát. 

 
A kérdőív kitöltése (döntési időszükséglettől függően) körülbelül 5 percet vesz igénybe. 
 
Kitöltését köszönjük. 
Lakatos András és dr. Mándoki Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

doktorandusza és egyetemi docense. 
 

Alapadatok 
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A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. Kérem, adja meg az alábbi adatokat. 
 

1. Kérem, adja meg nemét! 
a. Férfi 
b. Nő 

2. Kérem, válassza ki életkorát a legördülő menüből! 
a. 14-18 év 
b. 19-25 év 
c. 26-40 év 
d. 40-65 év 
e. 65 év fölött 

3. Kérem, adja meg lakhelyét! (Elegendő a település nevét beírni) 
 
 

4. Kérem, adja meg legmagasabb iskolai végzettségét! 
a. Alapfokú (általános iskola) 
b. Középfokú (gimnázium, szakközépiskola) 
c. Felsőfokú (egyetem, főiskola) 

5. Kérem, adja meg foglalkozását! 
a. Tanuló (középiskolai) 
b. Főiskolai/egyetemi hallgató 
c. Vezető (közép- vagy felsővezető) 
d. Alkalmazott 
e. Nyugdíjas 
f. Egyéb 

 
Döntési szituációk 
 
Az alábbiakban 12 kérdést talál a távolsági közösségi közlekedéssel kapcsolatos 
eszközválasztásával kapcsolatban. Kérjük, az egyes kérdéseknél szereplő paraméterek, értékek 
alapján válassza ki azt a közlekedési eszközt, amelyikkel a jelzett városok között leginkább utazna. 
Utazásának indokát a "Motiváció" jelöli. Az értékek - néhány kivételtől eltekintve - a valóságot 
tükrözik.  
  

Pl. Budapest 
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1. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

2. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

3. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 
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4. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

5. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

6. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 
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7. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

8. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

9. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 
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10. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

11. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

12. kérdés 

 
a. Autóbusz 
b. Vonat 

 
Köszönöm válaszait, a kérdőív kitöltése véget ért! 
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