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Rövidítések jegyzéke 

A disszertációmban a következő rövidítéseket alkalmazom rendszeresen: 

• DDR – távolság-hanyatlás görbe (Distance-decay-rate)  

• SIR – területi egyenlőtlenségi mutatószám (Spatial Inequality Ratio) 

• OD – honnan-hová mátrix (origin-destination)  

• OLS – hagyományos, legkisebb négyzetek módszerén alapuló paraméterbecslési 

eljárást alkalmazó modell (Ordinary Least Squares)  

• LM – Lagrange-Multiplikátor teszt 

• NUTS – Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (Nomenclature des 

Unités Territoriales Statistiques) 

• SAR – térbeli késleltetés alapú térökonometriai modell (Spatial Autoregressive) 

• SEM – térbeli hiba alapú térökonometriai modell (Spatial Error Model) 

• SAC – térbeli késleltetés, és térbeli hiba alapú térökonometriai modell (Spatial 

Autocorrelation) 

• AIC – Akaike információs kritérium (Akaike Information Criterion) 

• BIC – Bayesian információs kritérium (Bayesian Information Criterion) 

• CAIC – Consistent Akaike Information Criterion 

A nem rendszeresen alkalmazott rövidítéseket az első alkalmazásakor a szövegkörnyezetben 

oldottam fel. 

A disszertációmban a várható értéket 𝐸(𝑥), míg a szórást 𝑉𝑎𝑟(𝑥) jelöléssel jelöltem. 
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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása, aktualitása 

Hazánk a Kárpát-medencében fekszik, amely jellegéből adódóan hegyekből, a térséget 

átszelő Dunába igyekvő kisebb-nagyobb vízfolyásokkal szabdalt terület. Ezek a földrajzi 

adottságok természetes elválasztó hatással bírnak és ezért alapvetően befolyásolják a közlekedési 

rendszert. A földrajzi adottságoktól eltekintve is tapasztalható hasonló jellegű térbeli 

elválasztóhatás, gondoljunk csak akár Magyarország történelmére, vagy olyan állami 

intézkedésekre, melyek következtében országos, megyei, vagy régiós, kistérségi határokat 

állítottak fel. Az elválasztóhatást, ha definíció szerint akarnánk leírni, akkor azt mondhatnánk, 

hogy valamely földrajzi tényező okozta szakadás a térben. Ez lehet természetes (például: 

hegyláncok (Davis et al., 2021), sivatagok (Pedersen and Bunkenborg, 2012), folyók (Arliansyah 

et al., 2015)), vagy mesterséges (például: országhatárok (Limão and Venables, 2001), autópályák, 

vasútvonalak (Handy, 2003)). 

Az elválasztóhatások modellezése a közlekedéstudományokban kevésbé kutatott téma. 

Általánosságban nem, vagy csak érintőlegesen jelenik meg a szakirodalomban. Ennek oka, hogy 

az elválasztóhatás leggyakrabban az eljutási idő növekményeként jelenik meg, például Park et al. 

(2014) munkásságában. Annak ellenére, hogy az elválasztóhatás eljutási idő növekménnyel való 

leírása jó megközelítési iránynak tekinthető, mégis számos olyan változó jelenik meg a 

nemzetközi vizsgálatokban, melyeknek a hatását kizárólag az eljutási idő változásával 

egyszerűen nem lehet leírni. Például egy határkeresztezés annak ellenére, hogy ártalmatlannak 

tekinthető (közös nyelv, közös kultúra, kevésbé szigorú határellenőrzés), mégis rendelkezik 

egyfajta visszatartó erővel (Bradbury, 2013), amely mind a keresletet, mind a kínálatot 

befolyásolja. Az utazói szokások mellett gazdasági szempontok is megjelennek, amelyek az 

elválasztás mértékének függvényében alakulnak (Niebuhr, 2005). 

Az elválasztóhatások közlekedésre gyakorolt hatását azért is nagyon fontos megérteni és 

kimutatni, mert Magyarország és a Kárpát-medence közlekedési hálózata jellemzően nyugati 

orientációjú, történelmi sajátosságok miatt a magyar kisebbség jelentős koncentrációt mutat az 

országhatárokon túl is, valamint számos nagyváros található a határtól néhány kilométerre, így a 

határokon átnyúló helyi (ingázó) forgalom meglehetősen nagy (Hardi, 2012). Ezen felül nem 

elhanyagolható a turizmus szerepe sem, így a népszerű látnivalók (pl. Tátra vagy Erdély) szoros 

kapcsolattal rendelkeznek Magyarországgal mind közúton, mind pedig közösségi közlekedéssel 

(Dövényi, 2012). Kutatási témám egyik fókuszában pontosan ennek, a határokon átnyúló 

nemzetközi közúti forgalom vizsgálata áll. 

A közlekedés szempontjából a határszakaszok legfőbb tulajdonságait a sűrűség és az átkelés 

adminisztratív szabályai segítségével lehet megadni. A határátkelők sűrűségét tekintve 

Magyarországon átlagosan 25 kilométerenként van határátkelőhely. Ez az adat jobb ugyan a 

Kelet-Közép-Európára jellemző átlagnál (75 km), azonban a Nyugat-Európában jellemző átlagos 

távolságtól (5-6 km) messze elmarad (Illés, 2008). 

A schengeni térséghez való csatlakozással a határok által okozott adminisztratív akadályok 

jelentős mértékben csökkentek, amely többek között az átkelő pontok számában bekövetkezett 

emelkedéshez vezetett, azonban a szétválasztási hatás továbbra is fennmaradt. Mindez pedig a 
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jelenlegi pandémiás időszakban csúcsosodott ki, amikor az európai kormányok első intézkedései 

között volt a határok lezárása, amely jelentős mértékben megkérdőjelezi a mérséklődést az 

országhatárok által okozott elválasztóhatásban, illetve az erre irányuló törekvések sikerességét. 

Szintén fontos megemlíteni az országhatárokhoz szorosan köthető elválasztó tényezőt, a 

határhidak hiányának az esetét. A kelet-közép-európai régióban a határfolyók adják a 

határszakaszok 27 százalékát (3900 km), miközben ezeken a szakaszokon csupán 55 híd található 

(Illés, 2008). Magyarország esetében a legkirívóbb az Ipoly esete, ahol korábban sűrű hídrendszer 

épült ki a folyó völgyében, amelyből mostanra csak négy közúti határhíd maradt meg. Ipolyság 

(Šahy) térségében azonban, ahol az Ipoly-meder és az országhatár egy rövid szakaszon 

kettéválik, három határátkelőhely található, amelyek a forgalmukat két (belföldi) hídra vezeti rá. 

Ennek ellenkezője figyelhető meg a horvát-magyar határon Góla térségében. A két ország közti 

határ nagy részét a Mura, illetve a Dráva folyók képezik, ezen a szakaszon viszont a Dráva 

eltávolodik a magyar határtól. Ez a tényező azonban mégsem okoz koncentrációt a 

határátkelőhelyek elhelyezkedésében, itt az figyelhető meg, hogy a határátkelőhely forgalmát két 

belföldi Dráva-híd (Répás (Repaš) és Dörnye (Drnje)) vezeti el. Tehát, míg Ipolyság térségében 

a folyó képez szűkebb keresztmetszetet, addig Góla térségében az országhatárról mondható el 

ugyanez. Így feltételezhető, hogy a határhidak hiánya sok esetben az országhatárok jelentette 

adminisztratív akadályok ellenállásából adódik. Így pedig fontos kérdés, hogy a határhidak 

képeznek-e többletellenállást az egyéb határszakaszokhoz képest. 

Európa, különösen Közép-Európa esetében a határok alakulása sajátos ívet követ. A XIX., 

valamint a XX. század folyamán a határok 97,4 százaléka megváltozott, csak a Duna határfolyó-

szerepe maradt változatlan Románia és Bulgária között. A történelmi határokat rendszerint 

valamilyen földrajzi egységhez kötötték, bár ez manapság nem mondható el, mivel Kelet-Közép-

Európában a határok 55 százaléka nem természetes határ (Illés, 2008). Ezek miatt van olyan 

fontos szerepe az eurórégióknak vagy a határokon átnyúló együttműködésnek. 

Magyarországról szólva nagyon fontos megérteni a Kárpát-medence közlekedési hálózatát. 

A XIX. század második felében, különösen 1867 után (az Osztrák-Magyar Birodalom 

megalakulása) a Magyar Királyság vasúti rendszerének erőteljes fejlesztése indult el, melynek 

keretében egy pókháló rendszerű hálózat (alapvetően egy sugaras hálózat körúti elemekkel, 

amelyek koncentrált köröket hoznak létre a központ körül (Baráth and Rimóczi, 2011)) épült ki 

a XX. század elejére, Budapest központtal (Baráth and Rimóczi, 2011). 1920 után az ország 

kétharmadát a Trianoni Békeszerződés keretében elcsatolták. Az új határok kialakításánál 

szempont volt a közlekedési infrastruktúra leépítése (Romsics, 2018), így számos fő vasúti 

csomópontot elcsatoltak az országtól (Csapó et al., 2019). Így, a korábbi pókháló-szerű hálózat 

sugaras hálózattá vált a köríves vonalak teljes hiányával, amely máig jellemzi a hazai vasúti 

infrastruktúrát. 

Ha a Kárpát-medence közlekedési térképét tekintjük, látható, hogy a legfontosabb 

vasútvonalak és közutak párhuzamosak egymással. Mivel a közúti infrastruktúra kialakításának 

időpontja későbbre tehető, mint a vasúti infrastruktúráé, így adódik a kérdés, hogy a közutakat 

szándékosan a vasútvonalakkal párhuzamosan jelölték ki, vagy a vasútvonalak tervezésekor a 

meglévő fő közlekedési útvonalakat követtek, csakúgy, mint a később kialakított közúthálózat 

esetében. Bár utak korábban is léteztek, valamint a települések elhelyezkedése meghatározza a 

hálózat legfontosabb csomópontjait, számos eltérés mutatkozik ehhez képest a jelenlegi 

hálózaton. A kialakítás következtében a közúti infrastruktúrából is hiányoznak a körúti 
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szakaszok, így elmondható, hogy az összes elsőrendű főutunk sugárirányt követ. 

A Magyar Királyság 1913-as vasúti forgalomnagyságát elemezve (Dövényi, 2012) látható, 

hogy a fő közlekedési folyosók párhuzamosak a mai E50 és E60 nemzetközi utakkal (a mai E70 

főút elődjének fontossága később jelentkezett, ugyanis Jugoszlávia esetében ez az útvonal kötötte 

össze az ország két legnépesebb városát – Belgrád (Београд) és Zágráb (Zagreb)). 

Összefoglalva a korábbi bekezdéseket, a trianoni békeszerződés során a legfontosabb vasúti 

csomópontokat és ennek folytán a harántirányú vasútvonalakat is elcsatolták Magyarországtól. 

Mivel azonban a legfontosabb utak sokszor párhuzamosak a jelentősebb vasútvonalakkal, így a 

fő európai útrendszerek markáns része Magyarország határai közelében alakult ki. Ha a 

nemzetközi európai E-útrendszert tekintjük alapnak (38. ábra), a következő útvonalak 

azonosíthatók a magyar határ közelében, azzal párhuzamosan (United Nations, 1983; Fleischer, 

1994, 2007) (a zárójelekben szereplő számok a közúti folyosókon található fontosabb települések 

esetén azoknak a magyar határtól való távolságát jelzik kilométerben). 

• E58: Bécs (Wien) – Pozsony (Bratislava) (15,4 km) – Nyitra (Nitra) (66,6) – Zólyom (Zvolen) (70,1) 

– Torna (4) – Kassa (Košice) (17,7) – Ungvár (Ужгород) (25,6) – Munkács (Мукачево) (37,3) – 

Beszterce (Bistrița) (194) – Росто́в-на-Дону́ (Rostov-na-Donu) (RU) 

• E571: Pozsony (Bratislava) – Nyitra (Nitra) – Zólyom (Zvolen) – Torna – Kassa (Košice) 

• E572: Trencsén (Trenčín) (130) – Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) (81,9) 

• E50: Brest (FR) – Trencsén (Trenčín) – Eperjes (Prešov) (53,4) – Kassa (Košice) – Ungvár 

(Ужгород) – Munkács (Мукачево) – Alsóverecke (Нижні Ворота) – Махачкала (Makhachkala) 

(RU) 

• E81: Munkács (Мукачево) – Beregszász (Берегове) (7,9) – Tiszaújlak (Вилок) (0,24) – 

Szatmárnémeti (Satu Mare) (11,6) – Kolozsvár (Cluj-Napoca) (165) – Nagytalmács (Tălmaciu) 

(318) – Constanţa (RO) 

• E671: Szatmárnémeti (Satu Mare) – Nagykároly (Carei) (9,5) – Érmihályfalva (Valea lui Mihai) 

(9,4) – Székelyhíd (Săcueni) (10,1) – Nagyvárad (Oradea) (12,5) – Nagyszalonta (Salonta) (13) – 

Kisjenő (Chișineu-Criș) (25,2) – Arad (21,6) – Temesvár (Timișoara) (71,6) 

• E70: La Coruña (ES) – Zágráb (Zagreb) (97,4) – Bród (Slavonski Brod) (87,1) – Belgrád (Београд) 

(182) – Pancsova (Панчево) (180) – Versec (Вршац) (150) – Temesvár (Timișoara) – Orsova 

(Orșova) (249) - ფოთი (Poti) (GE) 

• E662: Szabadka (Суботица) (11,1) – Bajmok (Бајмок) (8,5) – Zombor (Сомбор) (24,1) – Bezdán 

(Бездан) (9,4) – Karancs (Karanac) (19,8) – Eszék (Osijek) (42,3) 

Az előző felsorolásból látható, hogy ezen – Budapest szempontjából – körív jellegű 

infrastruktúrák hogyan tagozódnak be a szomszédos országok infrastruktúrahálózatába. Így 

feltételezhető, hogy Magyarország esetében a közlekedési módok szétválasztásával két fontos 

feladatnak kell teljesülnie a határon átnyúló kapcsolatok javítása érdekében. A közúti (és 

áttételesen a vasúti) áruszállítás esetében a cél az, hogy csatlakozzunk ezekhez a fontos 

közlekedési folyosókhoz, különösen az E50-hez és az E70-hez annak érdekében, hogy a jelenlegi 

fő közlekedési útvonalaktól távolabb eső területek is versenyképesebbek legyenek. 

A személyszállítás esetében feltehető, hogy a teljesítendő cél szintén történelmi 

sajátosságokra vezethető vissza. A XIX. század folyamán a vasúti csomópontok jelentős 

településképző hatással is rendelkeztek, ami nagyvárosi agglomerációk kialakulásához vezetett. 

A határok kialakításánál ezeket a természetes agglomerációkat nem vették figyelembe, így 

számos olyan nagyváros van, amelynek természetes vonzáskörzetét átvágja a mai országhatár. 

Így az egyéni közlekedésben, valamint a személyszállításban ezen történelmi okokra 

visszavezethető természetes agglomeráció csonkolás hatásait szükséges semlegesíteni a határok 

ellenállás-csökkentésével. 
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Hipotézisem, hogy azonosítható egy olyan módszertan, amely alkalmas az országhatárok 

okozta elválasztóhatás kezelésére. Ennek segítségével, pedig Magyarország esetében is jobban 

becsülhetők a határkeresztező forgalomnagyságok alakulása. 

Amennyiben eltekintünk a nemzetközi közlekedési rendszerekről és az országos 

infrastruktúrahálózatot vizsgáljuk, itt is feltételezhető, hogy az elválasztóhatások befolyásolják a 

közlekedési rendszert. A disszertációmban csupán az adminisztratív határokat vizsgáltam, így 

ezen hatások bemutatása célszerű. 

A kisebb, adminisztratív határok elválasztóhatásának a megítélése kettős. Egyrészről Fábián 

(2008) munkája alapvetésként kezeli a megyehatárok elválasztóhatását, másrészről viszont 

Dusek és Szalka (2012) azt állapította meg, hogy kevés kivételtől eltekintve a kisebb 

adminisztratív határok nem okoznak elválasztást. 

Mindemellett, hagyományosan, méretgazdaságossági szempontok miatt, az adminisztratív 

határokon belüli területegységekben kialakult központokban koncentrálódnak azok a 

szolgáltatások, melyek a települések közötti ingázását generálják. A szolgáltatások miatt 

kialakuló utazási igények mellett hangsúlyos, hogy Magyarországon minden harmadik 

foglalkoztatott ingázó (Kovács et al., 2015; Tóth, 2017a). Közel négymillió ember él 10 000 főnél 

alacsonyabb népességű településen, míg 750 000 ember 1 000 lakosnál is kisebb településen 

lakik. 

Hipotézisem, hogy a hazai ingázóforgalom alakulásában hangsúlyos szerepe van az 

adminisztratív határok elválasztóhatásának. Mivel az ingázóforgalom mértéke igen jelentős 

méreteket ölt hazánkban, így, feltételezésem szerint, ezen keresztül kimutatható a kisebb 

adminisztratív egységek határain az elválasztóhatás. 

Az ingázóforgalom megjelenésével elértünk a települési szintre, aminek következménye, 

hogy szükségessé válik a városi szintű aggregált adatok elemzése. Ezzel kapcsolatban az a 

probléma, hogy ezek nehezen előállíthatók, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Emiatt 

fontos lehet olyan új paraméterek figyelembevétele, amelyek alkalmasak lehetnek 

közlekedésgazdasági mutatószámnak. 

Hipotézisem, hogy azonosíthatók olyan mutatószámok, amelyek előállítása egyszerű és 

alkalmasak arra, hogy közlekedésgazdasági mutatószámokként szerepeljenek. 

Ezen új paraméterek esetén szükséges igazolni a hipotézisemet, miszerint ezek valóban 

alkalmasak közlekedésgazdasági mutatószám szerepének a betöltésére. Ehhez alkalmasnak tűnik 

a közforgalmú közösségi közlekedési infrastruktúrát leíró mutatószám kedvező tulajdonságai 

miatt, ugyanis a helyi közlekedési rendszerek Európában általában valamilyen szintű 

önkormányzati hozzájárulás mellett működnek, míg a helyközi közlekedés esetén 

Magyarországon a 2012. évi XLI. törvény 27§ (5) bekezdése kimondja, hogy a hasonló 

közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek elsődleges feladata a hivatásforgalom 

kiszolgálása. Emiatt, az üzemeltetett hálózat nagyságából következtetni lehet a települések 

gazdasági viszonyaira, valamint a település régión belüli központosságára. 

A közforgalmú közösségi közlekedési viszonylat-, illetve járatdarabszámok alkalmazásával 

szemben azonban egy komoly kritika is felmerülhet, mégpedig, hogy a különböző közlekedési 

módokhoz tartozó darabszámok nem összeadhatók. Budapest közlekedéstörténelmét 

megvizsgálva számtalan példát lehet felhozni arra, hogy egy új metróvonal megnyitása hogyan 
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alakította át a párhuzamos felszíni viszonylathálózatot, melynek eredményeképpen a 

viszonylatok összdarabszáma tulajdonképpen csökkent, azonban ezen példában egy súlyozott 

összeg esetén, a fejlesztés eredményeként, növekedés várható. Ugyanez megfigyelhető a 

helyközi közlekedésben is, hiszen itt az állam által biztosított két közlekedési mód sem 

hasonlítható össze közvetlenül. 

Hipotézisem, hogy lehet a különböző közlekedési módokat egyben kezelő súlyszámot 

kialakítani, amely eredményeképp a kritériumoknak megfelelő paraméter jön létre. 

1.2. Célkitűzések 

Az Európai Unió legfontosabb közlekedéspolitikai dokumentuma – a Fehér Könyv (Európai 

Bizottság, 2011) – kimondja, hogy középtávon elsődleges feladat a közlekedés fenntarthatóvá 

tétele, így a gazdasági rendszer hatékonysága és a közlekedés rendszer térbeli, műszaki 

paraméterei közötti összefüggéseket leíró függvények vizsgálata szükségszerű és indokolt. Ezért 

célom ezen összefüggések feltárása, előállítása, figyelembe véve a nemzetközi tapasztalatokat is. 

Ezen belül elsődleges célom olyan modellek felállítása és vizsgálata, amely a térbeliség és a 

közlekedésföldrajzi megközelítések figyelembevételével hatékonyan képes modellezni egy 

elválasztóhatáson átívelő infrastruktúra kordonponti forgalomnagyságát. Eredményképpen olyan 

közlekedésföldrajzi és közlekedésgazdasági tényezőket lehet azonosítani, amelyek alapvetően 

befolyásolják a közlekedéspolitika alakulását. 

Így első lépésben cél volt, hogy az bizonyításra kerüljön, hogy a térökonometria 

eszközrendszerének segítségével felállítható egy elválasztóhatáson átívelő infrastruktúra 

összességére vonatkozó forgalmat előrebecslő modell. Ennek segítségével az országhatárok 

elválasztóhatása önmagában belátható, ami egyfajta evidenciaként is tekinthető, azonban 

igazolását eddig még nem tették meg a szakirodalomban. Vizsgálandó továbbá, hogy a kisebb 

adminisztratív határoknak – az országhatárok analógiájára – van-e elválasztóhatása, ennek 

bizonyítása szintén disszertációm céljai közé sorolható. 

A közlekedésföldrajzi kutatások egyik mozgatórugója a települések tulajdonságai, így többek 

között azok gazdasági helyzete is. Mivel erre nem, vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre 

mutatószámok, így cél volt, hogy két mutatószám, a rangszám és a területi egyenlőtlenségi 

mutatószám (SIR) alkalmazhatóságát bizonyítsam. Ezen bizonyításhoz pedig szükség volt egy, 

a különbözőközforgalmú közösségi közlekedési módokra vonatkozó súlyszám előállítására, így 

ez is célként fogalmazható meg. 

1.3. A vizsgálatok módszertani háttere 

Számos modell létezik a különböző pontok közötti forgalom leírására, melyek közül a 

dolgozatba a térstatisztikai modelleket veszem alapul, ezek közül is kiemelendők a gravitációs, 

valamint a térökonometriai modellek. Az 1. ábra a dolgozat téziseinek az egymással való 

kapcsolatát és a gondolatmenetét szemlélteti, ezen keresztül bemutatva az egyes modellek 

egymásra épülését. Ezen modellek általában két nagy csoportra bonthatók, az elméletiekre, 

amelyek az egyes tézisek alátámasztását mutatják be, valamint a gyakorlatiakra, amelyek a 

felhasználhatóságukat ismertetik. 

A kutatási folyamatban az első lépése az volt, hogy felépítettem az ún. „alapmodellt”, ami 
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egy sugaras körutas véletlenszerű hálózaton, véletlenszerűen meghatározott 

településszerkezetet és országhatárokat feltételezve elvégzi a határátkelőhely-forgalmak 

térökonometriai alapú paraméterbecslését. Miután a valós régiókat jellemző területspecifikus 

adatok ebben az esetben nem képezik részét a modellnek, így a módszertan működőképessége 

önmagában vizsgálható. Ez vezetett el az első tézishez, miszerint a térökonometria 

eszközrendszerével felírható egy modell az elválasztóhatáson átívelő infrastruktúraelemekre 

vonatkozóan. 

Elmélet Gyakorlat 
 Modell  

 

Elválasztóhatáson átívelő infrastruktúraelemek kordonponti forgalmának az 

egymásra gyakorolt hatása 
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1. ábra: A kutatási téma felépítése 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ez alapján felírtam számos, Magyarország határátkelőire vonatkozó térökonometriai 

elemzést. Ezen kutatások kiemelt célja a határok, a határmenti régiók, illetve a határátkelők 

jellemző paraméterei és a keresztező forgalom nagysága közötti kapcsolatrendszer leírása. 

Összesen négy modellt állítottam fel és vizsgáltam, kettőt az összesített, míg egyet-egyet a 

tehergépjármű, illetve a személygépjármű forgalomra. 

A következő lépés alapgondolata az volt, hogy feltételezhető, hogy nem csak az 

országhatároknak van elválasztó hatása, hanem a megye- és járáshatároknak is. Ebben az 
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esetben az elérhető ingázási adatokra épített gravitációs modell paraméterbecslésével lehetett 

kimutatni az adminisztratív határok hátráltató hatását (2. tézis). A határátkelőhelyekre felépített 

modell analógiájaként egy ugyanilyet definiáltam Fejér megye megyehatárt keresztező 

főútjaira is. 

Az országhatárokra, valamint a megyehatárokra felállított modellekben azonosítottam 

olyan magyarázóváltozókat, amelyeket korábban nem alkalmaztak hasonló elemzésekben. 

Ezek a rangszám, ami definíció szerint azon NUTS régiónak a száma, amelynek az adott 

település a központja, valamint a SIR, amely, Auerbach szabályából (Auerbach, 1913; Hagget, 

2001) levezetve, egy adott régióban a legnagyobb és második legnagyobb települések 

lakosságszám-hányadosa (3. tézis). Ezen paraméterek közlekedés-gazdaságtanra gyakorolt 

hatását igazolandó felépítettem egy-egy modellt, melyben megmutattam, hogy ezen változók 

értelmezhetők közlekedésgazdasági mutatóként. 

Ezen új változók bevezetésekor általában a közforgalmú közösségi közlekedési hálózat 

mint infrastruktúra volt a modellképzés alapja, így ezeket használtam függőváltozóként. Mivel 

azonban a modellekben egy függőváltozó van, így aggregálni kellett a különböző közlekedési 

módok mutatóit. A közforgalmú közösségi közlekedési módok különbözőségéből triviálisan 

adódik, hogy az egyszerű összegzés nem a legmegfelelőbb eljárásrend, így szükség volt egy 

súlyozási rendszerre. Ennek azonosítását írja le a negyedik tézisem. 

1.4. Hipotéziseim 

Feltételezésem, hogy a térökonometria eszközrendszerének segítségével felírható 

egy Magyarország határátkelőire, mint elválasztóhatáson átívelő 

infrastruktúraelemek kordonponti forgalmára vonatkozó elemzés. 

Feltételezésem, hogy nem csak az országhatároknak, hanem kisebb közigazgatási 

egységek határainak is van elválasztó hatása. 

Bizonyítható, hogy az Európai Unió NUTS területi beosztásából kialakított 

rangszám alkalmazható közlekedésgazdasági mutatóként, valamint létrehozható 

egy területi egyenlőtlenségi mutatószám, amely alkalmazható térbeli 

közlekedési modellekben, valamint alkalmas a központiság mérésére. 

Kialakítható egy új módszertan a közforgalmú közösségi közlekedési módok 

kínálatának infrastruktúraelemként való súlyozására.  
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2. Irodalmi áttekintés 

Kutatásaim alapját a közlekedésföldrajzi sajátosságok, ezen belül is a geográfia első 

(“Minden mindennel összefügg, de a közelebbi dolgok jobban hatnak egymásra” (Tobler, 1970)), 

valamint második törvénye (“Egy adott megfigyelési egység belső interakcióit alapvetően 

meghatározza a rajta kívül történő interakciók összessége” (Tobler, 1999)) határozza meg. Az 

elválasztóhatások fontossága a problémafelvetésből adódik, elsődleges célom volt a kutatások 

során ezt vizsgálni. A közlekedési módok súlyszáma ehhez lazán kötődik, ebbe a kutatásaim 

során futottam bele, mivel azonban a végén ennek a témakörnek egy egész tézist szántam, így 

mindenképpen előremutató a fontosabb kutatások megismerése a témában. 

2.1. Elválasztóhatások elemzése 

Az elválasztóhatás már ismertetett megengedő definíciója miatt széles körben azonosíthatunk 

térbeli szakadásokat. Azonban miután a kutatásomat minden alkalommal Magyarország 

szemszögéből végeztem el, így a sivatagok, vagy a magas hegységek hatása nem feltétlenül 

érvényesül a földrajzi viszonyok okán. Így összességében két típusú elválasztóhatást vizsgáltam, 

a folyókat, valamint az adminisztratív határokat. 

 Folyók okozta elválasztás 

Magyarország esetében a folyók okozta elválasztás igencsak jelentős. Ezek közül is 

kiemelkedik a Duna, amely egyértelműen két részre osztja az országot (Dunáninnen és 

Dunántúl). A Dunának ez az elválasztó szerepe Budapest után érvényesül, Budapest előtt a folyó 

kis szakasza képez adminisztratív határt (Hardi, 2016a). Ez alól kivétel a jelenlegi magyar-

szlovák határ, itt azonban az elválasztás mesterséges, ezen a szakaszon korábban csak Pozsony 

és Moson megye határa húzódott, a többi helyen a folyó nem képzett adminisztratív határt, olyan 

pezsgő nagyvárosok kialakulását eredményezve, mint Komárom vagy Esztergom. A déli szakasz 

elválasztása ezzel szemben sokkal kézzelfoghatóbb, számos tanulmány bizonyítja az elválasztás 

tényét különböző aspektusokat alkalmazva (Máté et al., 2011; Lengyel et al., 2016). 

1. táblázat: A vizsgált folyóhidakat elemző szakirodalmak táblázata 

(forrás: saját szerkesztés) 

Hivatkozás Modell Fókusz Ország 

Armenter et al. (2014) 
Cobb-Douglas modell Gazdasági US 

Regressziós modell Egyenlőtlenség US 

Arliansyah et al. (2015) Négylépcsős modell Forgalomnagyság ID 

Martincus et al. (2014) Regressziós modell Gazdasági AR-UY 

Park et al. (2014) Költségelemzés Közl. költség US-CA 

Akerman (2009) Regressziós modell Gazdasági DK-SE 

Vadali et al. (2015) Költségelemzés Közl. költség US-MX 

Moniruzzaman et al. (2016) ANN modell Forgalomnagyság US-CA 

Lin et al. (2014) SPN-SARIMA-SVR Forgalomnagyság US-CA 

Avetisyan et al. (2015) 

Sorbanállási modell 

Költségelemzés 

CGE modell 

Gazdasági CA-US-MX 
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Hivatkozás Modell Fókusz Ország 

Zhu et al. (2010) Regressziós modell Forgalomnagyság US 

Zhu et al. (2012) 
Kérdőívezés 

Logit modell 
Útvonalválasztás US 

Tilahun and Levinson (2008) 
Kérdőívezés 

Logit modell 
Útvonalválasztás US 

Maoh et al. (2021) Logit modell Útvonalválasztás US-CA 

Hunt et al. (2002) × Forgalomnagyság CA 

Tóth and Lévai (2021) Dijkstra modell Útvonalválasztás HU 

Lévai and Tóth (2021) Dijkstra modell Útvonalválasztás HU 

Tóth and Horváth (2019) Dijkstra modell Hálózatellenállóság HU 

Szászi (2013) × Hálózatellenállóság HU 

×: nincs egyértelmű modell 

A vizsgált szakirodalmak alapján a hidak által biztosított kapacitásra épített modellek egyik 

legjelentősebb témája a határhidak esete. Ennek az oka az, hogy ezek a hidak a szárazföldi 

nemzetközi forgalom gyakran legfontosabb infrastruktúraelemei. A kérdést leggyakrabban az 

USA és szomszédjai relációjában szokták vizsgálni. Kanada és az USA relációjával kapcsolatban 

kijelenthető, hogy ők egymás legfontosabb nemzetközi partnerei. Ebből a viszonyból is 

kiemelkedik Ontario állam, ugyanis az elmondható, hogy ez önmagában az USA negyedik 

legfontosabb kereskedelmi partnere (Maoh et al., 2016). Ez a határszakasz pedig a Nagy-tavak, 

és a köztük lévő vízi útvonalakkal esik egybe, így adódik a határhidak fontossága. Természetesen 

ugyanez megjelenik a világ más részein is, például az Øresund esetében, amely Dánia és 

Svédország (és közvetetten Norvégia) között az egyetlen szárazföldi határátkelő. 

Amennyiben nem a határhidakat vizsgáljuk, abban az esetben három kérdéskör elemzését 

azonosítottuk a szakirodalomban. Az első a folyóhidakat általánosságban tanulmányozza 

(Armenter et al., 2014). A szerzők a tanulmányban a hidak és a hídépítés hatásait vizsgálták, egy 

folytonos területi modell segítségével. Ehhez egy homogén területet feltételeztek, melyet egy 

folyó szel ketté. A szállítási költségek a jéghegy modellt követik, míg a folyón át történő szállítás 

történhet hajón (bárhol) vagy az előre kijelölt hidakon, utóbbi esetben a költségek azonban 

alacsonyabbak. Alapfeltevésük, hogy a hidak nem csak a folyón keresztüli szállítást segítik elő, 

hanem agglomerációképző hatásuk is van. A gazdasági modell egy Cobb-Douglas modellt 

feltételez két termékkel, melyet a folyó két partján elkülönítetten állítanak elő (tehát egyik parton 

az egyiket, míg a másik parton a másikat). Így csak a folyót keresztező kereskedelmi irányok a 

relevánsak. A modellből számos fontos tétel levezethető az elemzés további részére tekintettel, 

azonban a legfontosabb kijelentés mégiscsak az, hogy a gazdasági aktivitást döntően befolyásolja 

a hidak elhelyezkedése (Armenter et al., 2014). 

A tanulmányban ezután a megfogalmazott állításokat empirikus úton bizonyítják 12 amerikai 

folyót vizsgálva. Az első állításuk, hogy a folyóhoz közel sokkal nagyobb a népsűrűség, mint a 

folyótól távolabb. Ennek a jelenségnek a létezését úgy is igazolni tudják, ha a legnagyobb 

folyóparti városokat (Philadelphia és New York) elhagyják. Ezt 12-ből 10 folyóra belátják, a két 

kivétel a Colorado folyó – a folyómeder földrajzi viszonyai miatt – valamint a Hudson folyó – 

New York elővárosokra vonatkozó hatásai miatt. A második kijelentés, hogy a népsűrűség 

csökken a hidaktól távolodva, amely szintén igazolható (Armenter et al., 2014). 

Az azonban látható, hogy vannak olyan helyek, ahol annak ellenére magas a népsűrűség, 

hogy nincs a közelben híd, így feltehető, hogy a hídépítésnek vannak olyan nemtriviális költségei, 
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hogy nem minden közösség engedheti azt meg magának. Mivel ezen hidak jelentős részét a XIX. 

században építették, így releváns lehet történelmi adatok vizsgálata. Ehhez a postahivatalok 

elhelyezkedését vizsgálták a hidak helyéhez viszonyítva ±30 évvel a megépítés körül. A hidak 

helyén megépítésük előtt átlagosan 40 százalékkal több hivatal volt, azonban a hídépítést 

követően már 50 százalékkal több ilyet létesítettek ezekben a városokban. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy bár a hidak helyét alaposan előszűrték, így is fejlődési előnyt lehet kimutatni 

megépítésük hatására (Armenter et al., 2014). 

Másik megközelítés alapján feltételezhető, hogy a hidak nagy és kisvárosokat kötöttek össze, 

mely kapcsolatból a kisebb város profitált inkább. Megvizsgálva a hivatalok számát, látható, 

hogy kezdetben 85-15 százalékos megoszlás volt a két part között mely a hídépítés után a kisebb 

települést tekintve 22 százalékra növekedett (Armenter et al., 2014). 

A második kérdéskör során Palembang (ID) városát vizsgálták (Budapest méretű város, a 

kutatás pillanatában egy híddal), hogy hogyan változnának a városi szintű forgalmi viszonyok, 

ha maximum hat plusz hidat megépítenének (Arliansyah et al., 2015). A kutatást a klasszikus 

négylépéses forgalmi modellezés segítségével végezték el. Ehhez előrejeleztek egy 2022-es és 

egy 2027-es forgalmi szintet. A jelenlegi híd (Ampera) V/C mutatója (forgalom/kapacitás) 1,277, 

melyet 2022-re 1,88-ra míg 2027-re 2,07-re becsültek. Ahhoz, hogy ezen mutatót 1 alá lehessen 

csökkenteni, 2022-re további három, míg 2027-re összesen további négy híd felállítása szükséges 

csak a belvárosban (függetlenül az elkerülő körgyűrűtől). 

A harmadik kérdéskör a Minneapolisban (MN) 2007-ben bekövetkezett I-35W autópályán 

lévő Mississippi-híd leszakadás okozta forgalomátterelődés vizsgálata (Tilahun and Levinson, 

2008; Zhu et al., 2010, 2012). A kutatások ezen ága azonban már némileg kivezet a témakörből, 

hiszen a hasonló elemzésekben (pld.: (Hunt et al., 2002)) a legfontosabb cél inkább az 

infrastruktúrák sérülékenységének vizsgálata, és nem az elválasztóhatások vizsgálata. 

A hidak közlekedésföldrajzi szerepét kutató források egyik fontos eleme Magyarországon, 

hogy egy új vasúti Duna-híd hogyan befolyásolja az országos forgalmak alakulását. Tóth és Lévai 

(2021) cikkükben megállapítják, hogy abban az esetben, ha az új Duna-hídhoz vezető 

vasútvonalakon a pályasebesség szignifikánsan alacsonyabb, mint az országos fővonalaké, akkor 

az új híd csupán regionális igényeket képes kiszolgálni. Ez a hatás a határátkelőhelyek esetében 

is megfigyelhető lesz, ami majd az első altézisemben fog megjelenni. 

Mindezeket összefoglalva, Armenter et al. (2014) munkáját leszámítva a hidak elemzése 

esetében az, hogy a hidak megépülése hogyan csökkenti az adott folyó okozta elválasztó hatást, 

nem jelenik meg a kutatások között. Pedig ennek ismerete segíthetne megállapítani azokat a 

kritikus helyszíneket, ahol hídépítéssel a leghatékonyabban lehetne csökkenteni az egyes régiók 

leszakadását. Ugyanez az analógia átültethető a határátkelőhelyek témakörére, amelyeknek 

vizsgálata az egyik hipotézisem, emiatt fontos megérteni a hidak elválasztóhatáscsökkentő 

tulajdonságát. 

 Adminisztratív határok okozta elválasztás 

Az adminisztratív határok okozta elválasztóhatások jelenléte akár evidenciaként is 

elfogadható, hiszen erről a szakirodalmat áttekintve széleskörű konszenzus alakult ki. Azonban 

ennek mértéke és fontossága továbbra sem képezi konszenzus tárgyát, hiszen számos kutatás 

található, amely modellezni próbálja a határok szerepét. 
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Krugman (1989) munkája azt vizsgálja, hogy hogyan függ az emberek jóléte a gazdasági 

uniók számától. Gazdasági uniónak régiók azon csoportosulását tekinti, ahol unión belül 

szabadkereskedelem van, viszont a belső piacot szabadon, saját igényeiknek megfelelő nagyságú 

védővámmal védik. A tanulmány alapvetése, hogy az egységes, egész világra kiterjedő 

szabadpiac a legjobb, azonban a jólétet az uniószámosság vonatkozásában egy aszimmetrikus U-

alakú függvény írja le leginkább, amelynek a minimuma körülbelül 3-nál van (adott, konstans 

védővám mellett). Így egy új gazdasági unió megalapítása sem feltétlenül kedvező a globális jólét 

szempontjából, és egy meglévő feloszlása sem feltétlenül káros. A tanulmány legfontosabb 

megállapítása, hogy a gazdasági uniók optimális száma természetesen egy, míg a legrosszabb 

eset, ha kevés nagy unió van. További érdekes megállapítás, hogy az export növekedésével a 

védővámok nagysága is nő, valamint, hogy a védővámoknak is van egy minimuma, amely a 

legkisebb gazdaságok számára is optimális. A disszertáció szempontjából a legfontosabb felvetés, 

hogy ha a gazdasági szövetségek „természetes” határokat követnek, akkor az kedvezőbb a jólét 

szempontjából. 

Bradbury (2013) munkájában a turizmus szempontjából fontos egynapos utazásokat 

vizsgálta. Alapvetése, hogy a szigorúbb határkeresztezési szabályok, úgymint útlevél vagy vízum 

megkövetelése, a pénzváltás szükségessége, vagy a szigorú vámvizsgálatok elriasztják a 

turistákat. A határok elválasztóhatása sok esetben az emberek megítélésén alapul, így még az 

olyan „ártalmatlan” határok, mint a Kanada-USA, komoly elrettentő erővel bírhatnak. 

Általánosságban viszont, ha a határ kevésbé formalizált, akkor kevésbé tűnik akadálynak. 

Megállapítja, hogy a határok egyre kevésbé lesznek elválasztók az idő előrehaladtával. 

Másik fontos kijelentése, hogy létezik a határok esetében egy pszichológiai akadályoztatás, 

amely abból adódik, hogy az átutazóknak nemcsak, hogy rendelkezniük kell útlevéllel, mindezt 

időnként meg kell újítani, illetve igényelni kell, ami hivatali ügyintézést jelent. Ezen felül a 

határokon az útlevélellenőrzés hosszabb ügyintézési idővel is jár. Ezen hatások összege pedig a 

pszichológiai akadályoztatás, amely a feltételezések szerint szignifikáns hatással van a 

forgalomra. 

Éppen ezért, annak megállapításához, hogy a határok ténylegesen rendelkeznek-e 

elválasztóhatással, szükséges azt megvizsgálni, hogy a különböző helyzetekben milyen befolyása 

van a határoknak a határmenti régiókra. A témában Dávid et al. (2011) cikke ad részletes 

összefoglalást a különböző megközelítésekkel kapcsolatban, melyet a 2. táblázat foglal össze. 

2. táblázat: A határok különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségei 

(forrás: (Dávid et al., 2011) alapján saját szerkesztés) 

Hivatkozás Szempont Esetek 

Hagget (1979) Határok kialakulása 3 

Ratti (1993) Határok befolyása és funkciója 3 

Martinez (1994) A két oldal közti kapcsolat 4 

Nemes Nagy (1998) Perifériális tulajdonságok 4 

Mező (2000) Határok létezősége 2 

Sersli és Kiszel (2000) Határmenti régiók kooperációja 3+3 

 

A szakirodalmat megvizsgálva számos olyan található, amikor makrogazdasági 

szempontokon keresztül, valamint a nemzetközi kapcsolatokat vizsgálva elemzik a határok 
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okozta elválasztást (pld.: (Hummels, 1999; Limão and Venables, 2001)). Leggyakrabban erre a 

háromrégiós, a gravitációs, a távolság-hanyatlás, vagy a téregyensúlyi modelleket használják. A 

témakörön belül az egyik legelső, és legszéleskörűbben hivatkozott tanulmány Moneta (1959) 

nevéhez köthető, melyben különböző szállítási kibocsátások (egységnyi súly és egységnyi 

értékesség költsége) hatványregresszióját vizsgálta az egységköltséggel a világ különböző 

régióira. 

Továbbá, gyakran hivatkozott McCallum (1995) munkája, amelynek alapján, összhangban a 

többi főképp rá hivatkozó tanulmánnyal (Wei, 1996; Helliwell, 1997; Hummels, 1999), egy olyan 

gravitációs modellen alapuló módszertant dolgoztak ki, amelyben megállapították, hogy a régiók 

közti kapcsolatok modellezése során három fontos befolyásoló paraméter van, a határok át nem 

lépése, közös határ megléte (határátlépés esetén), és közös nyelv használata. Mindez pedig 

előrevetíti, hogy miért olyan fontos, és jelentős például az amerikai-kanadai kapcsolatok 

vizsgálata. 

3. táblázat: Határátkelőhelyekkel foglalkozó fontosabb tanulmányok 

(forrás: saját szerkesztés) 

Hivatkozás Szempont Terület Modellezési technika Ellenállás Ell. típus 

Cavallaro and Dianin 

(2020a) 

Közlekedési 

paraméter 
Európa Paraméterek súlyozása × × 

Cavallaro and Dianin 

(2019) 

Közlekedési 

paraméter 
Európa × × × 

Cavallaro and Dianin 

(2020b) 

Közlekedési 

paraméter 
Európa Paraméterek súlyozása × × 

Limão and Venables 

(2001) 
Gazdasági Világ Gravitációs modell Közös határ dummy 

Hummels (1999) Gazdasági Világ Gravitációs modell 
Közös határ 

Közös nyelv 
dummy 

Opasanon and 

Kitthamkesorn (2016) 
Forgalomnagyság Ázsia Lineáris regresszió × × 

Avetisyan et al. (2015) Gazdasági Amerika 

Sorbanállási modell 

Költségelemzés 

Egyensúlyi modell 

Torlódás Idő 

Brown and Anderson 

(2015) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Lineáris regresszió Határátkelés dummy 

Bradbury (2013) 
Közlekedési 

kapcsolatok 
Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Burt (2009) Gazdasági Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Niebuhr (2005) 

Gazdasági Európa Háromrégiós modell × × 

Gazdasági Európa DDR görbe 
EU tagság szintje 

EU15-CEEC 
Idő 

Tagai et al. (2008) Gazdasági Európa DDR görbe × × 

Park et al. (2014) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika Költségelemzés Határátkelés Idő 

Miltiadou et al. (2017) 
Közlekedési 

paraméter 
Európa × Határátkelés Idő 

Maoh et al. (2016) Forgalomnagyság Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Rietveld et al. (2001) Gazdasági Európa Logit modell × × 

Huber and Nowotny 

(2013) 
Gazdasági Európa Háromrégiós modell Határátkelés dummy 

Martincus et al. (2014) Gazdasági Amerika Lineáris regresszió × × 

Anderson et al. (2014) 
Közlekedési 

kapcsolatok 
Amerika Lineáris regresszió 

9/11 hatása 

egyéb gazd. és 

szab. tényezők 

dummy 
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Hivatkozás Szempont Terület Modellezési technika Ellenállás Ell. típus 

McCallum (1995) Gazdasági Amerika Gravitációs modell Határátkelés dummy 

Wei (1996) Gazdasági OECD Gravitációs modell 

Határátkelés 

Közös határ 

Közös nyelv 

dummy 

Helliwell (1997) Gazdasági Amerika Gravitációs modell Határátkelés dummy 

Globerman and Storer 

(2006) 
Gazdasági Amerika Gravitációs modell × × 

de Sousa and Disdier 

(2002) 
Gazdasági Európa Lineáris regresszió 

Szabad-

kereskedelem 
dummy 

Chandra et al. (2014) Forgalomnagyság Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Ferris (2010) 
Közlekedési 

kapcsolatok 
Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Cattan (1995) 
Közlekedési 

kapcsolatok 
Európa Gravitációs modell × × 

Ilker Topcu et al. (2020) 
Közlekedési 

paraméter 
Európa 

Kérdőívezés 

Páros összehasonlítás 

Napi átlagos 

várakozó TGK 

darabszáma 

× 

Blank and Prentice 

(2015) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika × × × 

Burke (2015) Forgalomnagyság Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Brown (2015) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika Költségelemzés × × 

Anderson and Brown 

(2013) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Költségelemzés × × 

Anderson and Coates 

(2010) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Buffer Index számítás × × 

Globerman and Storer 

(2015) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Lineáris regresszió 9/11 hatása dummy 

Gu et al. (2012) Forgalomnagyság × Sorbanállási modell × × 

Haughton and Sapna 

Isotupa (2012) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Sorbanállási modell × × 

Hwang et al. (2015) Gazdasági Amerika Potenciálelemzés × × 

Konrad (2015) Forgalomnagyság Amerika Kérdőívezés 9/11 hatása × 

Lin et al. (2014) Forgalomnagyság Amerika SPN-SARIMA-SVR × × 

Moniruzzaman et al. 

(2016) 
Forgalomnagyság Amerika ANN modell × × 

Prager et al. (2015) Gazdasági Amerika Egyensúlyi modell × × 

Reyna et al. (2016) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika 

Mikroszkópikus 

forgalomszimuláció 
× × 

Salgado et al. (2016a) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika 

Mikroszkópikus 

forgalomszimuláció 
× × 

Salgado et al. (2016b) Egyéb Amerika 
Mikroszkópikus 

forgalomszimuláció 
× × 

Sener et al. (2015) Forgalomnagyság Amerika × 9/11 hatása dummy 

A. Abd et al. (2019) Forgalomnagyság × Játékelmélet × × 

Akerman (2009) Gazdasági Európa Lineáris regresszió Híd megépülte dummy 

Salas-Olmedo et al. 

(2016) 
Gazdasági Világ Gravitációs modell Határátlépés dummy 

Springer and Davidson 

(2015) 

Közlekedési 

paraméter 
Amerika Sorbanállási modell × × 

Vadali et al. (2015) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika Költségelemzés × × 

Maoh et al. (2021) 
Közlekedési 

paraméter 
Amerika Logit modell × × 

×: nem definiálható egyértelműen érték 
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A szakirodalom elemzése során a különböző területeken különböző problémákat tudtam 

azonosítani, amelyek a kutatókat az adott régióban foglalkoztatják. Az európai modellek a 

nemzetközi kapcsolatok fontosságát és erősítésének hatásait és lehetőségeit vizsgálják, 

különösképpen az Európai Unió országaiban. Az Európai Unió 2004-es, majd a 2007-es és 2012-

es bővítésével az országok darabszáma közel a duplájára nőtt, amely államok a csatlakozásuk 

pillanatában lemaradásban voltak az európai átlagtól, így integrációjuk kiemelt kérdés volt abban 

az időben (Niebuhr, 2005). Az Európai Unión belüli integráció mértéke azóta jelentősen 

növekedett, számos példa megjelenik erről a szakirodalomban, hogy milyen pozitív hatásai 

voltak a határon átnyúló együttműködésekre (Cattan, 1995; Tagai et al., 2008; Akerman, 2009; 

Huber and Nowotny, 2013), hogy milyen hatásai voltak az Európai Unióhoz még nem 

csatlakozott országokra (Miltiadou et al., 2017; Ilker Topcu et al., 2020), vagy hogy milyen 

megoldandó problémákat rótt az integráció a tagállamokra (Rietveld et al., 2001). És bár 

manapság, főleg a Schengeni egyezményhez csatlakozott országok esetében úgy érezhetjük, 

hogy a határok már tényleg nem jelentenek adminisztratív korlátokat, Cavallaro és Dianin (2019) 

munkájukban megemlítik, hogy a közforgalmú közösségi közlekedési infrastruktúrát vizsgálva, 

a kapcsolatok 41 százaléka máig nem üzemel a régióban. 

A másik nagy területi lehatárolás az Amerikai Egyesült Államokat érintő kutatások. Itt a 

legfontosabb megállapítás, hogy Kanada és az USA között létrejött speciális és intenzív kétoldalú 

kapcsolat hogyan változott meg a 2001. szeptember 11-i (a továbbiakban 9/11) terrortámadások 

következményeként bevezetett határátlépés szigorítások hatására. Brown és Anderson (2015) 

munkájukban megállapították, hogy a két ország közti kereskedelmi kapcsolatok volumene 

alacsonyabb, mint ahogyan azt a modellek előre jelezték. Ennek egyik legmeghatározóbb 

okaként a 9/11 okán bevezetett szigorításokat azonosították, azonban megjegyzik, hogy a 

kérdésben koránt sincs konszenzus. A megközelítés alapja, hogy a határkeresztező forgalmak 

esetében a határokon elszenvedett késés nemzetgazdasági szinten is kimutatható. Avetisyan et al. 

(2015) munkájukban bemutatják egy egyensúlyi modell segítségével, hogy a határokon 

alkalmazott plusz egy határőr, milyen a teljes gazdaságra vonatkozó előnyökkel jár. Hasonló 

elemzést tartalmaz Park et al. (2014) tanulmánya is, ebben a Buffalo-Toronto tengely két közúti 

hídját veszik alapul. Megállapítják, hogy a késésekben bekövetkező 1 százalékos emelkedés, a 

szállítási költségekben 1,33 százalékos költségnövekedést eredményez. 

Számos kutató egyetért abban, hogy 9/11-nek negatív hatása volt a kétoldalú kapcsolatokra, 

melyet a közlekedési rendszer különböző szintjein ki lehet mutatni, úgymint forgalomnagyság 

(Chandra et al., 2014; Sener et al., 2015; Maoh et al., 2016), a turizmus mutatószámaként 

meghatározott egy és két napos utazások száma (Ferris, 2010; Bradbury, 2013; Anderson et al., 

2014), vagy a kétoldali kapcsolatok intenzitása (Globerman and Storer, 2006, 2015). 

Azonban számos kutató vitatja ezt a megállapítást. Burke (2015) tanulmányában különböző 

határátkelőhelyeken vizsgálja a forgalomnagyságot lineáris regressziós modellel, melynek 

eredményeként nem minden esetben találja a 9/11 hatását figyelembe vevő dummy változót 

szignifikánsan negatívnak. Burt (2009) munkájában a kanadai export adatokat vette figyelembe 

12 határátkelőhelyen keresztül, melyben vegyesen vannak a legnagyobbak, és regionálisak is. 

Aggregált esetben a szerző nem talált szignifikáns negatív hatást sem a rövidtávú, sem pedig a 

hosszútávú hatások esetében. Ha a határátkelőhelyek egyedi entitásokként veendők figyelembe, 

akkor néhány esetben észre lehet venni negatív együtthatókat, azonban ezek többnyire más okra 

vezethetők vissza, például átterelődés, vagy a regionális versenyképesség megváltozása. További 
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negatív hatás az ún. high-tech meltdown, ami szintén 2001-re datálható. Brown (2015) 

tanulmánya, amelyben a szállítási költségeket vizsgálja, szintén nem talált egyértelmű 

bizonyítékot a szállítási költségek 9/11 következtében bekövetkezett szignifikáns változására. 

Egy másik munkájában (Anderson and Brown, 2013) ezt arra vezeti vissza, hogy bár lehet, hogy 

volt hatása a 9/11 következtében bevezetett szigorításnak, azonban a mértéke eltörpül a két 

országra jellemző, a nemzetközi kapcsolatokat terhelő anomáliák mellett, így egyértelmű 

álláspontot kialakítani a kérdésben igencsak nehéz. 

A szemlézett modellek közül érdemes kiemelni Maoh et al. (2016) munkáját. Kutatásuk célja 

kiemelten a 9/11 hatás-vizsgálata az amerikai-kanadai kapcsolatokra nézve. A tanulmány 

alapmegállapítása, hogy mivel a határátkelők száma relatív alacsony, így az ún. „bottleneck” 

hatást mutatható ki. Az elemzés során a határt keresztező tehergépjárművek számát modellezik 

1972 és 2011 között felségjelzésekre lebontva. 9/11 hatását két dummy változón keresztül 

vizsgálják, az egyik a 2001-es évben kap egy értéket, míg a másik a 2001 utáni években. 

Megállapításuk, hogy mind az amerikai, mind a kanadai tehergépjárművek számára negatív 

hatással bírnak a dummy változók, ezen belül is az amerikai járműveket jobban érinti. Ezek 

mellett megvizsgálták azt is, hogy mi a helyzet, ha 9/11 nem történt volna meg. Ekkor az 

eredményhez képest 37% illetve 25% emelkedést tudtak kimutatni. 

Azonban a tanulmány azért is érdekes, mert mintául bizonyul a különböző határon átívelő 

infrastruktúrákra vonatkozó modellekhez. A tanulmányban tulajdonképpen négy 

magyarázóváltozóval dolgoznak, a két ország közti GDP különbséggel, az USD és CAD közti 

váltószámmal, az üzemanyagár különbséggel, és az ellenállást modellező dummy változóval. 

Mindezt pedig jól lehet alkalmazni Magyarország és a szomszédos országok esetében, hiszen a 

GDP adott, az árfolyama különböző országok pénznemei között szintén adott, az üzemanyagárak 

aránya is meghatározható, az igazi kérdés az ellenállás dummyk kialakítása. Ehhez két módszer 

elképzelhető, az egyik az, hogy az adott szomszédos ország tagja-e az Európai Uniónak, a másik 

pedig, hogy tagja-e a Schengeni Egyezménynek. Ez utóbbi sajnos nem alkalmazható együtt a 

pénznemek közti váltószámmal együtt, hiszen térségünkben a Schengeni Egyezmény, és az Euro 

Övezet tagjai Magyarországon kívül megegyeznek. 

Az adminisztratív határokat tekintve eddig csupán az országhatárokról volt szó, azonban 

szükséges kitérni a kisebb adminisztratív egységek határai okozta elválasztóhatásokra is. Fábián 

(2008) munkájában alapvető tényként kezeli a megyehatárok okozta elválasztást, amely elősegíti 

a határmenti települések leszakadását a megye belsejében lévő településektől. Azonban mindezt 

empirikus úton a tanulmányban nem lehet egyértelműen bizonyítani. Dusek és Szalka (2012) 

munkájukban arra a következtetésre jutnak, hogy két határszakasz kivételével (Duna és Balaton) 

a megyehatárok nem okoznak szignifikáns elválasztó hatást. 

2.2. Közösségi közlekedési módok súlyszáma 

Az utolsó hipotézisem igazolása során, a problémafelvetésben megfogalmazott 

függőváltozóként való alkalmazhatóság érdekében, igyekeztem súlyszámot hozzárendelni az 

egyes közforgalmú közösségi közlekedési módokhoz. A közforgalmú közösségi közlekedés 

közgazdasági szempontú megközelítése igen sokrétű. Egyrészt a közforgalmú közösségi 

közlekedése egy olyan termék, amelyért a felhasználók a pénzük mellett az idejükkel is fizetnek. 

És mivel egyre több tömegközlekedést állítanak elő, a befektetett idő csökken a megnövekedett 
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járatgyakoriság, a jobb lefedettség és a közvetlen útvonalak miatt (Preston, 2015). Emiatt 

megállapítható, hogy nagyobb és szélesebb kínálat mellett, a városokban megnő a közforgalmú 

közösségi közlekedési mód felhasználóinak aránya (Scheurer and Porta, 2006). Azonban a 

nagyobb kínálat értelemszerűen nagyobb költséggel is jár, melynek jelentős részét az államnak, 

valamint a helyi önkormányzatnak kell állnia, hiszen az utazási díjak növelése könnyen az 

utasszám csökkenéséhez vezethet (Nilsson, 2015). Másrészről viszont a városi lakosság 

növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a közforgalmú közösségi közlekedés 

rendszerekre (Murray et al., 1998; Schmalz and Török, 2018). A közforgalmú közösségi 

közlekedési mutatószámokat általában településekre (Dadić et al., 2001), vagy egy nagyobb 

régióra (Šipuš and Abramović, 2017) szokták értelmezni, de előfordulhat ennél nagyobb terület 

figyelembevétele is (Minelgaitė et al., 2020). Emiatt kiemelten fontos a települések és a 

közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek kapcsolatának vizsgálata. 

Amennyiben a városok szerepét kívánjuk elemezni kiemelten fontos kérdés, hogy hogyan 

lehet őket lehatárolni (Tóth, 2014). Egyrészről Friedmann (2007) megemlítette, hogy a város 

elemzése nem történhet meg az őt körülvevő agglomeráció figyelembevétele nélkül. Másrészt 

viszont számos olyan település van, amely önmagában is értelmezhető, így például Beaverstock 

et al. (1999) több mint 50 várost vett figyelembe, és hasonlított össze, kialakítva egy listát a világ 

nagyvárosairól. További megkötés, hogy a városok szerepe a globális pozíciójuktól is függ, 

amely kihat arra, hogy két település összehasonlításának van-e alapja. Így például Taylor és 

Hoyler (2000) megállapították, hogy London annyira különleges város, hogy sokkal inkább 

hasonlít New Yorkra, mint bármely más európai vagy angol városra (Herrschel and Newman, 

2003). 

A közlekedéstudománnyal foglalkozó szakirodalomban számos tanulmány hasonlítja össze 

az egyes városokat (Fellesson and Friman, 2012; Klinger et al., 2013), valamint ugyanez igaz a 

városi közforgalmú közösségi közlekedési rendszerekre is (Pucher and Kurth, 1995; Sienkiewicz 

and Hołyst, 2005). A közlekedési módok közötti összehasonlítás már sokkal nehezebb, és 

ritkábban is jelenik meg a szakirodalomban. Ezek közül a BRT (Bus Rapid Transit) rendszerek 

kiépítését megalapozó tanulmányok (Caulfield et al., 2013; Hodgson et al., 2013), gyakran a 

villamosközlekedéssel szemben végzik el az összevetést. Másik megközelítés figyelhető meg 

Cats munkáiban, aki számos modellt állított fel, melyben az egyes közlekedési módok 

kialakulását és fejlődését vizsgálja, például Cats (2017). 

4. táblázat: A közösségi közlekedést elemző fontosabb szakirodalmak 

(forrás: saját szerkesztés) 

Hivatkozás Régió Ország Város Száma Agglomeráció Fókusz 

Pucher és Kurt (1995) Európa 
CH-

DE-AT 
× 5 × Fejlesztés 

Sienkiewicz és Hołyst (2005) Európa PL × 22 - Gráfelmélet 

Cats (2017) Európa SE × 1 - Gráfelmélet 

Schmalz és Török (2018) Amerika BR × 1 - Üzemelemzés 

Saif et al. (2019) - - - - - Összefoglaló cikk 

Gaal et al. (2015) Európa HU × 1 - Teljesítményelemzés 

Pina és Torres (2001) Európa ES × 15 - Teljesítményelemzés 

Murray et al. (1998) Ausztrália AU - - × Hozzáférhetőség 

Murray (2001) Ausztrália AU × 1 - Hozzáférhetőség 

Kim et al. (2003) Ázsia KR × 1 × Üzemelemzés 
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Hivatkozás Régió Ország Város Száma Agglomeráció Fókusz 

Zhang et al. (2017) Ázsia CN × 1 - Fejlesztés 

Borhan et al. (2019) Ázsia MY × 1 - Teljesítményelemzés 

Gumz és Török (2015) Európa HU × 1 × Fejlesztés 

Jackiva et al. (2017) Európa LV × 1 - Üzemelemzés 

Šipuš és Abramović (2017) Európa HR × - × Üzemelemzés 

Dadić et al. (2001) Európa HR × 1 × Üzemelemzés 

Matulin et al. (2014) Európa HR × 1 × Üzemelemzés 

Börjesson et al. (2014) Európa SE × 1 × Fejlesztés 

Buehler (2011) 
Európa-

Amerika 
DE-US - - - Üzemelemzés 

Hodgson et al. (2013) Európa GB × 1 - Fejlesztés 

Caulfield et al. (2013) Európa IE × 1 × Fejlesztés 

Molecki és Gąska (2012) Európa PL × 13 × Üzemelemzés 

Cavallaro and Dianin (2019) Európa - - - - Teljesítményelemzés 

Cavallaro and Dianin (2020a) Európa AT-HU - - × Hozzáférhetőség 

Cavallaro and Dianin (2020b) Európa 
CH-

AT-IT 
- - - Hozzáférhetőség 

Lakatos és Mándoki (2020a) Európa HU - - - Üzemelemzés 

Lakatos és Mándoki (2020b) Európa HU - - - Üzemelemzés 

Lakatos et al. (2020) Európa HU - - × Fejlesztés 

Fellesson és Friman (2012) Európa - × 9 - Üzemelemzés 

Klinger et al. (2013) Európa DE × 44 - Üzemelemzés 

Scheurer és Porta (2006) Ausztrália AU × 1 × Hozzáférhetőség 

Minelgaitė et al. (2020) Európa EU28 - - - Üzemelemzés 

Mikušová (2018) - - - - - Összefoglaló cikk 

Jomehpour Chahar Aman és 

Smith-Colin (2020) 
Amerika US × 1 × Hozzáférhetőség 

Matulin et al. (2012) Európa HR × 1 - Teljesítményelemzés 

Lionjanga és Ventner (2018) Afrika ZA × 1 × Hozzáférhetőség 

Hernandez (2018) Amerika UY × 1 × Hozzáférhetőség 

×: az elemzés az adott megközelítést tartalmazza; -: az elemzés az adott megközelítést nem tartalmazza 

Megvizsgálva a közforgalmú közösségi közlekedési rendszereket vizsgáló szakirodalmat (4. 

táblázat) számos téma körvonalazódik. Kiemelendő Saif et al. (2019) munkája, amely egy 

összefoglaló tanulmány a közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek teljesítményének 

értékeléséhez. A közlekedési módok összehasonlítása számos aspektusban megjelenik, például 

valamilyen hálózatfejlesztés esetén (Caulfield et al., 2013), párhuzamos közlekedési módok 

teljesítményének összehasonlítása (Lakatos and Mándoki, 2020a, 2020b) vagy hálózaton belüli 

szerepük (Cats, 2017), azonban a számomra fontos arányszámmeghatározása egyik általam 

ismert szakirodalomban sem található meg. A legközelebbi témakör a hozzáférhetőségi kutatás, 

amely a világ számos régiójára elérhető, például Brisbane (Murray, 2001) és környéke (Murray 

et al., 1998), Nyugat-Magyarország és Burgenland (Cavallaro and Dianin, 2020a), Dallas (TX) 

(Jomehpour Chahar Aman and Smith-Colin, 2020), Johannesburg (Lionjanga and Venter, 2018), 

vagy Montevideo (Hernandez, 2018). Véleményem szerint ebben a témakörben lehetne 

lehetőség egy arányszám kialakítására a különböző közforgalmú közösségi közlekedési módok 

között, azonban ez a szakirodalomból szintén hiányzik (Melléklet B). 
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A súlyozási rendszer kialakításánál két megközelítést célszerű lehatárolni. Az egyik a 

teljesítménymutatók alapján történő lehatárolás (például kapacitás, utazási idő vagy 

hozzáférhetőség), melyre azonban a szakirodalomban nem találtam példát. A másik 

megközelítést nevezhetjük közgazdasági megközelítésnek, ahol valamilyen gazdasági 

mutatószám segítségével lehet kialakítani a súlyszámokat. Erre számos elvi módszertant 

alakítottak ki az idők során. 

Az egyik ilyen a rugalmassági mutatószámok (Preston, 2015; Tyler and Hassard, 1973). 

Ennek lényege, hogy a közlekedési igényt, az egyes közlekedési módokra jellemző árak 

függvényében írjuk fel. A modellből számítható keresztárrugalmasság, pedig megfeleltethető 

egyfajta súlyszámnak (Tyler and Hassard, 1973). 

A másik lehetőség a Trip End és a Flow Level típusú modellek alkalmazása (Preston, 2015). 

A különbség a kettő között, hogy a Flow Level modellek esetében valamilyen OD mátrix 

figyelembevétele is lehetséges. Ebben az esetben az egyes paraméterek együtthatói adják ki az 

egyes közlekedési módokhoz tartozó súlyszámot. Az általam kialakítottközforgalmú közösségi 

közlekedési súlyszám is ezen az elven határozható meg.  
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3. Alkalmazott kutatási módszerek 

A kutatási céljaim között szerepelt egy olyan térbeliséget is figyelembe vevő modell 

felállítása, amely alkalmas egy elválasztóhatáson átívelő infrastruktúraelemeken realizálódó 

kordonponti forgalom meghatározására. Az áttekintett szakirodalomban a kérdéskör kevésbé 

reprezentált, ugyanis általában a forgalomnagyságot mikroszkopikus szinten vizsgálják, tehát a 

cél a csúcsórai forgalom elemzése. Esetemben azonban az átlagos napi forgalomnagyság 

vizsgálata sokkalta célravezetőbb, ugyanis az elválasztóhatások elemzésében az elválasztás 

mértékét ennek segítségével teljeskörűbben lehet analizálni. Ennek az az oka, hogy az 

elválasztóhatások megértéséhez makroszkopikus szemlélet szükséges, amely során az átlagos 

napi forgalomnagyság, mint leíró paraméter, sokkal kifejezőbb. 

A térbeli és időbeli autokorrelációt figyelembe vevő forgalomnagyságot elemző modellekről 

Ermagun és Levinson (2018a) adott áttekintést 130 tanulmány elemzésével, amelyben 

megállapították, hogy a szomszédos és párhuzamos élek esetében más-más kapcsolatok lelhetők 

fel. Megállapították, hogy a párhuzamos élek lehetnek versengőek, vagy kiegészítőek (Ermagun 

et al., 2017), valamint hogy ezen tulajdonságok hatással vannak az élek közötti térbeli 

autokorreláció irányára (Ermagun and Levinson, 2018b). 

Ennek megfelelően két megközelítést lehet elkülöníteni a térökonometriát alkalmazó és a 

forgalomnagyságot elemző modellek körében. Az egyik, amikor egy összefüggő részhálózat 

kerül elemzésre, ekkor a cél a mikroszkopikus forgalomnagyság meghatározása, tehát a 

térbeliség mellett az időbeliséget is figyelembe veszik (Kamarianakis and Prastacos, 2005; Ding 

et al., 2010; Jang et al., 2017; Pavlyuk, 2017; Akter et al., 2020). A másik, amikor napi 

forgalomnagyságot vesznek figyelembe, viszont egymástól lehatárolt pontok között. Itt érdemes 

kiemelni Wandani et al. (2018) munkáját, melyben az indonéz városokban futott jármű-

kilométereket vizsgálják térökonometriai modelleket felhasználva. Ez a megközelítés közelebb 

van az általam kívánt modell felállításához, azonban itt a forgalomnagyságot egy adott területre 

aggregáltan vizsgálják. 

3.1. Lineáris regressziós modellek 

Az általam felállított és vizsgált modellek a többváltozós lineáris regressziós modellek közé 

tartoznak. Ezeket általánosan a következő összefüggéssel lehet felírni (David and Neyman, 1938; 

Hotelling, 1944; Elfving, 1952; Bolla and Krámli, 2005): 

 𝑦𝑖 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑙𝑥𝑙𝑖
𝑞
𝑙=1 + 𝑢𝑖 , ∀𝑖 = 1. . 𝑛 (1) 

ahol: 

• 𝑦𝑖: az 𝑖-edik magyarázott változó, 

• 𝑥𝑙𝑖: az 𝑖-edik magyarázott változóhoz tartozó 𝑙-edik magyarázó változó, 

• 𝛼: a konstans tag, 

• 𝛽𝑙: a 𝑙-edik magyarázó változóhoz tartozó együttható, 

• 𝑘: magyarázó változók száma, 

• 𝑛: ismérvek száma, 

• 𝑢𝑖: 𝑖-edik hibatag. 

A modellhez tartozó feltevések pedig a következők (Bolla and Krámli, 2005): 

• 𝐸(𝑢𝑖) = 0 
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• 𝑢𝑖, 𝑢𝑗 függetlenek ∀𝑖 ≠ 𝑗 

• 𝑥𝑖, 𝑢𝑗 függetlenek ∀𝑖, 𝑗 

• Nincs tökéletes kollinearitás 

• 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖) = 𝜎2,  ∀𝑖 
• 𝑢𝑖 normális eloszlású 

Ebből az első öt feltételt Gauss–Markov-feltételeknek, a hatot összeségében pedig a 

klasszikus lineáris modell feltételeinek nevezzük. Amennyiben a Gauss–Markov-feltételek 

teljesülnek, akkor érvényes a Gauss–Markov-tétel, vagyis az együtthatókra vonatkozó torzítatlan 

lineáris becslések közül (1) a legkisebb szórásnégyzetű, azaz hatásos (Bolla and Krámli, 2005). 

Az így megadott modellezési módszertan számos megkötést tartalmaz. Az egyik a 

paraméterek közötti lineáris kapcsolat feltételezése, amely nem feltétlenül teljesül minden 

esetben (például a gravitációs modellezés esetén). Természetesen ez a megkötés gyorsan 

feloldható különböző modelltranszformációs eljárással, amelynek következtében a lineáris 

modell fog előállni. A másik gyakori korlátozó tényező, hogy a Gauss–Markov-feltételek nem 

mindig teljesülnek, ebben az esetben speciális modellezési technikákat kell alkalmazni. Ezek 

közül leggyakrabban a térbeli adatok esetén fennálló autokorrelációt kellett kezelni, melyre a 

térökonometria eszközrendszere állt rendelkezésemre. 

3.2. Lineáris regressziós modellezés a közösségi közlekedési 

módok súlyszámára 

A lineáris regressziós modellek széleskörben alkalmazhatók, így például rendelkezésre állnak 

a közforgalmú közösségi közlekedési módokra vonatkozó súlyszám értékek számításánál is. 

Ebben az esetben a közlekedési módok iránti keresletből lehet kiindulni, amely után különböző 

megközelítések alkalmazása, valamint a lineáris regressziós függvény felírásával a paraméterek 

meghatározzák a súlyszámokat. A szakirodalomban három fajta megközelítés létezik, ahol 

keresletmodellekből indulnak ki és lineáris regressziós függvények alkalmazásával jutnak el a 

súlyszámokig, ez pedig a kereszt-árrugalmasság, a különböző folyammodellek, valamint a 

diszkrét választási modellek (Preston, 2015). Azonban ebből csak az első kettő megközelítést 

alkalmaztam a kutatásaim során, így a diszkrét választási modellek rövid ismertetésétől 

eltekintenék. 

 Keresztrugalmasság 

A keresztrugalmasság számítások esetében a következő keresleti függvényt vesszük alapul 

(Preston, 2015): 

 𝑄1 = 𝑓(𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛, 𝐼, 𝑇) (2) 

ahol: 

• 𝑄1: az adott közlekedési mód iránti igény, 

• 𝑃1: az adott közlekedési mód ára, 

• 𝑃2, … 𝑃𝑛: a többi közlekedési mód ára, 

• 𝐼: bevétel, 

• 𝑇: ízlés. 

A kereslet árrugalmassága azt mondja meg, hogy milyen mértékben változik a jószág keresett 

mennyisége az árváltozás hatására (Samuelson and Nordhaus, 2012). Tehát a rugalmassági 
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mutatók egyfajta indikátorai a vizsgált változó érzékenységének a keresletet befolyásoló 

tényezőkre. A közforgalmú közösségi közlekedési módok súlyszám-meghatározása 

szempontjából a keresztrugalmasság a legmegfelelőbb választás. Definíció szerint, jelen esetben, 

a keresztrugalmasság egy adott mód iránti kereslet változását vizsgálja aszerint, hogy hogyan 

változik egy másik mód keresletet befolyásoló tényezője. A képlet a következő (3) (Preston, 

2015): 

 
∆𝑄1 𝑄1⁄

∆𝑃2 𝑃2⁄
≅

𝜕𝑄1 𝑄1⁄

𝜕𝑃2 𝑃2⁄
 (3) 

A kereslet különböző típusú árrugalmasságainak meghatározásához a gyakorlatban két fajta 

megközelítést szoktak alkalmazni, a log-log és a negatív exponenciális modelleket. Ezek 

alapvetően abban különböznek, hogy a (2) képletben a 𝑄1 értékét milyen függvénnyel közelítik. 

A log-log modellezési technika esetén (a példában három közlekedési módra) a következő 

képletet lehet felírni (4) (Preston, 2015): 

 𝑄1 = 𝑎𝑃1
𝑏𝑃2

𝑐𝑃3
𝑑𝐼𝑒 → ln 𝑄1 = ln 𝑎 + 𝑏 ln 𝑃1 + 𝑐 ln 𝑃2 + 𝑑 ln 𝑃3 + 𝑒 ln 𝐼 (4) 

A (4) képletben a különböző közlekedési módokra vonatkozó kereszt-árrugalmasságok a 𝑐 

illetve a 𝑑 paraméterek lesznek. 

A másik alternatíva a negatív exponenciális függvények alkalmazása. Ez a megközelítés 

valamivel közelebb áll a gyakorlati alkalmazásokhoz, azonban ebben az esetben a különböző 

rugalmassági mutatószámok túl intenzíven változnak. A képlet (szintén három közlekedési 

módra) a következő (5) (Preston, 2015): 

 𝑄1 = 𝑎𝑒𝑏𝑃1+𝑐𝑃2+𝑑𝑃3+𝑒𝐼 → ln 𝑄1 = ln 𝑎 + 𝑏𝑃1 + 𝑐𝑃2 + 𝑑𝑃3 + 𝑒𝐼 (5) 

Az (5) képletben a különböző közlekedési módokra vonatkozó kereszt-árrugalmasságok 

szintén a 𝑐 illetve a 𝑑 paraméterek lesznek. 

 Folyammodellek 

A folyammodellek esetén két megközelítést lehet alkalmazni. Az egyik amikor az utazások 

számát csak egy adott ponton vesszük figyelembe (Trip End Models) és abból próbálunk 

következtetéseket levonni. A másik, amikor az utazások számát két pont között vizsgáljuk (Flow 

Level Models) (Preston, 2015). 

Disszertációmban a folyammodelleket a közforgalmú közösségi közlekedési kínálat 

elemzéséhez alkalmaztam. Mivel helyközi közlekedést vizsgáltam, így a közösségi közlekedési 

módok két szintjét vettem alapul, az autóbuszos, valamint a vasúti kiszolgálást. Mindkét esetben 

2019 tavaszán átlagos szerdákon az adott településről a központba közlekedő közvetlen (átszállás 

nélkül) indulások számát vettem alapul. 

Mindezek alapján a három típusú regionális központra a következő modell írható fel (6–8), 

ezzel meghatározva a közlekedési módokra jellemző súlyszámokat. 

 𝑈𝑓𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑓𝑖 + 𝛽2𝑣𝑓𝑖 ∀𝑖 (6) 

 𝑈𝑚𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑚𝑖 + 𝛽2𝑣𝑚𝑖  ∀𝑖 (7) 

 𝑈𝑗𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑗𝑖 + 𝛽2𝑣𝑗𝑖  ∀𝑖 (8) 

ahol: 
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• 𝒂𝒇, 𝒂𝒎 és 𝒂𝒋: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen autóbusz járatok 

száma a településekről, 

• 𝒗𝒇, 𝒗𝒎 és 𝒗𝒋: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen vasúti járatok 

száma a településekről. 

Az előzetes számítások azt mutatják, hogy a felsorolt modellek nem működnek, ugyanis 

számos nemkívánt tulajdonsággal rendelkeznek (heteroszkedaszticitás, hibatagok nem normális 

eloszlása). Ennek kezelésére két eszközt alkalmaztam, az egyik a térökonometriai modell, míg a 

másik a függőváltozó logaritmizálása. 

3.3. Gravitációs modellezés 

 Általános felépítés 

A közlekedésben számos alkalommal hívják segítségül a gravitációs modellt, ha a tér két 

pontja közti becsült forgalmi igényt kell meghatározni. Lényege, hogy az egyes megfigyelési 

pontok közti interakciók nagysága az adott pontok súlyától és a köztük lévő távolságtól függ. 

Legelőször közlekedési témájú kutatás során John Q. Stewart alkalmazta egy 1948-as 

tanulmányban (Stewart, 1948), habár a vasútépítések során a gravitációs modell hatékonysága 

már 1846-ban is bizonyított volt (Odlyzko, 2015). 

A gravitációs modellek működőképessége a geográfia első törvényén alapul, vagyis, hogy a 

távolság növekedésével a kölcsönhatás mértéke csökken. Így meg lehet különböztetni a távolság-

hanyatlás görbéket, valamint a gravitációs modelleket (Hagget, 2001). A kettő között a 

különbség, hogy a távolság-hanyatlás görbéknél egy területegységre gyakorolt hatásokat 

vizsgáljuk, míg a gravitációs modellek esetében két területegység közötti hatásnagyságot. A 

távolság-hanyatlás görbék általános alakja a következő (9) (Hagget, 2001): 

 𝐹 = 𝑎𝐷−𝑏 (9) 

ahol: 

• 𝐹: kölcsönhatás mértéke, 

• 𝐷: távolság, 

• 𝑎 és 𝑏: paraméterek. 

A gravitációs modell alapja a Newton-féle tömegvonzási törvény, amelynek általánosan 

elfogadott, vektoros formában felírt képlete a következő (10): 

 𝑭 = −𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟3 𝒓 (10) 

ahol: 

• 𝑭: két test közti tömegvonzási erő, 

• 𝑚1, 𝑚2: a testek tömege, 

• 𝒓: a két test közti távolság vektor, 

• 𝛾: gravitációs állandó (𝛾 = 6,67259 ∗ 10−11 𝑁𝑚2

𝑘𝑔2 ). 

Amennyiben a (10) képletet skaláris formában írjuk fel, úgy a Newton-féle tömegvonzási 

törvény ismertebb alakját kaphatjuk meg (11), ami a gravitációs modellezés alap 

összefüggésének is tekinthető. 

 𝐹 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2  (11) 
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A gravitációs modellezés során ezt a képletet lehet módosítani, annak megfelelően, hogy 

milyen jelenséget szeretnénk leképezni. A közlekedésben általában utazási igények becslésére 

használható, tehát feltételezzünk két pont közötti forgalmi igényt, amit becsülni szeretnénk, 

legyen 𝑈. Ebben az esetben a megfigyelési egységek általában települések vagy településrészek, 

ennek megfelelően a súlyuk a lakosságszám vagy valamely egyéb gazdasági mutató (például: 

GDP, foglalkoztatottság stb.) (Dusek and Kotosz, 2016). Így a becsült képlet általános alakja a 

következő képlettel adott (12): 

 𝑈 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2 = 𝛾𝑚1𝑚2𝑟−2 (12) 

Az elemzéshez szükség lesz a gravitációs modell paraméterbecslésére. A modell paraméterek 

beállításához három lehetséges módszer van. Az első, hogy amennyiben a távolság kitevőjét 

állandónak tekintjük, abban az esetben csak a 𝛾 értéke becsülendő, például Jung et al. (2008). 

Ekkor a következő átalakítás lehetséges (13): 

 𝑈 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2 → 𝑦 = 𝑏𝑥, (13) 

tehát egy konstans tag nélküli lineáris regressziós modell becslését kell elvégezni. Az 

egyszerűsített felírás következménye, hogy az igények ebben a formájukban alkalmasak lehetnek 

egyéb modellek magyarázóváltozóinak is. 

A másik két megközelítés alapja, hogy a távolság kitevője igen érdekes lehet a kutatások 

szempontjából, ezért szükséges valamiképpen megbecsülni. A modell felírásából adódóan ez 

csak akkor lehetséges, ha a térbeli pontokat jellemző súlyszámokhoz is rendelünk valamilyen 

súlyszámot kitevő formájában. Két féle megközelítés létezik, egyrészt tekinthetjük a szorzatukat, 

mint egy magyarázóváltozót (14), valamint figyelembe vehetők külön-külön is (15), például 

(Okubo, 2004). 

 𝑈 = 𝛾(𝑚1𝑚2)𝛽1𝑟𝛽2 → 𝑙𝑛 𝑈 = 𝑙𝑛 𝛾 + 𝛽1 𝑙𝑛(𝑚1𝑚2) + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑟 (14) 

  𝑈 = 𝛾𝑚1
𝛽1𝑚2

𝛽2𝑟𝛽3 → 𝑙𝑛 𝑈 = 𝑙𝑛 𝛾 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑚1 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑚2 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑟 (15) 

A (14–15) képletek kétoldali logaritmizálása után lineáris regressziós egyenleteket kapunk, 

amelyek paraméterei a szokott módszertannal becsülhetők. Bár a lakosságszám hatványozása a 

modell realitása szempontjából nem szerencsés, azonban számos példa található arra, hogy a 

lakosságszámot valamilyen szorzóval súlyozzák a mobilitási hajlandóság minél jobb becslésére 

(Dusek and Kotosz, 2016). 

A gravitációs modellek jelenlegi formájukban zártnak tekinthetők, hiszen csak a térbeli 

egységek súlyszáma és a köztük lévő távolság vehető figyelembe. Azonban, ha a Newtoni 

megkötéssel szemben a 𝛾 értékét nem állandónak tekintjük akkor lehetséges több paraméter 

modellbe vonása is. Legyen például 𝑥4 és 𝑥5 két olyan paraméter, amelyekről feltételezhető, 

hogy alapvetően befolyásolják 𝑈 értékét. Ekkor a következő lineáris regressziós függvény 

felírható (16): 

  𝑙𝑛 𝑈 = 𝛼 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑚1 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑚2 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑟 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 (16) 

Így a (53) képletben szereplő 𝛾 értéke a következő értéket veszi fel (17): 

  𝛾 = 𝑓(𝛼, 𝑥4, 𝑥5) = 𝑒𝛼𝑥4
𝛽4𝑥5

𝛽5 (17) 

Ezen átalakítás segítségével egyéb magyarázóváltozók figyelembevétele is lehetségessé válik 
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a gravitációs modellekben. 

Mindazonáltal a gravitációs modellekben a legjelentősebb hatása a vizsgált térbeli egységek 

súlyának, valamint a távolságnak van. A továbbiakban ezen két paraméter tulajdonságairól lesz 

szó. 

 Lakosságszám alkalmazása 

A térbeli egységek súlyának megállapításakor a szakirodalomban leggyakrabban a 

lakosságszámot, vagy annak valamilyen módosítását alkalmazzák. Ennek hátterében az áll, hogy 

a lakosságszámról feltételezhető, hogy korrelál a gazdasági tevékenységek intenzitásával (Dusek, 

2003). Azonban az is valószínűsíthető, hogy ez egy becslés, biztosan vannak olyan paraméterek, 

amelyek jobban leírják a kölcsönhatásokat. 

A disszertációmban a gravitációs modellezést általában az ingázás leírására alkalmazom. 

Ennek során az ingázók napi szinten utaznak a lakhelyükről a munkahelyükre, majd vissza, így 

a lakosságszám, mint a kiinduló és a céltelepülés súlya megfelelő paraméternek tűnhet. Azonban 

az ingázás általában az aktív korú népesség (15–64-es korosztály) tevékenysége, így 

célravezetőbb lehet vizsgálni egyéb súlyokat is. A KSH honlapján elérhetők ezek az adatok, ami 

települési szinten elérhető, így ezeket összehasonlítottam a lakosságszámmal egy klasszikus 

gravitációs modellen keresztül, amely a Velencei-tó térségére vonatkozó mikrorégiós modell 

adataival számol. A 15–64-es korosztály esetében meg kell jegyezni, hogy csak 2015-től érhetők 

el az adatok, így a legkorábbi értékek kerültek felhasználásra. 

5. táblázat: A gravitációs modell működése különböző lakosságszámokkal 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 

Lakosságszám Adózók száma 15–64-es korosztály 

𝛽 𝑡-érték  𝛽 𝑡-érték  𝛽 𝑡-érték  

𝛼 2,3328 2,070 * 3,0961 2,848 ** 2,5246 2,2131 * 

ln 𝑚1 0,3855 6,252 *** 0,3902 6,361 *** 0,3923 6,1408 *** 

ln 𝑚2 0,7801 16,467 *** 0,7840 16,576 *** 0,791 16,0275 *** 

ln 𝑟 -2,6212 -11,246 *** -2,5993 -11,241 *** -2,6044 -10,968 *** 

𝑅2 0,7667 121,590 *** 0,7692 123,291 *** 0,7578 115,761 *** 

 

Az eredményekből látható, hogy akár az adózók, akár a 15–64-es korosztály számának 

alkalmazása a lakosságszám helyett önmagában nem javítja jelentős mértékben az eredményeket, 

emiatt a disszertációmban a lakosságszámot fogom alkalmazni a hasonló típusú gravitációs 

modellek esetén. 

 Távolságszámítás 

Mind a távolság-hanyatlás görbéknél, mind pedig a gravitációs modellezésnél fontos szerepe 

van a távolság kitevőjének. Ha ez az érték alacsony, az azt jelenti, hogy a kölcsönhatások nagy 

területre terjednek ki, míg ha magas, akkor az áramlások térbeli kiterjedtsége korlátos (Hagget, 

2001). A Newton-féle megközelítés alapján a kitevő kitüntetett értéke 2, ami egybecseng svéd 

kutatók eredményeivel, akik a migrációkutatás során azt tapasztalták, hogy a (9) képletben 

szereplő távolságkitevő 𝑏 ∈ [0,4; 3,3] értékek között mozgott 𝑏 = 1,94 középértékkel (Hagget, 

2001). 
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A távolságértékek meghatározásánál fontos kérdés adódik, hogy milyen távolságot 

alkalmazandó. Definiálható légvonalbeli, vagy valamilyen infrastruktúrán mért klasszikus, 

illetve időbeli távolság. A legegyszerűbb megközelítés a légvonalbeli távolság alkalmazása, 

hiszen különböző módszerek léteznek ennek meghatározására. Természetesen ez a nagyfokú 

egyszerűsítés torzítást okozhat a számításokban (Dusek, 2011), azonban például vasúti 

infrastruktúra esetén kellően nagy a korreláció a különböző távolságadatok között (2. ábra) 

(Dusek and Kotosz, 2016). Természetesen a nemzetközi szakirodalomban is megjelenik a kérdés, 

itt (Buczkowska et al., 2019) tanulmányát érdemes kiemelni, aki egy komplex módszert javasol 

a különböző távolságok összevetésére. 

   

2. ábra: Különböző módon mért távolságok korrelációja 

(forrás: (Dusek and Kotosz, 2016)) 

Az általam leggyakrabban alkalmazott távolságszámítási módszer a gömbi koszinusztételen 

alapszik (18). Ez lényegesen széleskörűbben alkalmazható, mint a Pitagorasz-tétel, ami nagy 

távolságra már jelentős mértékben torzít, viszont kevésbé bonyolult, mintha a Föld formáját 

jobban közelítő testeket vennénk figyelembe, amellett, hogy a pontossága megfelelő. 

 cos 𝑐 = cos 𝑎 cos 𝑏 + sin 𝑎 sin 𝑏 cos 𝛾 (18) 

ahol: 

• 𝑎, 𝑏, 𝑐: a gömbháromszög oldalai, 

• 𝛾: a vizsgált oldallal (𝑐) szemközti szög. 

A földrajzi pontok a koordinátájukkal adottak, tehát 𝐴(𝐴1; 𝐴2) és 𝐵(𝐵1; 𝐵2). A 

gömbháromszög harmadik csúcsaként definiálhatjuk az északi sarkot, ekkor viszont a déli 

szélességi, illetve a nyugati hosszúsági koordináták egy-egy negatív előjelet kapnak. A (18) 

képlet elemeit a következő egyenletekkel (19–21) lehet meghatározni. 

 𝑎 = 90° − 𝐵1 (19) 

 𝑏 = 90° − 𝐴1 (20) 

 𝛾 = |𝐴2 − 𝐵2| (21) 

Ebben az esetben a két vizsgált pont közti távolság 𝑑(𝐴, 𝐵) = 𝑐𝑅 értéket fog felvenni, ahol 

𝑅 a Föld sugara, ami körülbelül 6380 km. 

3.4. OLS alapú modellek értékelése 

Az OLS modelleket leggyakrabban az 𝑅2 értékük alapján lehet összehasonlítani, azonban 

létezik számos más megoldás is, amely nem csak az OLS modellek vizsgálatára alkalmas. 
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Leggyakrabban alkalmazott eljárás továbbá a likelihood függvény értékén alapuló 

összehasonlítás. Ebben az esetben négyféle statisztika alkalmazható. Ezek a logaritmizált 

likelihood függvény értéke, valamint az 𝐴𝐼𝐶, 𝐵𝐼𝐶 és 𝐶𝐴𝐼𝐶 mutatószámok. Az logaritmizált 

likelihood értékek esetén alapvetően, ha az érték alacsonyabb, akkor a modell jobbnak tűnik. Ez 

az érték azonban függ a független változók számától és a minta nagyságától, ezért célszerű egyéb 

indexeket alkalmazni. Ezek az információs kritériumok (Cameron and Trivedi, 2005). 

Az első, és a legszéleskörűbben alkalmazott információs kritérium, 𝐴𝐼𝐶, a legegyszerűbb az 

összes közül (22). Ez még nem veszi figyelembe az elemszámot csupán a magyarázóváltozók 

számával súlyoz. Képlete a következőképpen néz ki (Cameron and Trivedi, 2005). 

 𝐴𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿 + 2𝑞 (22) 

ahol: 

• 𝐿: a likelihood-függvény értéke, 

• 𝑞: a magyarázóváltozók száma. 

Az 𝐴𝐼𝐶 index javítására az úgynevezett 𝐾𝐿𝐼𝐶 (Kullback–Liebler Information Criterion) 

indexeket szokták felhasználni. Ezeknek lényege, hogy az összeg második tagját egy olyan 

függvénnyel helyettesítik, amelyik csak az 𝑁-től és a 𝑞-tól függ, és nagyobb, mint 2𝑞. Ebből 

leggyakrabban kettőt szoktak alkalmazni, a 𝐵𝐼𝐶, valamint a 𝐶𝐴𝐼𝐶 indexeket. Képletük a 

következőképpen alakul (23–24) (Cameron and Trivedi, 2005). 

 𝐵𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿 + (ln 𝑁)𝑞 (23) 

 𝐶𝐴𝐼𝐶 = −2 ln 𝐿 + (1 + ln 𝑁)𝑞 (24) 

ahol: 

• 𝐿: a likelihood-függvény értéke, 

• 𝑞: a magyarázóváltozók száma, 

• 𝑁: a minta elemszáma. 

Bár a 𝐵𝐼𝐶 és a 𝐶𝐴𝐼𝐶 értékek alaposabb összehasonlítást tesznek lehetővé, ugyanis 

figyelembe veszik a megfigyelések számát is (𝑁), azonban amennyiben a különböző 

térökonometriai modellek jóságát kívánjuk összehasonlítani az 𝐴𝐼𝐶 index megfelelő, ugyanis az 

𝑁 értéke konstans a teljes elemzés során. 

Az információs kritériumok mellett a likelihood arány próba (Likelihood-ratio Test – LRT) is 

alkalmazható azért, hogy a modellek összehasonlíthatók legyenek. A teszt azt vizsgálja, hogy az 

egyik modell szignifikánsan jobbnak tekinthető-e a másiknál (Maddala, 2001). E megközelítés 

szerint két hierarchikus rendszerben álló modellt hasonlítunk össze. A modellek azonos függő 

változóval és közel azonos magyarázóváltozókkal rendelkeznek, azonban a felsőbbrendűként 

(superior) azonosított modell néhány extra magyarázóváltozót tartalmaz (ezek számát 𝑑-vel 

jelöltem). A nullhipotézis, amit ebben az esetben vizsgálunk az az, hogy a felsőbbrendű és 

alsóbbrendű (inferior) modellek között nincs szignifikáns különbség, a felsőbbrendű modell nem 

ad jobb becslést. 𝐻0 teljesülése esetén a (25) képlettel fémjelzett próbastatisztika érték 𝜒2 

eloszlást követ 𝑑 szabadságfokkal (Maddala, 2001): 

  𝐿𝑅𝑇 = 2 ln
𝐿2

𝐿1 
= 2(ln 𝐿2 − ln 𝐿1)~ 

𝑑
2  (25) 

ahol: 
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• 𝐿1: az alsóbbrendű modell likelihood függvény értéke, 

• 𝐿2: a felsőbbrendű modell likelihood függvény értéke. 

A modelleken belül az egyes magyarázóváltozók is összehasonlíthatók egymással. A 

statisztikákban gyakran használják a beta együtthatót a paraméterek magyarázó erejének 

összehasonlítására. Számítása a (26) képlettel lehetséges (Ketskeméty et al., 2011). 

 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖 = 𝑏𝑖

𝜎𝑥𝑖

𝜎𝑦
∀𝑖 ∈ [1. . 𝑛] (26) 

ahol: 

• 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖: a beta együttható az 𝑖.magyarázóváltozóra, 

• 𝑏𝑖: az 𝑖.magyarázóváltozóra vonatkoztatott paraméterbecslés értéke, 

• 𝜎𝑥𝑖
: az 𝑖.magyarázóváltozó szórása, 

• 𝜎𝑦: a függőváltozó szórása, 

• 𝑛: a magyarázóváltozók száma. 

3.5. Térökonometria 

A lineáris regressziós modellek esetében a Gauss–Markov-tételnek való nem megfelelés 

egyik oka lehet az adatok közti térbeli autokorreláció fennállása is (Anselin, 1988; Varga, 2002). 

Ennek lényege, hogy az idősorokhoz hasonlóan a térbeli egységek is befolyással vannak 

egymásra a geográfia első törvényének megfelelően (Tobler, 1970). Ebben az esetben 

feltételezhető, hogy az adatok térben való elhelyezkedése nem véletlenszerű, amely a hibatagok 

függetlenségének sérüléséhez vezet. Ennek mérésére a térbeli autokorreláció áll rendelkezésre. 

Amennyiben a térbeli autokorreláció megléte igazolt, a klasszikus lineáris megközelítés nem 

alkalmazható, hanem térökonometriai modellek felállítása válik szükségessé. 

 Térbeli autokorreláció 

A térökonometriai alapú megközelítések alapjait a 40-es években bekövetkezett demográfiai 

elemzések területén tettenérhető fejlődés fektette le. Waldo Tobler megközelítése alapján Ann 

Arbor lakossága 1940-ben a város 1930-as lakosságától függ. Ezenkívül azonban Ann Arbor 

népessége a világ összes többi településének 1930-as lakosságától is függ. Ennek a függésnek a 

leírására vezette be a geográfia első törvényét (Tobler, 1970, p. 236), ami meghatározza a 

térökonometriai kutatásokat is. 

A térökonometria alapgondolata nagyon hasonlít a klasszikus ökonometria 

megközelítéséhez, azonban ebben az esetben az időeltolódás helyett térbeli eltolódás 

definiálható. A klasszikus ökonometriai modellek esetében a megfigyelt egységek között 

egyirányú időbeli függőség van: mindig a későbbi függ a korábbitól. Térbeli esetben a függőség 

kétirányú, tehát míg a vizsgált egység tulajdonságai egy másik egységtől függnek, addig a másik 

egység tulajdonságai az eredeti megfigyelt egységtől is függnek. 

Egy másik megközelítés alapján a térbeli autokorrelációt a következőképpen definiálhatjuk. 

Tekintsünk egy földhasználati (land use) modellt, ahol a területegységek négyzethálóval 

definiáltak. Az adott területegység tulajdonságai egyrészt függnek az időtől (𝑡), valamint a 

városrészek tulajdonságaitól is (a négyzethálós megadás miatt a hely 𝑖 és 𝑗 – négyzetháló 

sorszámai – függvénye). Ha a területegység tulajdonságai csak a szomszédos területek azonos 

tulajdonságaitól függ, akkor ez egy tisztán térbeli modell, ahol lehetőség van a térbeli 
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autokorreláció keresésére (Tobler, 1979). 

A térbeli autokorrelációnak két típusa van: pozitív és negatív. Pozitív autokorreláció esetén 

az egymáshoz hasonló elemek koncentrálódnak a térben. Negatív autokorreláció esetén az 

egységek sakktábla mintázatot követnek. A pozitív autokorreláció okai jól ismertek a kutatók 

előtt, a negatív autokorreláció okaira azonban nem minden esetben adható intuitív magyarázat. A 

pozitív autokorrelációnak két fő oka lehet (Varga, 2002): 

1. Technikai ok: ebben az esetben az autokorreláció kiváltó tényezője a számbavétel esetleges 

hibája. Ennek oka lehet, hogy a térbeli adatok aggregációja valamilyen intézményesített 

(politikai, gazdasági, jogi stb.) határok mentén történik. 

2. Szubsztantív ok: ebben az esetben a térbeli autokorreláció valamilyen társadalmi interakción 

alapszik. 

A kétirányú függőség fennállása miatt a térbeli autokorreláció csak adott súlymátrix mellett 

definiálható. A súlymátrixokat két nagy csoportba lehet besorolni, beszélhetünk bináris, illetve 

inverz távolság alapú súlymátrixokról. A súlymátrixot a továbbiakban jelölje 𝑾, míg az elemeit 

𝑤𝑖𝑗, amely értékek az 𝑖 és 𝑗 elemek kapcsolatát reprezentálják (Varga, 2002). 

A bináris súlymátrixok esetében 𝑤𝑖𝑗 = 1, ha 𝑖 és 𝑗 kapcsolatban van egymással, és 𝑤𝑖𝑗 = 0, 

ha nem. A kapcsolat meglétét leggyakrabban szomszédság vagy távolság alapján definiálhatjuk. 

A távolság alapú bináris súlymátrixok esetén több megközelítés is létezik. Egyrészt két elem 

között akkor feltételezünk kapcsolatot, ha a távolságuk egy előre meghatározott küszöbérték alatt 

van (Getis, 1991; Getis and Ord, 1992). Másrészt viszont definiálhatunk olyan szabályt is, hogy 

a kapcsolat meglétét csak a 𝑘 legközelebbi elem esetében feltételezzük. 

A szomszédság alapú bináris súlymátrixok esetén, ha két terület szomszédos, akkor 

feltételezhető köztük kapcsolat. Általánosságban, ha két területegység rendelkezik közös határral, 

akkor elsőrendű szomszédoknak nevezhetők. Természetesen definiálható magasabb rendű 

szomszédság is a fentebbi definíció alkalmazásával, azonban a geográfia első törvénye miatt az 

alacsony rendű szomszédságok alkalmazása elterjedt. A területi alapú elemzések során igen 

gyakori a négyzethálós megközelítés, ami a szomszédság definiálását árnyalja. Ebben az esetben, 

a sakk szabályai alapján, definiálható futó (bishop), bástya (rook) és vezér (queen) alapú 

szomszédság. A köztük lévő eltéréseket a 3. ábra szemlélteti. Ebben az esetben 3×3-as rácsokat 

feltételezve, a piros négyzetek szomszédjait a sárga négyzetek szemléltetik az egyes szabályok 

alapján (bástya, futó, vezér). 

 
3. ábra: A bástya, futó és vezér alapú szomszédságok szemléltetése 

(forrás: (Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján saját szerkesztés) 

Az inverz távolságalapú súlymátrixok esetén az egyes elemeket a (27) képlettel lehet 

meghatározni (𝑑(𝑖, 𝑗) a két vizsgált területegység távolsága). 

 𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑑(𝑖,𝑗)𝑎
 (27) 

Az 𝑎 kitevő megválasztása ebben az esetben is érdekes lehet, leggyakrabban 1 vagy 2 értéket 
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vesz fel. A másik megfontolás, hogy amennyiben 𝑖 = 𝑗, 𝑤𝑖𝑗 = 0. 

Sok esetben az így meghatározott súlymátrixok helyett érdemesebb a sorstandardizált, vagy 

a globálisan standardizált formájukat alkalmazni. A sorstandardizálás lényege, hogy a mátrix 

minden egyes elemét leosztjuk a sorhoz tartozó sorösszeggel. Így a végén az összes sorban a 

sorösszeg 1 lesz, és ebben az esetben ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖,𝑗 = 𝑁, ahol 𝑁 az ismérvek száma. 

 Térbeli autokorreláció tesztelése 

A térökonometriai modellek felállítása előtt igazolni szükséges, hogy az adatokban valóban 

kimutatható-e a térbeli autokorreláció jelenléte. Erre számos módszertan van, ezek 

általánosságban a 𝛤 függvények közé tartoznak, melynek képlete a következő (28) (Getis, 1991): 

  𝛤 = ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑌𝑖𝑗𝑖,𝑗  (28) 

ahol: 

• 𝑖 és 𝑗: az adatsor két megfigyelt eleme, 

• 𝑊𝑖𝑗: a súlymátrix 𝑖 és 𝑗 elemekre vonatkozó értéke, 

• 𝑌𝑖𝑗: 𝑖 és 𝑗 elemek között mérhető kapcsolat értéke. 

6. táblázat: A legfontosabb autokorrelációs tesztek összefoglaló táblázata 

(forrás: (Anselin, 1988a, 1995, 2001; Cliff and Ord, 1972; Geary, 1954; Getis, 1991; Getis and Ord, 1992; Moran, 

1948, 1950; Varga, 2002) alapján saját szerkesztés) 

 Moran 𝐼 [2] Geary 𝑐 [4] Getis–Ord 𝐺 [5] Hiv. 

𝑌𝑖𝑗  (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�) (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
 𝑥𝑖𝑥𝑗 [1] 

𝛤 

𝐼 =
𝑁

𝑆0

∑ (𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�))𝑖,𝑗

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑖

 

𝐼∗ =
∑ (𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�))𝑖,𝑗

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑖

 

𝑁 − 1

2𝑆0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

 
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 ∀𝑗 ≠ 𝑖 [2–5] 

𝐸(𝛤) 
−1

𝑁 − 1
 1 

𝑆0

𝑁(𝑁 − 1)
 [4–7] 

𝑉𝑎𝑟(𝛤) 
𝑁𝑆4 − 𝑆3𝑆5

(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)(𝑁 − 3)𝑆0
2 

2

𝑁
(

𝑘2

𝑘1
2 +

1

𝑘1

− 1) 𝐸(𝐺2) − 𝐸(𝐺)2 [4–7] 

𝛤𝑖  
(𝑥𝑖 − �̅�) ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − �̅�)

𝑗

 ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

𝑗
 

𝐺𝑖 =
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗𝑗

∑ 𝑥𝑗𝑗

 ∀𝑗 ≠ 𝑖 

𝐺𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗𝑗

∑ 𝑥𝑗𝑗

 ∀𝑖, 𝑗 

[8,9] 

ahol: 𝑆1 =
1

2
∑ ∑ (𝑤𝑖𝑗 + 𝑤𝑗𝑖)

2
𝑗𝑖   

𝑆2 = ∑ (∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗 + ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑗 )
2

𝑖   

𝑆3 =
𝑁−1 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4

𝑖

(𝑁−1 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑖 )2

 

𝑆4 = (𝑁2 − 3𝑁 + 3)𝑆1 − 𝑁𝑆2 + 3𝑆0
2 

𝑆5 = (𝑁2 − 𝑁)𝑆1 − 2𝑁𝑆2 + 6𝑆0
2 

𝑘1 =
∑ 𝑘𝑖𝑖

𝑁
 

𝑘2 =
∑ 𝑘𝑖

2
𝑖

𝑁
 

𝑘𝑖 az 𝑖. ponthoz tartozó 

kapcsolatok száma 

 [4–7] 

[1] (Getis, 1991) 

[2] (Moran, 1948) 

[3] (Anselin, 2001) 

[4] (Geary, 1954) 

[5] (Getis and Ord, 1992) 

[6] (Moran, 1950) 

[7] (Cliff and Ord, 1972) 

[8] (Anselin, 1995) 
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[9] (Tóth, 2003) 

Az autokorreláció statisztikai tesztjének két típusa van: a globális és a lokális próbák. Globális 

értékelés esetén az elemzés során a teljes adatkészletet vesszük figyelembe, és a teljes adatsort 

egy értékkel jellemezzük. Lokális próbák esetén a próbát csak egy pontban határozzuk meg, tehát 

minden egyes vizsgált elem jellemezhető egy-egy értékkel (Anselin, 1995; Varga, 2002). A 

leggyakrabban alkalmazott térbeli autokorrelációs teszteket a 6. táblázat foglalja össze (Anselin, 

1995, 2001; Cliff and Ord, 1972; Geary, 1954; Getis, 1991; Getis and Ord, 1992; Moran, 1948, 

1950). Mivel mindegyik próba a 𝛤 függvények közé tartozik így van egy az elemek közti 

kapcsolatot leíró részük (𝑌𝑖𝑗), valamint a térbeliséget leíró részük (𝑤𝑖𝑗). Ezen felül a 

próbastatisztikák során gyakran alkalmazott tényező az 𝑆0 normalizáló faktor – 𝑆0 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖,𝑗 , 

amelyre sorstandardizált súlymátrixok alkalmazásakor az 𝑆0 = 𝑁 összefüggés teljesül. Mint 

ahogyan a táblázatból is látható, a próbák szignifikanciájának tesztelésére 𝑢-próba alkalmazható, 

hiszen a normális eloszlást feltételezzük, és a várható értékek, valamint szórások minden esetben 

ismertek. 

Az egyik leggyakrabban használt térbeli autokorrelációs teszt a Moran-féle 𝐼-próba. Ebben 

az esetben megkülönböztethetünk 𝐼 és 𝐼∗ próbastatisztika értékeket, amelyek között az a 

különbség, hogy súlymátrixként sorstandardizáltat használunk-e (𝐼∗), avagy sem (𝐼). A 

próbastatisztika, valamint annak várható értéke alapján dönthetünk arról, hogy az adatsorban 

pozitív vagy negatív autokorreláció van-e jelen. Általánosságban, ha 𝐼 > E(𝐼), akkor pozitív, 

ellenkező esetben negatív autokorrelációról beszélhetünk (Varga, 2002). A Moran-féle 𝐼-próba 

esetében a szignifikancia tesztelésére számos módszertan létezik. Az egyik a már említett 

normális eloszlás feltételezése adott várható érték és szórás mellett. Természetesen ezen belül is 

számos megközelítés létezik, attól függően, hogy milyen várható érték és szórás feltételezhető, 

ezeket Moran (1950) munkája alapján Cliff és Ord (1972) foglalja össze. Ezen módszertanok 

kritikája, hogy gyakran túl szigorú feltételnek bizonyulnak (Varga, 2002). 

A második módszer a permutációs módszer. Itt a nullhipotézis azt mondja ki, hogy a mért 

értékek összes permutáció-sorrendje az egyes lokációk között, ugyanakkora valószínűséggel 

rendelkezik. Ezen vizsgálatához először a lokációk közt véletlenszerű permutációval 

hozzárendeljük az előforduló értékeket, majd az egyes permutációkhoz kiszámítjuk az alternatív 

𝐼 értékeket. Ezután az így előállt 𝐼 értékeket viszonyítjuk az eredeti 𝐼 értékhez. A következő lépés 

a pszeudo-szignifikanciaszint megállapítása, melynek a képlete a következőképpen alakul 

(Bajmóczy and Szakálné Kanó, 2009; Varga, 2002): 

 
𝑇+1

𝑀+1
 (29) 

ahol: 

• 𝑇: azon esetek száma, amikor az alternatív 𝐼 érték nagyobb, mint az eredeti, 

• 𝑀: az összes permutáció száma. 

A pszeudo-szignifikanciaszint alacsony értéke H0 elvetését eredményezi, amely a térbeli 

autokorreláció jelenlétét igazolja (Varga, 2002). 

Ezen felül gyakran alkalmazott módszertan még a nyeregponti módszertannal való 

meghatározása az 𝐼 értéknek, valamint a szignifikancia szintnek, erről bővebben Tiefelsdorf 

(2002) tanulmánya ír. 
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Egy másik módszertan a térbeli autokorreláció tesztelésére a Geary-féle 𝑐-próba. A 𝑐 érték az 

idősorokra vonatkozó von Neumann-mutató (von Neumann, 1941) általánosítása. A paraméter 

előnye, hogy a normális eloszlás még kis megfigyelésszám esetén is feltételezhető. Figyelembe 

véve a 𝑐 folytonossági arány fent említett előnyös jellemzőit, az eredmények 

szignifikanciatesztjéhez az 𝑢-teszt megfelelő (Geary, 1954). Amennyiben 𝑐 = E(𝑐) = 1, az 

adatok között nem áll fenn térbeli autokorreláció (Getis, 1991). Természetesen egyéb 

módszertanok is léteznek az autokorreláció tesztelésére, például a Getis-Ord 𝐺 és 𝐺∗ (Getis and 

Ord, 1992). 

 Térökonometriai modellek felállítása 

A térökonometriai modellek felállítására akkor van szükség, ha a klasszikus lineáris 

regressziós megközelítések nem alkalmazhatók a térbeli autokorreláció jelenléte miatt. Számos 

megközelítés létezik a térökonometriai modellek felállítására, ebből az általam leggyakrabban 

alkalmazottakat fogom röviden bemutatni, valamint ezeket foglalja össze a 7. táblázat is (Varga, 

2002; Zhukov, 2010). 

Számos módszertan elérhető a különböző térbeli függőségeket feltételező térökonometriai 

modellek felállítására. Ezek közül hármat alkalmaztam a gyakorlatban, ezek a térbeli késleltetés 

modellje (SAR – Spatial Autoregression), a térbeli hiba modellek (SEM – Spatial Error Models), 

valamint a térbeli autokorrelációs modellek (SAC – Spatial Autocorrelation) (Varga, 2002; 

Zhukov, 2010). A SAR modellek lényege, hogy „egy változó bizonyos pontban mért értékét 

ugyanezen változónak a tér más pontjain mért értékeivel hozzuk összefüggésbe” (Varga, 2002, p. 

362). Ezzel szemben a SEM modellek a „regressziós egyenlet a magyarázó változóknak és a 

független változónak a térbeli autokorreláció hatásaitól „megtisztított” viszonyát tárja elénk” 

(Varga, 2002, p. 364). A SAC modellek az előbb ismertetett két megközelítést egyben képesek 

kezelni, ráadásul a késleltetéshez és a hibához külön-külön lehet rendelni egy-egy térbeli 

súlymátrixot, ami tovább finomítja a modellezési lehetőségeket (Zhukov, 2010). 

A térökonometriában a klasszikus legkisebb négyzetek módszere nem alkalmazható, a 

Gauss–Markov feltételek sérülése miatt így a maximum-likelihood (ML) becslés alkalmazható. 

Ennek sajátosságai miatt a bonyolult likelihood függvény helyett elég a logaritmizált formáját, 

valamint annak is egy koncentrált változatát (𝐿𝑐) alkalmazni (Anselin, 1988b; Ord, 1975). A 

különböző modellezési eljárásokhoz tartozó regressziós egyenleteket (Varga, 2002; Zhukov, 

2010), valamint a hozzájuk tartozó koncentrált likelihood függvényeket (Aw and Cabral, 2020; 

Varga, 2002) a 7. táblázat szemlélteti, ahol: 

• 𝒚: a független változók vektora, 

• 𝜌: az autoregressziós paraméter, 

• 𝑾, 𝑾1 és 𝑾2: az alkalmazott súlymátrixok, 

• 𝜷: együtthatók vektora, 

• 𝑿: a magyarázóváltozókból képzett mátrix, 

• 𝑰: egységmátrix, 

• 𝜆: az autoregresszív hibatagok térben késleltetett paramétere, 

• 𝜺: hibavektor (𝐸(𝜀𝑖) = 0, 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2), 

• 𝜔𝑖, 𝜔1𝑖
 és 𝜔2𝑖

: a súlymátrixok sajátértékei, 

• 𝒆0: azon OLS modell hibavektora, amely 𝒚 és 𝑿 közé állítható fel, 

• 𝒆𝐿: azon OLS modell hibavektora, amely 𝑾𝒚 és 𝑿 közé állítható fel, 

• 𝑁: a megfigyelések száma. 
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7. táblázat: A térökonometriai modellek típusai 

(forrás: (Anselin, 1988b; Ord, 1975; Varga, 2002; Zhukov, 2010; Aw and Cabral, 2020) alapján saját szerkesztés) 

 𝒚 𝐿𝑐 

SAR 𝜌𝑾𝒚 + 𝑿𝜷 + 𝜺 ∑ ln (1 − 𝜌𝜔𝑖)𝑖 −
𝑁

2
ln [

(𝒆0−𝜌𝒆𝐿)𝑇(𝒆0−𝜌𝒆𝐿)

𝑁
]  

SEM 
𝑿𝜷 + 𝜆𝑾𝒖 + 𝜺 

𝑿𝜷 + (𝑰 − 𝜆𝑾)−1𝜺 
∑ ln (1 − 𝜆𝜔𝑖)𝑖 −

𝑁

2
ln [

𝒆0
𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝒆0

𝑁
]  

SAC 
𝜌𝑾1𝒚 + 𝑿𝜷 + 𝜆𝑾2𝒖 + 𝜺 

(𝑰 − 𝜌𝑾1)−1𝑿𝜷 + (𝑰 − 𝜌𝑾1)−1(𝑰 − 𝜆𝑾2)−1𝜺  

∑ ln (1 − 𝜌𝜔1𝑖
)𝑖 + ∑ ln (1 − 𝜆𝜔2𝑖

)𝑖 −

𝑁

2
ln [

((𝑰−𝜌𝑾1)𝒚−𝑿𝜷)
𝑇

(𝑰−𝜆𝑾2)𝑇(𝑰−𝜆𝑾2)((𝑰−𝜌𝑾1)𝒚−𝑿𝜷)

𝑁
]  

 

Az 𝐿𝑐 értékek maximalizálásával meghatározható a 𝜌, illetve a 𝜆 értéke, amelyből már 

egyszerűen számíthatók a térökonometriai modellek fontosabb paraméterei (𝜷, 𝜎2). A 𝜎2 

minden esetben a koncentrált likelihood függvény második felében lévő logaritmus függvény 

argumentumában lévő érték, tehát például a SAR, SEM és SAC modellek esetén rendre a 

következő összefüggések igazak (30–32) (Anselin, 1988b; Varga, 2002): 

 𝜎2 =
(𝒆0−𝜌𝒆𝐿)𝑇(𝒆0−𝜌𝒆𝐿)

𝑁
 (30) 

 𝜎2 =
𝒆0

𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝒆0

𝑁
 (31) 

 𝜎2 =
((𝑰−𝜌𝑾1)𝒚−𝑿𝜷)

𝑇
(𝑰−𝜆𝑾2)𝑇(𝑰−𝜆𝑾2)((𝑰−𝜌𝑾1)𝒚−𝑿𝜷)

𝑁
 (32) 

A 𝜷 vektor meghatározását csak a SAR modellek esetében ismertetem (33) a többi esetet lásd 

(Anselin, 1988b). 

 𝜷 = 𝒃0 − 𝜌𝒃𝐿 (33) 

ahol: 

• 𝒃0: azon OLS modell együtthatóvektora, amely 𝒚 és 𝑿 közé állítható fel, 

• 𝒃𝐿: azon OLS modell együtthatóvektora, amely 𝑾𝒚 és 𝑿 közé állítható fel. 

8. táblázat: A Lagrange-Multiplikátor tesztek típusai 

(forrás: (Anselin, 1988b, 1988a; Anselin et al., 1996; Burridge, 1980) alapján saját szerkesztés) 

 Teszt-statisztika H0 Hivatkozás 

LMerr 𝐿𝑀𝜆 =
𝑑𝜆

2

𝑇
~𝜒2(1) 𝜆 = 0 (Burridge, 1980) 

LMlag 𝐿𝑀𝜌 =
𝑑𝜌

2

𝐷
~𝜒2(1) 𝜌 = 0 (Anselin, 1988a) 

RLMerr 𝐿𝑀𝜆
∗ =

(𝑑𝜆 − 𝑇𝐷−1𝑑𝜌)
2

[𝑇(1 − 𝑇𝐷)]
~𝜒2(1) 𝜆 = 0|𝜌 ≠ 0 (Anselin, 1988b) 

RLMlag 𝐿𝑀𝜌
∗ =

(𝑑𝜌 − 𝑑𝜆)
2

𝐷 − 𝑇
~𝜒2(1) 𝜌 = 0|𝜆 ≠ 0 (Anselin et al., 1996) 

SARMA 𝐿𝑀𝜌𝜆 = 𝐿𝑀𝜆 + 𝐿𝑀𝜌
∗ = 𝐿𝑀𝜌 + 𝐿𝑀𝜆

∗~𝜒2(2) 𝜆 = 𝜌 = 0 (Anselin, 1988b) 
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ahol: 

• 𝑑𝜆 =
𝒆′𝑾𝒆

𝑠2 , 

• 𝑑𝜌 =
𝒆′𝑾𝒚

𝑠2 , 

• 𝑠 =
𝒆′𝒆

𝑁
, 

• 𝑇 = tr(𝑾𝑾 + 𝑾′𝑾), 

• 𝐷 =
(𝑾𝑿𝜷)′[𝑰−𝑿(𝑿′𝑿)

−𝟏
𝑿′](𝑾𝑿𝜷)

𝑠2 + 𝑇, 

• 𝒆: az OLS modellek hibavektora, 

• tr: a mátrix nyoma (trace). 

Annak eldöntésére, hogy melyik típusú térökonometriai modell állítható fel, a Lagrange-

Multiplikátor (LM) tesztek állnak rendelkezésre (Anselin, 1988b; Anselin et al., 1996). Ezek 

lényege, hogy 𝜒2 próbával vizsgáljuk azt a hatást, amit egy-egy paraméter modellből való 

elhagyása okoz (Maddala, 2001). A tesztekből megkülönböztethetünk a térbeli paraméterekre (𝜌, 

𝜆) vonatkozó próbákat (LMerr, LMlag) (Burridge, 1980; Anselin, 1988a), valamint a térbeli 

paraméterek bevonása után a másik térbeli paraméterre vonatkozó robusztussági próbákat 

(RLMerr, RLMlag) (Anselin, 1988b; Anselin et al., 1996). 

 A modellek összehasonlítása 

A különböző típusú térökonometriai modellek összehasonlítására számos módszertan létezik. 

Mivel ezen modellek lineáris regressziós alapokon nyugszanak, így kézenfekvő a Pearson-féle 

korrelációs együttható alkalmazása (Pearson, 1931, 1932), amely a következő, jól ismert képlet 

alapján számolható (34) (Anselin, 1988b; Bolla and Krámli, 2005): 

 𝑅2 =
�̂�𝑻�̂�−𝑁�̅�2

𝒚𝑻𝒚−𝑁�̅�2 , ahol 𝒚 = [

𝑌1

𝑌2

⋮
𝑌𝑛

] (34) 

ahol �̅� az 𝒚 elemeiből képzett átlag (Bolla and Krámli, 2005). 

Az 𝑅2 alapú összehasonlítás azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha az 

autoregresszív hibatagok térben késleltetett paramétere (𝜆) is szerepel a modellben. Ebben az 

esetben egy alternatív 𝑅2 értéket kell meghatározni, melynek képlete a következő (35–36): 

 𝑅2 = 1 −
𝒆𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝒆

(𝒚−𝜾𝑦𝑤)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)(𝒚−𝜾𝑦𝑤)
 (35) 

 𝑦𝑤 =
𝜾𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝒚

𝜾𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝑇(𝑰−𝜆𝑾)𝜾
 (36) 

ahol 𝜾 egy 𝑁 méretű csupa egyes vektor. 

Az 𝑅2 értékek meghatározásának nem csak összehasonlítás szempontjából van fontos 

szerepe, ugyanis a SEM modellek esetében gyakran előfordul, hogy az OLS modellek magas 𝑅2 

értékkel reprezentáltak, ugyanez viszont a SEM modellekre már nem igaz. Ez az OLS modellben 

fellelhető fals erős korrelációra utalhat, amit ezen módszer segítségével lehet kiszűrni (Maddala, 

2001). 

Miután a térökonometriai modellek becsléshez a likelihood függvény alkalmazása javasolt, 

így a leggyakrabban a 3.4. fejezetben bemutatott likelihood függvény értékén alapuló 
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információs kritériumokkal történő összehasonlítást alkalmazzák. 

 A gyakorlati modellállítás lépései 

A gyakorlatban a modellállításnak öt jól összefoglalható lépése van, ezek elméleti alapjait 

mutatják be a fentebbi fejezetek. A lépések a következők (Sarmiento-Barbieri, 2016): 

1. az OLS modell felállítása, 

2. a súlymátrix(ok) meghatározása, 

3. autokorreláció tesztelése, 

4. LM tesztek lefuttatása, 

5. megfelelő modell(ek) felállítása, 

6. modellek összehasonlítása. 

Mindezek alapján a térökonometriai elemzéseket az R 3.4.0 környezetben (R Core Team, 

2017) végeztem el. Az elemzéshez felhasználtam a maptools (Bivand and Lewin-Koh, 2017), a 

nortest (Gross and Ligges, 2015), az sp (Bivand et al., 2013b; Pebesma and Bivand, 2005), az 

spdep (Bivand et al., 2013b; Bivand and Wong, 2018), valamint a spatialreg (Bivand et al., 2013a, 

2013b; Bivand and Piras, 2015) könyvtárakat. 
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4. Térökonometria alkalmazása a forgalmat előrebecslő 

modellekben 

4.1. Problémafelvetés 

Számos módszer létezik a határforgalmak előrebecslésére, valamint az alkalmazott 

magyarázóváltozók együttható-elemzésére. E modellek azonban a térbeli összefüggéseket nem 

vizsgálják, noha e tényező hatása jelen esetben nem elhanyagolható. Ezek oka, hogy esetemben 

nem egy egyszerű útvonal választási problémát vizsgáltam, tekintve, hogy olyan 

kölcsönhatásokat is szeretnék tetten érni modellemmel, melyek esetében a térben egymáshoz 

közelebb elhelyezkedő egységek vonatkozásában az egymásra hatás intenzitása erősebb (pl. 

szolgáltatásfejlesztés igénykeltő hatása – határátkelőhelyek és kapcsolataik kapacitásbővítése a 

teljes határszakaszra irányuló összes mobilitási igényre élénkítő hatást gyakorolhat). 

Legtöbbször azonban időben vizsgálják a forgalom alakulását előre megválasztott 

határátkelők esetében. Opasanon és Kitthamkesorn munkája Thaiföld és Malajzia közötti egyik 

legforgalmasabb határátkelő fejlesztési lehetőségeit foglalja össze (Opasanon and 

Kitthamkesorn, 2016). Burt tanulmányában tizenkét határátkelőhely forgalmi adatait vizsgálja 

meg azért, hogy belássa, hogy a szeptember 11-i terrortámadásoknak nem volt szignifikáns 

negatív hatása a Kanada-USA nemzetközi szállítmányozásra, és a kétoldalú kapcsolatokra (Burt, 

2009). Park és munkatársai alapvető célja, hogy meghatározza a határokon átkelés okozta 

késések költségét. Ehhez a Buffalo-Toronto tengely két hídját veszi alapul, ahol 

tehergépjárművek is járhatnak (Park et al., 2014). A dél-kelet európai határviszonyokat Miltiadou 

és munkatársai elemezték, a szárazföldi szállítási láncokra vonatkozóan (Miltiadou et al., 2017). 

Egy adott évben a határforgalmakat nem csak a korábbi évek számai befolyásolják, hanem az 

egyéb átkelőhelyek forgalmai is, analóg módon Tobler térbeli autokorreláció definíciójához 

(Tobler, 1970). 

A térökonometria eszközrendszerének segítségével lehetségessé válik a vizsgált hazai 

határátkelőkön jelentkező forgalmi igények becslésére alkalmas modell azonosítása, amely 

hasonlatos a kutatási céljaimban megfogalmazottakkal. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

közlekedésmodellezésben a forgalom ráterhelés során széles körben alkalmaznak regressziós 

becsléseket, ezért e módszertani keretek jelen elemzés során is megfelelőnek minősíthetők 

(Meyer and Miller, 2000). 

4.2. Modellek felépítése 

 Magyarázóváltozók ismertetése 

A vizsgálathoz felállítottam Magyarország közúti határátkelőire a gyakorlati modelleket. A 

modellekben Magyarország közúti határátkelőit térökonometriai módszerekkel vizsgáltam meg. 

Ehhez eredményváltozóként a határátkelők kétirányú forgalmát vettem figyelembe. A vizsgált 

időszakban (2015-ben) 103 határátkelőhely volt Magyarországon. Az elemzések során három 

modellt különböztettem meg, az összevont modellt, amely nem tett különbséget az egyes 

járműtípusok között, a tehergépjárművekre, valamint a személygépjárművekre vonatkozó 

modellt. 
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4. ábra: Magyarország határátkelőinek térképe 

(forrás: OSM alapján saját szerkesztés) 

A modellekben a függő változó a határt átlépő forgalom nagysága, amely vagy a teljes 

forgalomra, vagy valamely járműtípusra vonatkozik a fentebb leírtaknak megfelelően. A vizsgált 

magyarázóváltozókat a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat: Az alkalmazott változók és a leírásuk 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ssz. Jelölés Változó leírása 

1 𝐵𝑈𝑆 Buszokra vonatkozó ÁNF 

2 𝐾𝑃 Kerékpárokra vonatkozó ÁNF 

3 𝐵𝑈𝑆𝑂 Az adott határátkelőn keresztül közlekedő távolsági nemzetközi buszjáratok heti átlagos száma 

4 𝐵𝑈𝑆𝑅 Az adott határátkelőn keresztül közlekedő regionális nemzetközi buszjáratok heti átlagos száma 

5 𝐵𝑈𝑆Σ Az adott határátkelőn keresztül közlekedő összes nemzetközi buszjárat heti átlagos száma 

6 𝑅𝐿𝑂 
Az adott határátkelővel párhuzamosan közlekedő távolsági nemzetközi vasúti járatok heti átlagos 

száma 

7 𝑅𝐿𝑅 
Az adott határátkelővel párhuzamosan közlekedő regionális nemzetközi vasúti járatok heti 

átlagos száma 

8 𝑅𝐿Σ 
Az adott határátkelővel párhuzamosan közlekedő összes nemzetközi vasúti járat heti átlagos 

száma 

9 𝑅𝐿𝐷 Van-e a határátkelővel párhuzamos vasútvonal 

10 𝑅𝐿𝐼  Van-e a határátkelővel párhuzamos villamosított fővonal 

11 𝑅𝐿II Van-e a határátkelővel párhuzamos villamosítatlan fővonal 

12 𝑅𝐿III Van-e a határátkelővel párhuzamos mellékvonal 

13 𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 A magyar oldalon lévő NUTS-2 régió GDP értéke 2015-ben 

14 𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 A szomszédos ország NUTS-2 régió GDP értéke 2015-ben 

15 𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 A magyar oldalon lévő megye lakosságszáma 

16 𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 A magyar oldalon lévő járás lakosságszáma 

17 𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 A magyar oldalon lévő település lakosságszáma 

18 𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 A szomszédos országban lévő NUTS-3 régió lakosságszáma 
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Ssz. Jelölés Változó leírása 

19 𝐿𝐴𝐾5
𝐴𝐵 A szomszédos országban lévő település lakosságszáma 

20 𝐴𝐺𝐿𝐻𝑈 A magyar oldal régiós központjának agglomerációs hatása 

21 𝐴𝐺𝐿𝐴𝐵  A szomszédos ország régiós központjának agglomerációs hatása 

22 𝐴𝐺𝐿Σ Összesített agglomerációs hatások 

23 𝑁𝑌𝑇 A határátkelőhelyek heti nyitvatartási ideje 

24 𝐴𝑇 

A szomszédos országokat reprezentáló dummy változók (rendre Ausztria, Horvátország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia). A viszonyítási alap (Maddala, 2001) minden esetben 

Ukrajna volt. 

25 𝐻𝑅 

26 𝑅𝑂 

27 𝑅𝑆 

28 𝑆𝐾 

29 𝑆𝐼 

30 𝑠𝐻𝑈 Országspecifikus SIR paraméterek DDR módszerrel (Hagget, 2001) való figyelembevétele a 

fővárosoktól a magyar oldalon, valamint a szomszédos ország esetében. 31 𝑠𝐴𝐵  

32 𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  A határátkelőn találkozó utak típusa mindkét oldalon gyorsforgalmi út (dummy) 

33 𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 
A határátkelőn találkozó utak típusa a magyar oldalon nemzeti főút, a szomszédos országban 

gyorsforgalmi út (dummy) 

34 𝑅𝐷𝑓 A határátkelőn találkozó utak típusa mindkét oldalon nemzeti főút (dummy) 

35 𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 A magyar oldalon autópálya éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

36 𝑅𝐷𝑎ú
𝐻𝑈 A magyar oldalon autóút éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

37 𝑅𝐷𝑓ő
𝐻𝑈 A magyar oldalon főút éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

38 𝑅𝐷𝑚
𝐻𝑈 A magyar oldalon alsóbbrendű állami út éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

39 𝑅𝐷𝐼
𝐴𝐵  A szomszédos országban elsőrendű főút éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

40 𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐴𝐵  A szomszédos országban másodrendű főút éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

41 𝑅𝐷𝑚
𝐴𝐵  A szomszédos országban alsóbbrendű főút éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

42 𝑅𝐷ℎ
𝐴𝐵  A szomszédos országban helyi út éri el a határátkelőhelyet (dummy) 

43 𝐸𝐴𝑓 Hány A-típusú főútvonal érinti az adott határátkelőhelyet (United Nations, 1983) 

44 𝐸𝐴𝑚 Hány A-típusú kiegészítő útvonal érinti az adott határátkelőhelyet (United Nations, 1983) 

45 𝐸𝐵 Hány B-típusú útvonal érinti az adott határátkelőhelyet (United Nations, 1983) 

46 𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒 TEN-T maginfrastruktúrához való tartozás (dummy) 

47 𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 TEN-T kiegészítő infrastruktúrához való tartozás (dummy) 

48 𝑇𝐸𝑁𝑀𝑒𝑑 TEN-T Mediterrán folyosóhoz való tartozás (dummy) 

49 𝑇𝐸𝑁𝑅𝐷  TEN-T Rajna-Duna folyosóhoz való tartozás (dummy) 

50 𝑇𝑅𝐻𝑎𝑟𝑏 Kikötői forgalmak tranzitforgalomgeneráló hatása 

51 𝑇𝑅𝐼𝑛𝑡 Nemzetközi kapcsolatok tranzitforgalomgeneráló hatása 

52 𝑉𝐶 A Via Carpathia nemzetközi kapcsolat hatása 

53 𝑆Ú𝐿𝑌 A határátkelőhelyek tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozása 

54 𝑅𝐼𝑉𝐷 Folyó meglétére vonatkozó dummy változó 

55 𝑅𝐼𝑉𝑤  Határfolyó szélessége (amennyiben van) 

56 𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 A szomszédos ország GDP értéke 2015-ben 

57 𝑆𝐸 Az adott ország része-e a Schengeni Egyezménynek (dummy) 

58 𝐸𝑈 Az adott ország tagja-e az Európai Uniónak (dummy) 

59 𝑇𝐴 Az átlagos éves tüzelőanyag-árak közti arány 2015-ben 

60 𝐶𝐴𝑃 A határátkelőhelyhez vezető út kapacitása (One Planet Mérnökiroda Kft, 2016) 

61 𝑇𝐺𝐾𝑘𝑜𝑟𝑙  Az adott határátkelőt használhatják-e 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek (dummy) 

62 𝐵𝑈𝑆𝑘𝑜𝑟𝑙  Az adott határátkelőt használhatják-e buszok (dummy) 
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Az összegyűjtött adatok többnyire hivatalos kormányzati adatbázisokból származik. Az ÁNF 

(átlagos napi forgalom) adatai (a függő változó és az (1–2) független változók) a One Planet 

Mérnökiroda Kft (2016) jelentéséből származnak, és a hazai közúthálózatra vonatkoznak. Abban 

az esetben, ha a határátkelőhely nem az országos úthálózaton helyezkedik el (önkormányzati 

utak), az adatok a szlovák adatbázisból származnak (“Slovenská správa ciest,” 2018), 

amennyiben rendelkezésre állnak, vagy a helyi polgármesterek szolgáltattak adatokat. A 

közösségi közlekedésre vonatkozó adatokat a megfelelő VOLÁNBUSZ Zrt. és MÁV-START 

Zrt. által közzétett menetrendekből határoztam meg (3–8). A GDP és a szomszédos országok 

népesség adatai (13–19, 56) az Eurostat adatbázisán alapulnak, kivéve Ukrajnát, ahol a Világbank 

adatbázisát használtam. Magyarország népességadatait (15–17) a Helységnévtárból (Központi 

Statisztikai Hivatal, 2018a) vettem át, míg a határátkelőhelyek nyitvatartási ideje (23) a Magyar 

Rendőrség honlapján érhetők el. 

A tömegközlekedési hálózatok esetében különbséget tettem a távolsági és a regionális 

hálózatok között (3–8). A nemzetközi hálózat elemei kapcsolatot teremtenek a kapcsolódó 

szomszédos országok között (pl. EuroCity szolgáltatás), míg a regionális hálózatok elemei 

összekötik a határ két oldalán lévő kapcsolódó városokat (Hardi and Liesztovszky, 2019). 

Ahhoz, hogy meghatározzam a nemzetközi vonalak számát, az első lépés a határon áthaladó 

vonalak menetrendjéhez való hozzáférés volt. A legtöbb esetben nem volt ezzel probléma, 

azonban sok nemzetközi buszjárat csak nyáron érhető el, ezért kérdés, hogy ezek hogyan vehetők 

figyelembe éves szinten. Végeredményben a heti átlagos járatok számát vettem figyelembe, az 

időszakosan közlekedő járatok súlyozásával. 

A párhuzamos közforgalmú közösségi közlekedési vonalak hatása, amely a határmenti 

régióra jellemző tulajdonságként is tekinthető, lehet versengő vagy kiegészítő. Ha az adott 

közforgalmú közösségi közlekedési hálózathoz tartozó paraméter előjele pozitív, az azt jelenti, 

hogy az adottközforgalmú közösségi közlekedési mód nem alternatívája az autó használatának. 

Ha azonban az előjel negatív, az azt jelenti, hogy a járatok növekvő számával a személygépjármű-

forgalom mértéke alacsonyabb lesz, tehát versenyhelyzet áll fenn. 

A tehergépjármű forgalom modellezése esetén a járatok száma vélhetőleg kevésbé mérvadó, 

sokkal fontosabb, hogy van-e párhuzamos vasúti infrastruktúra (9–12). A (9) akkor vesz fel 1 

értéket, ha a határátkelővel párhuzamosan van vasúti határátmenet. Ezzel szemben a maradék 

három változó, ezen hatást árnyalja aszerint, hogy milyen kiépítettségű a vasúti határátmenet. 

Természetesen, mivel a csoport első változója szorosan összefügg a másik hárommal, így 

egyszerre csak az egyik megközelítés alkalmazható. 

A határátkelők vizsgálata során mindenképp szükséges kitérni a határmenti lakosság 

kérdéskörére is (15–19). Általánosságban elmondható, hogy nagyvárosok környékén magasabb 

a határforgalom mértéke (például: Sopron, Pozsony (Bratislava)), azonban ezen települések 

általában nem közvetlenül a határ mellett fekszenek (például: Szeged, Nagyvárad (Oradea)). 

Emiatt a határvárosok lakossága mellett, érdemes más, nagyobb, területi egység lélekszámát is 

vizsgálni. Az Európai Unió a határmenti régiók megállapítása esetében a NUTS-3-at veszi alapul, 

emiatt ez lesz a modell egyik magyarázóváltozója. Azt is figyelembe kell venni azonban, hogy 

Magyarország esetében a 19 megyéből 14 határmentinek számít (Illés, 2008), emiatt érdemes 

lehet egy finomabb felbontást is alkalmazni, ami a járási szint. Mivel a szomszédos országok 
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esetében sok helyen hiányzik a LAU-1-es felbontás, így ezt csak hazai szinten lehet alkalmazni. 

A 20. század során az országhatárok jelentősen megváltoztak Közép-Európában, míg a 

települések kapcsolata és kapcsolati struktúrája csak lassan, vagy egyáltalán nem tudott 

alkalmazkodni az új helyzethez (Süli-Zakar, 2009; Hardi, 2016b). Ezekre a hagyományos 

struktúrákra a határváltozások jelentős befolyással bírtak, ezért feltételezhető, hogy bizonyos 

határokon átnyúló kereslet az agglomerációs hatásból származhat. Ez a fajta utazási igény azon 

településekhez köthető feltételezésem szerint, amelyek lakosságszáma hozzávetőlegesen több 

mint 15 000 fő. Az agglomerációs hatásokat a regionális központok lakosságszáma, valamint a 

határátkelőtől való távolságuk alapján távolság-hanyatlás módszerével határoztam meg 

(Stępniak and Rosik, 2018). Jelen modell esetében ez egy olyan változót jelent (20–22), amely 

egy látens igényt rendel a határátkelőhöz (Hagget, 2001). A képlet a következő: 

 𝐴𝐺𝐿Σ = 𝑚𝐻𝑈

𝑟𝐻𝑈
2 + 𝑚𝐴𝐵

𝑟𝐴𝐵
2 = 𝐴𝐺𝐿HU + 𝐴𝐺𝐿AB (37) 

ahol: 

• 𝑚𝐻𝑈: a hazai oldalon fekvő település lakosságszáma, 

• 𝑚𝐴𝐵: a szomszédos országban található település lakosságszáma, 

• 𝑟𝐻𝑈: a hazai oldalon fekvő település távolsága a határtól, 

• 𝑟𝐴𝐵: a szomszédos országban található település távolsága a határtól. 

Az országspecifikus hatások figyelembevételére két módszertan áll rendelkezésre. Egyrészt 

Limão és Venables (2001) megfontolása alkalmazható, amely feltételezi, hogy az 

országspecifikus hatások figyelembevételére a legegyszerűbb a dummy változók bevezetése. 

Esetemben hat dummy változó bevezetésére van szükség a szomszédos országok számának 

megfelelően (24–29), valamint Ukrajnát választottam a dummy változók referenciaértékévé 

(Maddala, 2001). 

Másrészt Maoh, Khan és Anderson (Maoh et al., 2016) kutatásukban eltérő változókészletet 

alkalmaztak a fent említett hatások modellezésére. A tanulmányban az országok közti kapcsolat 

erősségét öt magyarázóváltozó mérte: a GDP, az autógyártás, a kanadai és amerikai dollár közti 

árfolyam, a tüzelőanyag ár, és az időfüggő ellenállási tényező (határszigorítások 2001. 

szeptember 11. után). E hatások Magyarország esetében is adaptálhatók apróbb 

változtatásokkal (56–59). Annak ellenére, hogy a GDP-t gyakran használják a gazdasági 

versenyképesség leírására (Chita et al., 2020), modellemben a GDP/fő-t alkalmaztam, mivel ez 

az életszínvonalat várhatóan pontosabban fejezi ki. Megközelítésem más szempontból is eltér 

a korábban végrehajtott tanulmányoktól, mivel a módszertannak Magyarország sajátos 

jellemzőihez kell igazodnia. A fő különbségek a következők. A határok ellenállását leíró 

dummy változók helyett az EU és a Schengeni Megállapodás hatását célszerű elemezni, 

ugyanis európai kutatások alapján (Condeço-Melhorado and Christidis, 2018; Niebuhr, 2005; 

Tagai et al., 2008) feltételezhető, hogy Európa számára fontosabb az integráció hatása. Mivel 

a környezetünkben minden Schengeni ország eurót használ, így csak az egyik változó 

alkalmazható (a szomszédos országokkal való 2015-ös középárfolyam, vagy a Schengeni 

egyezményhez való tartozás), amihez viszont, előzetes számítások alapján kedvezőbb, ha a 

Schengeni hovatartozást alkalmazom. 

Az országon belüli egyenlőtlenségeket figyelembe vevő mutatószám számítása nagyon 

hasonló a nagyvárosi agglomerációs hatások bemutatásánál alkalmazott módszerhez (Eq. 37). 

Jelen esetben a távolságokat a fővárostól számítottam forgalom nélküli menetidőben, míg a 
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súly azt reprezentálja, hogy mennyire központi hely a főváros (38–39). Fenti számításhoz egy 

új, két legnagyobb település lakosságszámának arányát összehasonlító, egynél nagyobb értékű 

arányszámot vezettem be (SIR) minden országra vonatkozóan (6.3.1 fejezet). 

A tranzitforgalmakat generáló hatások esetben két a gravitációs modellen alapuló változót 

vezettem be. A gravitációs jellegű modell keretein belül tömegként gazdasági interakciós 

adatokat, távolságként időadatokat alkalmaztam (Dusek and Kotosz, 2016). Ezzel összhangban 

a kikötők esetében a 20 legforgalmasabb európai kikötőt vettem alapul (Eurostat, 2018a) (50), 

míg a gazdasági kapcsolatok esetén az európai országokat, valamint Kínát (Központi 

Statisztikai Hivatal, 2018a) (51). A távolságszámításhoz minden esetben a Google Maps 

forgalom nélküli menetidőit használtam. Kína esetében a forgalmat Pireusz és Koper között 

osztottam meg 80-20 arányban. 

Az utak típusát, a kategóriaváltozók miatt, szintén dummy változók reprezentálják. Az 

összevont modellben a magyar oldalon, valamint a szomszédos országokban külön-külön 

felállított dummy változós listát alkalmaztam (35–42), később azonban ezeket közös listába 

vontam össze, és összesen három kategóriát alkalmaztam (32–34). Szintén ebbe a körbe 

vonható a különböző európai infrastruktúrák esete. Az európai utak számozása a következő 

sémát követi (43–45): az A osztályú főutak kelet-nyugati (tízzel osztható számok pl.: E60), 

illetve észak-déli irányban (ötre végződő számok pl.: E65, E75) kötik össze Európa egyes 

részeit. Ezeket egészítik ki az A osztályú összekötő (egyéb kétszámjegyű), illetve a B osztályú 

(három számjegyű) utak (United Nations, 1983). Ennek megfelelően az európai utak hatását 

három változóba kódoltuk. Az egyes változók azt mutatják, hogy a határátmenet hány, adott 

típusú európai út része. Ezen felül dummy változók szintjén egyéb nemzetközi hálózatok 

hatását is vizsgáltam, úgymint a TEN-T hálózat (46–49), vagy a Via Capatia (52) (The 

Ministers of Transport Hungary, The Republic of Lithuania, The Republic of Poland, Romania, 

The Slovak Republic, The Republic of Turkey and Ukraine, 2016). 

Mivel a határátkelők forgalmának meghatározó része a teherszállításhoz köthető, így 

egyáltalán nem mindegy, hogy az adott útra milyen korlátozás vonatkozik (53). A maximális 

kapacitás az úthálózaton 44 tonna. Ennek oka, hogy ma Magyarországon a megengedett 

legnagyobb össztömeg 40 tonna, viszont a negyven lábas konténerek esetében 44. Ezen határ 

felett pedig már csak külön engedéllyel közlekedhetnek járművek. 2013. július 1-vel a 

209/2013. (VI. 18.) kormányrendelet értelmében a nehéz tehergépjárművek csak gyorsforgalmi 

úton vagy főútvonalon közlekedhetnek, így az egyéb utak esetében, ahol más korlátozás nincs 

megadva, a 12 tonnás határ került beállításra. Azokon az útvonalakon, ahol sem az áruszállítás, 

sem pedig az autóbusz közlekedés nem engedélyezett, ott a korlát 3,5 tonna lett, természetesen 

amennyiben más korlát nincs. 

A híddal való ellátottságot két tényező minősíti (54–55). Az egyik egy dummy változó, 

mely értéke akkor 1, ha a határ egy hídon van. A másik tényező pedig, a határfolyók mérete és 

a hidak forgalma közti összefüggés leképezésére irányul. A második tényező figyelembevétele 

azért lehet indokolt, mert a nagyobb folyók esetében a magasabb hídépítési költségek miatt a 

kapcsolatok vélhetően jóval ritkábbak, így jelentősebbek. 

A térökonometriai elemzés során az alkalmazott módszertan megfelel a 3. fejezetben 

bemutatottaknak. Ami speciálisan ehhez az elemzéshez kell rögzíteni az a felhasznált 

súlymátrixok bemutatása. Nyolc súlymátrixot definiáltam, amelyeket 0–7 terjedő számozással 

jelöltem. A súlymátrixok között két lényeges különbség van, a súlymátrixok típusa, valamint 
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az összefüggőségük szabályrendszere. Alapvetően két típusú súlymátrixot alkalmaztam, 

egyrészt szomszédság alapú binárisat (B), másrészt pedig inverz távolságalapút (W). A 

súlymátrixok összefüggőségének szabályrendszere alapján öt típust definiáltam, amelyek a 

következők: 

• Összes: az összes határátkelőhely kapcsolatban van egymással. 

• Szomszédos: csak az egymással szomszédos határátkelőhelyek hatnak egymásra. 

• Főút alapú: azon határátkelőhelyek hatnak egymásra, amelyek két másodrendű, vagy annál 

magasabb rangú főút vagy gyorsforgalmi út között helyezkednek el. 

• Ország alapú: csak azok a határátkelőhelyek hatnak egymásra, amelyek ugyanazokat az országokat 

kötik össze (például az összes olyan határátkelőhely hat egymásra, amely Szlovákia és 

Magyarország között biztosít kapcsolatot). 

• Tranzit alapú: hasonlít a főút alapúhoz, azonban a csoportképző elemek nem a főút rangja, hanem a 

tranzitforgalomban betöltött szerepe alapján kerülnek kiválasztásra. Vagyis a határátkelőket két 

csoportra kell osztani: az első csoport a főbb határátkelőket tartalmazza, amelyeket a 3,5 tonnánál 

nagyobb tehergépjárművek is használhatnak, és amelyek az országos fő- vagy a gyorsforgalmi 

utakhoz tartoznak. A másik csoport a kisebb átkelőkből áll. A hozzárendelés szabályrendszere a 

következő: a nagyobb határátkelők hatással vannak egymásra, míg a kisebbek a két szomszédos 

kisebb, valamint a két szomszédos főbb határátkelőhellyel állnak kapcsolatban. 

Az egyes súlymátrixok felállítását és számozását a 10. táblázat tartalmazza. 

10. táblázat: A súlymátrixok tulajdonságai 

(forrás: saját szerkesztés) 

 
Súlymátrixok típusa Súlymátrixok összefüggőségének szabályrendszere 

0. mátrix W Összes 

1. mátrix W Szomszédos 

2. mátrix W Főút alapú 

3. mátrix B Ország alapú 

4. mátrix W Ország alapú 

5. mátrix B Főút alapú 

6. mátrix W Tranzit alapú 

7. mátrix B Tranzit alapú 

 

 Összevont modellek felépítése 

Az összevont modell lényege, hogy az egyes járműtípusokat nem különböztettem meg 

egymástól, hanem pusztán a határátkelők kétirányú forgalmát vettem figyelembe 

egységjármű/nap/két irány mértékegységgel. A feltárt szakirodalom alapján a regressziós 

vizsgálat során az alábbi tényezőket mindenképpen célszerű a magyarázóváltozók között 

vizsgálni (Japan International Cooperation Agency et al., 2016; UNESCAP, 2001). 

• Híddal való ellátottság, 

• Út típusa, 

• Európai utak hálózata, 

• Célország, 

• Schengeni-határok. 

Az előzetes vizsgálatok eredményei alapján a Schengeni határok és a célország oly 

mértékben függnek össze, hogy a dummy változók sajátosságai miatt külön nem vonhatók be 

a modellbe. A multikollinearitás elkerülése végett, az egymással korreláló magyarázóváltozók 

kiszűrése után felállításra került az OLS modell. A multikollinearitás kiszűrésével lehetőség 

van az egymással összefüggő modell változók együttes figyelembevételének elkerülésére (pl. 
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a heti nyitvatartási idő, és a határátkelő korlátozására vonatkozó dummy változó között az 𝑅2 

érték 0,8938, így nem szerepelhetnek egy modellben). 

 Tehergépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

A tehergépjárművekre vonatkozó modellben a magyarázóváltozó rendszerét kismértékben 

átalakítottam, így számos változót elhagytam, például a lakosságszámra vonatkozókat, viszont 

a korábbiakhoz képest új magyarázóváltozók is bevezetésre kerültek, amelyek a nemzetközi 

transzeurópai közlekedési infrastruktúrák, valamint a párhuzamos vasúti infrastruktúrák 

hatásait reprezentálják. Ezek alapján négy OLS modellt lehet felállítani. A különbség köztük 

annyi, hogy hogyan modellezzük a vasút, valamint a célországok hatását. Az egyes OLS 

modellekre a következőkben A, B, C, D jelzésekkel hivatkozok. 

 Személygépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

A határon átívelő személygépjármű áramlásokat két nagy csoportba lehet sorolni 

rendszerességük alapján (Bradbury, 2013). A rendszeres áramlások közé a munkahelyi ingázást 

(napi), valamint a vásárlást, vagy üzemanyagbeszerzést (heti) sorolhatjuk. Ezzel szemben a 

szabadidős célú utazások általában nem rendszeresek (kirándulás, rokonlátogatás). A külföldre 

ingázásról elmondható, hogy a Magyarországon élők 2,1 százaléka dolgozik külföldön. A 

legtöbb ingázó Győr-Moson-Sopron megyében él, ami Pozsony (Bratislava) és Bécs (Wien) 

közelségével magyarázható. 

A személygépjármű-forgalomra vonatkozó modellek meghatározásánál három hatást 

vizsgáltam kiemelten, amelyek a következők: 

• a szomszédos országok hatása: dummy változókkal modellezzük őket (0) (Limão and Venables, 

2001), vagy megfelelően megválasztott paraméterekkel (1) (Maoh et al., 2016), 

• az agglomerációs hatásokat összegezve vesszük figyelembe (1), vagy külön-külön (0), 

• a párhuzamos autóbuszos, illetve vasúti szolgáltatások esetében megkülönböztettem a távolsági és a 

regionális szintet (0), vagy nem (1). 

A három eset kombinációja alapján nyolc modell állítható fel. A nyolc modell egymástól 

való megkülönböztetésére egy kódolási rendszert vezettem be, aminek alapját a fenti lista 

szolgálja. A kódolási rendszer lényege, hogy három kitüntetett paraméter van, amelyeket két 

féle módszertan segítségével lehet figyelembe venni, ami összesen nyolc lehetséges esetet 

feltételez. Ennek megfelelően minden modell reprezentálható egy három karakterből álló 

bináris kóddal, amelyből minden egyes karakter egy-egy esetet jelöl a fenti listából (például a 

000 modell esetében a szomszédos országok hatása dummy változókkal van figyelembe véve, 

az agglomerációs hatások nincsenek összegezve, és a párhuzamos közforgalmú közösségi 

közlekedési szolgáltatások esetében megkülönböztettem a regionális és a távolsági szinteket). 

4.3. Az országhatárokra felírt gyakorlati modellek 

A gyakorlati modellek eredményei esetében a táblázatokat ismeretetem a következő 

sorrendben. Először az OLS (Ordinary Least Squares – legkisebb négyzetek módszere) modellek 

eredményét ismertetem, amely minden esetben a klasszikus lineáris regressziós módszerrel 

meghatározott modellt mutatja be. Az ide tartozó paraméterbecslés eredménytáblázatokat a 

Melléklet A tartalmazza. Ezután ismertetem a vizsgált súlymátrixokhoz tartozó Moran-próbák, 
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illetve a LM-teszt eredményeit. Ezt követik a térökonometriai modelleket bemutató táblázatok, 

végül pedig a különböző modellek összehasonlítása kerül bemutatásra. 

Az együtthatókat bemutató táblázatokban a paraméterek értéke mellett a nullától való 

különbözőségükre való próbák próbastatisztika-értékét mutatom be (Maddala, 2001), ami az 

OLS esetében a 𝑡-próba (Maddala, 2001), míg a térökonometriai modellek esetében a 𝑧-próba 

(Anselin, 1988b). A szignifikanciaszinteket az R programban alkalmazott módon jelöltem, 

vagyis: . ha 𝑝 < 0,1, * ha 𝑝 < 0,05, ** ha 𝑝 < 0,01, és *** ha 𝑝 < 0,001 (Bivand et al., 2013a; 

Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017). 

Az összehasonlító táblázatok első oszlopcsoportjában az alapmodellek (OLS – Ordinary 

Least Squares: Klasszikus legkisebb négyzetek módszere) bizonyos tulajdonságai (az 𝑅2, a 𝐹-

statisztika és az ahhoz tartozó szignifikancia érték), míg a második csoportban a térbeli hiba 

modellek, végül pedig a térbeli késleltetés modellek szerepelnek. A sorokban a következő adatok 

olvashatók: 

• 𝜌/𝜆: a megfelelő térbeli autokorrelációs paraméter értéke (hibamodell esetén 𝜆, késleltetési modell 

esetén 𝜌), 

• 𝐹/𝑧-érték: globális teszt a modellre vonatkozóan, az OLS modellek esetében 𝐹-statisztika, míg a 

térökonometriai modellek esetében 𝑧-statisztika, 

• 𝑝-érték: a statisztika szignifikanciaszintje, 

• 𝑅2: korrelációs együttható, 

• 𝐿𝑐: a koncentrált maximum likelihood függvény értéke, 

• 𝐴𝐼𝐶, 𝐵𝐼𝐶 és 𝐶𝐴𝐼𝐶: információs kritériumok (Cameron and Trivedi, 2005). 

A felsorolás magyarázataként érdemes megjegyezni a következőket. A klasszikus 𝑅2 érték 

nem alkalmazható abban az esetben, ha térbeli hiba autokorrelációs modelljéről van szó, hanem 

csak egy pszeudo 𝑅2 érték alkalmazható (Anselin, 1988b). 

 Összevont modellek 

Az összevont modell keretében egy modellt vizsgáltam, amelynek a paraméterbecslés után 

adódott együtthatóit a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. szemlélteti. Mint ahogyan az l

átható, a különböző közlekedési módokra vonatkozó eltérő feltételezések miatt egyértelmű 

hatásokat csak a legkiemelkedőbb esetekben lehet megállapítani (osztrák irány fontossága, 

valamint az autópályák és a legjelentősebb tranzitútvonalak forgalomvonzó hatása). 

11. táblázat: Az autokorrelációs tesztek eredményei az alkalmazott súlymátrixokra 

(forrás: saját szerkesztés) 

 0. mátrix 1. mátrix 2. mátrix 3. mátrix 4. mátrix 5. mátrix 

Mátrix típusa W W W B W B 

Hozzárendelés Összes Szomszéd Főutakhoz Országhoz Országhoz Főutakhoz 

Moran 𝐼 -0,1392 -0,1841 -0,1768 -0,0386 -0,1474 -0,0185 

Moran 𝐼 𝑝-értéke 0,3296 0,4276 0,3205 0,4534 0,3811 0,2924 

𝐿𝑀𝜆 𝑝-érték 0,0796 0,0981 0,0668 0,1494 0,0816 0,7544 

𝐿𝑀𝜌 𝑝-érték 0,6192 0,9014 0,7861 0,7901 0,6303 0,0594 

𝐿𝑀𝜆
∗ 𝑝-érték 0,0175 0,0364 0,0188 0,0153 0,0172 0,0086 

𝐿𝑀𝜌
∗ 𝑝-érték 0,0933 0,1982 0,1350 0,0492 0,0899 0,0013 

Az 𝐿𝑀𝜆
∗, valamint 𝐿𝑀𝜌

∗ értékek a térbeli paraméterekre vonatkozó robosztus Lagrange-multiplikátor tesztekhez 

tartoznak 

A térökonometriai modell felállításához szükséges a megfelelő súlymátrix meghatározása, 
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valamint a hozzá tartozó Moran-𝐼 és LM tesztek elvégzése. A tesztek eredményeit a vizsgált 

súlymátrixok tekintetében (10. táblázat) tartalmazza a 11. táblázat. Ez alapján csak az 5. modellt 

célszerű a térbeli késleltetés autokorrelációs modelljével lefuttatni (sar25), azonban a 

sorstandardizált súlymátrixok alkalmasak lehetnek a SEM eljárások számára (errorsalm20, 

errorsalm21, errorsalm22, errorsalm24). Az összehasonlítást a 12. táblázat foglalja össze, ahol az 

egyes modellek az ismertetett azonosítókkal került megkülönböztetésre. 

12. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata az összevont adatokra felállított térökonometriai 

modellek esetében 

(forrás: saját szerkesztés) 

 sar25 errorsalm20 errorsalm21 errorsalm22 errorsalm24 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 2461,3 0,698  2685,4 0,831  2454,5 0,702  2068,2 0,606  2941,9 0,907  

𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 2,53E-03 1,766 . 2,85E-03 2,589 ** 3,00E-03 2,470 * 3,03E-03 2,630 ** 2,85E-03 2,607 ** 

𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 -4,43E-03 -0,645  -1,11E-02 -2,146 * -7,22E-03 -1,249  -8,33E-03 -1,519  -1,10E-02 -2,146 * 

𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 1,57E-01 4,826 *** 1,37E-01 4,856 *** 1,49E-01 4,978 *** 1,49E-01 5,214 *** 1,37E-01 4,862 *** 

𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 1,73E-03 0,509  6,93E-03 2,559 * 5,05E-03 1,703 * 6,34E-03 2,252 * 6,83E-03 2,554 * 

𝑁𝑌𝑇 -11,22 -0,909  -15,25 -1,292  -14,62 -1,182  -14,50 -1,203  -16,7 -1,407  

𝐶𝐴𝑃 -0,42 -1,167  -0,7 -2,154 * -0,6 -1,721 * -0,6 -1,885 . -0,7 -2,233 * 

𝑆Ú𝐿𝑌 11,53 0,697  -7,14 -0,508  7,18 0,478  4,16 0,281  -6,93 -0,492  

𝑇𝐺𝐾𝑘𝑜𝑟𝑙  1267,7 1,625  -1694,4 -2,322 * -344,2 -0,453  -1170,6 -1,532  -1708,3 -2,340 * 

𝐵𝑈𝑆𝑘𝑜𝑟𝑙  -1511,7 -1,551  443,13 0,463  -605,54 -0,617  25,24 0,026  478,98 0,501  

𝑅𝐼𝑉𝐷 -595,37 -0,895  -1121,3 -1,824 . -969,8 -1,548  -1034,4 -1,671 . -1147 -1,868 . 

𝐴𝑇 4474,6 2,659 ** 7586,3 5,805 *** 6815,8 4,666 *** 7414,1 5,387 *** 7622,5 5,959 *** 

𝐻𝑅 -1440,7 -0,929  -83,72 -0,067  -486,16 -0,360  -147,46 -0,117  92,25 0,077  

𝑅𝑂 515,42 0,333  297 0,231  555 0,410  544 0,424  395 0,322  

𝑅𝑆 -309,49 -0,203  1457 1,229  751 0,565  1238 0,995  1502 1,318  

𝑆𝐾 1339,8 0,689  682,9 0,421  1108,3 0,649  902,1 0,557  789 0,499  

𝑆𝐼 3473,1 1,907 . 7036,9 5,041 *** 5908,7 3,792 *** 6636,3 4,537 *** 7111,8 5,227 *** 

𝐸𝐴𝑓  4317,3 3,221 ** 3621,2 3,225 ** 3713,3 2,977 ** 3370,6 2,821 ** 3599,8 3,233 ** 

𝐸𝐴𝑚 -473,07 -0,418  -782,2 -0,751  -724,2 -0,672  -665,7 -0,633  -817,3 -0,783  

𝐸𝐵 1844,1 1,224  2628,4 1,877 . 2427,9 1,589  2653,2 1,760 . 2689,3 1,881 . 

𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 8067,1 2,800 ** 10947 4,399 *** 9902 3,637 *** 10494 3,957 *** 10942 4,403 *** 

𝑅𝐷𝑎ú
𝐻𝑈 4874,8 1,538  4564,5 1,637  4320 1,423  4422 1,491  4615 1,643  

𝑅𝐷𝑓ő
𝐻𝑈 2422,9 2,258 * 2784,1 2,897 ** 2657,9 2,639 ** 2683,4 2,709 ** 2789,3 2,895 ** 

𝑅𝐷𝑚
𝐻𝑈 642,26 0,798  1062,7 1,537  891,4 1,22  965,5 1,353  1035,5 1,502  

𝑅𝐷𝐼
𝐴𝐵  -2324,1 -0,890  -638,81 -0,266  -1526,2 -0,599  -1201,8 -0,482  -651,2 -0,271  

𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐴𝐵  -3445,5 -1,311  -3525 -1,466  -3705 -1,438  -3677 -1,465  -3543 -1,476  

𝑅𝐷𝑚
𝐴𝐵  -4756 -1,762 . -6211,6 -2,533 * -5657,7 -2,142 * -5971,5 -2,328 * -6244,5 -2,546 * 

𝑅𝐷ℎ
𝐴𝐵  -5317 -1,979 * -6600 -2,652 ** -6192 -2,322 * -6353 -2,442 * -6644 -2,668 ** 

𝑅𝐼𝑉𝑤  4,4 1,412  5,17 1,904 . 5,03 1,797 . 5,28 1,919 . 5,33 1,976 * 

𝜌/𝜆 0,0343  . -0,6004  *** -0,2909  *** -0,4244  *** -0,5836  *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Mint ahogyan a Melléklet A: Az országhatárokra felírt OLS modellek paraméterbecsléseinek 

eredménytáblázata részben látható 38. táblázatban itt is (12. táblázat) az egyes sorokban az 

együtthatók, és a hozzá tartozó 𝑝-értékek láthatók. Az együtthatókról elmondható, hogy 

összességében a hatások nem módosulnak a klasszikus modellhez képest. Az egyetlen SAR 

modellt vizsgálva (sar25), az látható, hogy Szerbia együtthatója lecsökkent Ukrajnához képest. 

Ezzel szemben a SEM modellek esetében az országok hatásai lecsökkennek, csupán Ausztria és 

Szlovénia tartja meg erős helyzetét, amiből arra lehet következtetni, hogy a többi ország esetében 
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jelentősebbek a térbeli hatások. 

A 13. táblázat az egyes modellek összehasonlítását mutatja. Mindenképpen kiemelkedik az 

errorsalm20 és az errorsalm24 modell az 𝐴𝐼𝐶 értéke alapján, továbbá elmondható, hogy ezen 

modellek esetében a magyarázóváltozók is hasonló hatást mutatnak, így ezen modellek a 

továbbiakban is alkalmazhatók. 

13. táblázat: A térökonometriai modellek összehasonlítása 

(forrás: saját szerkesztés) 

 sar25 errorsalm20 errorsalm21 errorsalm22 errorsalm24 

𝑅2 0,7839 0,8286 0,7995 0,8118 0,8291 

𝜌/𝜆 0,0343 -0,6004 -0,2909 -0,4244 -0,5836 

𝑝-érték 0,0820 1,04E-04 1,24E-02 1,95E-03 1,30E-04 

𝐿𝑐 -931,193 -925,177 -929,579 -927,906 -925,381 

𝐴𝐼𝐶 1924,4 1912,4 1921,2 1917,8 1912,8 

 

 Tehergépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

Az A-D jelzésű OLS modellek esetében is megvizsgáltam, hogy megfigyelhető-e az 

autokorreláció jelenléte, azonban minden esetben azt az eredményt kaptam, hogy csak a 7-es 

mátrix (tranzit alapú bináris mátrix) esetében lehet kimutatni. Ez viszont mind a négy OLS 

modell esetében mutat térbeli autokorrelációt. Az LM tesztek azt mutatják, hogy minden esetben 

célszerű az adatokra SEM modellt építeni, míg a C és D modellek esetében a SAR modell 

felállítása is lehetséges. 

14. táblázat: Az autokorrelációs tesztek eredménye a 7-es típusú súlymátrix esetében 

(forrás: saját szerkesztés) 

 A7. modell B7. modell C7. modell D7. modell 

Mátrix típusa B B B B 

Hozzárendelés Tranzit Tranzit Tranzit Tranzit 

Moran 𝐼 -0,0871 -0,0884 -0,0751 -0,0773 

Moran 𝐼 𝑝-értéke 0,0049 0,0039 0,0265 0,0191 

𝐿𝑀𝜆 𝑝-érték 0,0196 0,0178 0,0443 0,0382 

𝐿𝑀𝜌 𝑝-érték 0,2224 0,2822 0,0795 0,1181 

𝐿𝑀𝜆
∗ 𝑝-érték 0,0423 0,0336 0,1398 0,1053 

𝐿𝑀𝜌
∗ 𝑝-érték 0,6848 0,8070 0,2712 0,3798 

 

Mindezek alapján felállítható a térbeli hiba modellje az A-D alapmodellekre a 7-es mátrix 

segítségével. 
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15. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a SEM modellek esetében 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell A Modell B Modell C Modell D 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 -1,37E+02 -0,417  -6,50E+01 -0,194  -2,50E+03 -3,847 *** -2,30E+03 -3,609 *** 

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 2,58E-02 4,088 *** 2,33E-02 3,619 *** 1,81E-02 2,778 ** 1,74E-02 2,722 ** 

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 -1,87E-02 -2,005 * -1,43E-02 -1,551  -3,38E-02 -3,732 *** -2,96E-02 -3,495 *** 

𝑅𝐿𝐷 - -  6,36E+01 0,838  - -  6,86E+01 0,898  

𝑅𝐿𝐼  2,53E+02 2,240 * - -  1,97E+02 1,657 . - -  

𝑅𝐿II -1,50E+02 -1,070  - -  -2,15E+01 -0,150  - -  

𝑅𝐿III 8,50E+01 0,797  - -  3,88E+01 0,3431  - -  

𝐴𝐺𝐿Σ 1,46E-02 1,007  2,09E-02 1,532  2,20E-02 1,437  2,75E-02 1,968 * 

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒 3,45E+02 0,800  4,06E+02 0,975  8,90E+02 2,071 * 8,97E+02 2,157 * 

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 9,92E+02 2,391 * 1,06E+03 2,662 ** 1,02E+03 2,499 * 1,08E+03 2,809 ** 

𝑇𝐸𝑁𝑀𝑒𝑑 2,88E+02 0,733  2,87E+01 0,074  -2,52E+02 -0,624  -3,41E+02 -0,858  

𝑇𝐸𝑁𝑅𝐷  3,48E+03 7,571 *** 3,48E+03 7,334 *** 3,21E+03 6,502 *** 3,27E+03 6,614 *** 

𝑇𝑅𝐻𝑎𝑟𝑏 2,60E+02 4,314 *** 2,25E+02 3,998 *** 1,34E+02 2,395 * 1,32E+02 2,417 * 

𝑇𝑅𝐼𝑛𝑡 -9,11E-02 -1,559  -5,52E-02 -0,945  4,05E-03 0,073  1,18E-02 0,210  

𝑉𝐶 7,05E+02 1,790 . 1,02E+03 2,615 ** 1,43E+03 4,108 *** 1,52E+03 4,359 *** 

𝑆Ú𝐿𝑌 -1,41E+01 -2,857 ** -1,43E+01 -2,913 ** -1,20E+01 -2,271 * -1,28E+01 -2,442 * 

𝐴𝑇 6,11E+02 1,449  5,19E+02 1,238  - -  - -  

𝐻𝑅 3,24E+02 1,141  2,68E+02 0,947  - -  - -  

𝑅𝑂 1,11E+03 4,936 *** 9,50E+02 4,402 *** - -  - -  

𝑅𝑆 3,45E+02 1,356  2,96E+02 1,169  - -  - -  

𝑆𝐾 5,63E+02 1,519  4,84E+02 1,306  - -  - -  

𝑆𝐼 6,37E+02 2,671 ** 6,18E+02 2,665 ** - -  - -  

𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 - -  - -  1,79E-03 3,489 *** 1,54E-03 3,208 ** 

𝑆𝐸 - -  - -  3,05E+02 2,383 * 2,81E+02 2,191 * 

𝐸𝑈 - -  - -  8,94E+00 0,073  2,74E+01 0,223  

𝑇𝐴 - -  - -  2,64E+03 3,937 *** 2,42E+03 3,761 *** 

𝑠𝐻𝑈 -2,52E+01 -2,313 * -2,48E+01 -2,249 * -1,37E+01 -2,634 ** -1,22E+01 -2,548 * 

𝑠𝐴𝐵  3,84E+00 0,521  2,29E+00 0,309  -7,18E+00 -2,569 * -7,98E+00 -2,980 ** 

𝐸𝐴𝑓 6,21E+02 1,748 . 4,16E+02 1,183  1,05E+02 0,289  4,07E+01 0,114  

𝐸𝐴𝑚 -7,66E+02 -2,061 * -8,06E+02 -2,280 * -1,14E+03 -3,065 ** -1,12E+03 -3,154 ** 

𝐸𝐵 8,35E+02 3,245 ** 9,28E+02 3,603 *** 1,13E+03 4,310 *** 1,14E+03 4,362 *** 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  4,54E+02 1,010  6,86E+02 1,498  7,48E+02 1,557  8,43E+02 1,750 . 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 1,02E+03 2,012 * 1,01E+03 2,003 * 1,25E+03 2,408 * 1,23E+03 2,399 * 

𝑅𝐷𝑓 2,44E+02 2,293 * 2,76E+02 2,506 * 3,42E+02 3,020 ** 3,53E+02 3,091 ** 

𝜆 -0,2513 -9,918 *** -0,2306 -11,00 *** -0,2448 -8,651 *** -0,2394 -7,708 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

A térbeli késleltetés modellek alkalmazásánál nagyon hasonló eredményeket kaptam. Ezek 

némileg kevésbé tekinthető jó modelleknek (magyarázat a 17. táblázat esetében). 

16. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a SAR modellek esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell C Modell D 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 -2,10E+03 -2,523 * -1,85E+03 -2,258 *** 

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 2,21E-02 1,795 . 2,38E-02 1,934 ** 

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 -4,80E-02 -4,153 *** -4,43E-02 -4,009 *** 

𝑅𝐿𝐷 - -  3,00E+01 0,332  

𝑅𝐿𝐼  1,53E+02 1,162  - -  
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 Modell C Modell D 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝑅𝐿II 9,76E+01 0,590  - -  

𝑅𝐿III -8,36E+01 -0,634  - -  

𝐴𝐺𝐿Σ 3,49E-02 2,041 * 3,78E-02 2,239 * 

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒 4,17E+02 0,900  3,11E+02 0,694 * 

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 3,62E+02 0,979  3,33E+02 0,940 ** 

𝑇𝐸𝑁𝑀𝑒𝑑 -4,15E+02 -1,040  -3,25E+02 -0,857  

𝑇𝐸𝑁𝑅𝐷  2,82E+03 5,751 *** 2,94E+03 6,032 *** 

𝑇𝑅𝐻𝑎𝑟𝑏 1,86E+02 4,172 *** 1,88E+02 4,239 * 

𝑇𝑅𝐼𝑛𝑡 3,10E-02 0,591  2,74E-02 0,530  

𝑉𝐶 1,80E+03 4,810 *** 1,87E+03 5,016 *** 

𝑆Ú𝐿𝑌 -2,01E+00 -0,328  -2,32E+00 -0,390 * 

𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 2,21E-03 3,389 *** 1,95E-03 3,119 ** 

𝑆𝐸 2,39E+02 1,246  2,49E+02 1,295 * 

𝐸𝑈 2,30E+02 1,362  2,29E+02 1,354  

𝑇𝐴 2,20E+03 2,566 * 1,87E+03 2,236 *** 

𝑠𝐻𝑈 -9,38E+00 -1,130  -7,96E+00 -0,956 * 

𝑠𝐴𝐵  -1,31E+01 -2,516 * -1,29E+01 -2,446 ** 

𝐸𝐴𝑓 1,91E+02 0,506  2,13E+02 0,597  

𝐸𝐴𝑚 -6,52E+02 -1,936 . -6,35E+02 -1,896 ** 

𝐸𝐵 9,93E+02 3,733 *** 9,52E+02 3,591 *** 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  9,37E+02 1,927 . 9,41E+02 1,934 . 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 9,48E+02 2,261 . 8,73E+02 2,093 * 

𝑅𝐷𝑓 3,94E+02 2,932 * 4,06E+02 3,042 ** 

𝜌 -0,0126 -1,843 . -0,0112 -1,647 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Eddig hat modell került bemutatásra, azonban ezek összehasonlítását is érdemes elvégezni. 

A modellek paraméterek szerinti összehasonlítását a 17. táblázat szemlélteti. 

17. táblázat: A tehergépjármű-adatokra vonatkozó térökonometriai modellek összehasonlítása 

(forrás: saját szerkesztés) 

 OLS SEM SAR 

 A B C D A B C D C D 

𝜌/𝜆 - - - - -0,251 -0,231 -0,245 -0,239 -0,013 -0,012 

𝐹/𝑧 24,24 26,33 23,86 26,14 -9,918 -10,996 -8,651 -7,708 -1,843 -1,647 

𝑝-érték 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 2,2E-16 1,3E-14 0,065 0,100 

𝑅2 0,902 0,900 0,891 0,889 0,997 0,996 0,985 0,983 0,895 0,892 

𝐿𝑐 -740 -741 -746 -746 -724 -727 -732 -733 -744 -745 

𝐴𝐼𝐶 1540 1538 1547 1544 1510 1512 1523 1521 1546 1544 

𝐵𝐼𝐶 1619 1612 1621 1613 1592 1588 1599 1592 1622 1615 

𝐶𝐴𝐼𝐶 1649 1640 1649 1639 1623 1617 1628 1619 1651 1642 

 

Mindezek alapján látható, hogy a hibamodellek jobban működnek, ugyanis mind az 𝑅2, mind 

pedig az információs kritériumok esetében jobb modell paraméterek adódnak. További tény, 

hogy a vasút kategorizálása érdemben nem javítja a modellt, valamint a célországok dummy 

változókkal való szemléltetése sem (ez kitűnik azon mutatóknál, ahol a magyarázóváltozók 

száma befolyásolja a modell jóságát; pl.: 𝐶𝐴𝐼𝐶), habár az információs kritériumok még mindig 

alacsonyabbak. 
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 Személygépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

A személygépjárművekre vonatkozó OLS modellből nyolcat vizsgáltam, ezek eredményeit a 

40. táblázat és a 41. táblázat szemlélteti. Ha a szomszédos országok hatásait érték skálán vett 

változókkal modellezzük (41. táblázat), akkor a korábban bemutatott hatások nem változnak 

jelentősen. Az országokon alapuló dummy változók esetében azonban további elemzéseket 

célszerű lefolytatni. Mivel a szomszédos országok hatásának dummy alapú értékelése az 

országok jól differenciálhatóságát eredményezte, ez a megközelítés nem helyettesíthető abszolút 

változó alapú elemzéssel. Sem az EU, sem a Schengeni Egyezmény hatása nem tűnik 

jelentősnek; emellett az utóbbi együtthatója bizonyos esetekben negatív. Úgy tűnik, hogy a többi 

országspecifikus függő változó sem befolyásolja érdemben a modellt. 

A térökonometriai elemzés elvégzéséhez a meglévő OLS-modellekre kell olyan modelleket 

kell felállítani, amely figyelembe veszi a térbeli autokorrelációt. A korábban bemutatott nyolc 

súlymátrixot azért vizsgáltam, hogy kimutathassam a térbeli autokorreláció jelenlétét, ennek 

eredménye a 18. táblázatban látható. Három esetben a SEM modellek alkalmazhatók (0107, 0117 

és 1107 modellek), míg két esetben a SAR modellek adják a megfelelő megoldást. Csak az első 

két modell 𝑝 értéke van 10 százalék alatt, a többi valamivel meghaladja ezt a küszöböt. Ezenkívül 

a SAR modellek nem működnek megfelelően, ugyanis jelentős térbeli hatások nem mutathatók 

ki. Így a további elemzés során a SEM modelleket alkalmaztam. 

18. táblázat: A térbeli autokorrelációs tesztek eredménye a személygépjármű modellek esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell 0107 Modell 0117 Modell 1015 Modell 1107 Modell 1115 

Mátrix típusa B B B B B 

Hozzárendelés Tranzit Tranzit Főút Tranzit Főút 

Moran 𝐼 -0,0742 -0,0785 -0,0182 -0,0715 -0,021 

Moran 𝐼 𝑝-értéke 0,0988 0,0645 0,1139 0,1046 0,1275 

𝐿𝑀𝜆 𝑝-érték 0,0467 0,0354 0,7582 0,0554 0,723 

𝐿𝑀𝜌 𝑝-érték 0,397 0,2035 0,2647 0,4468 0,2698 

𝐿𝑀𝜆
∗ 𝑝-érték 0,0653 0,06353 0,2036 0,0738 0,1616 

𝐿𝑀𝜌
∗ 𝑝-érték 0,6911 0,4265 0,09631 0,7442 0,0807 

 

Mindezek alapján a három azonosított SEM modellre el lehet végezni a paraméterbecslést, 

amely eredményeit a 19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a SEM modellek esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell 0107 Modell 0117 Modell 1107 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 -2.22E+03 -1.337  -2.06E+02 -0.113  -7.08E+02 -0.368  

𝐵𝑈𝑆 - -  3.07E+01 8.233 *** - -  

𝐾𝑃 2.18E+00 1.035  8.54E-01 0.380  8.64E-01 0.401  

𝐵𝑈𝑆𝑂 1.55E+03 9.073 ** - -  1.65E+03 9.586 *** 

𝐵𝑈𝑆𝑅 -6.43E+01 -1.152  - -  -5.83E+01 -1.012  

𝐵𝑈𝑆Σ - -  -8.71E+01 -1.499  - -  

𝑅𝐿𝑂 3.55E+01 0.582  - -  3.86E+01 0.613  

𝑅𝐿𝑅 -4.08E+01 -1.707 . - -  -3.91E+01 -1.596  

𝑅𝐿Σ - -  -1.89E+01 -1.373  - -  

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 8.98E-02 2.132 * 8.85E-02 1.971 * 1.48E-01 3.818 *** 
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 Modell 0107 Modell 0117 Modell 1107 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 -3.32E-01 -1.822 . -6.39E-01 -3.223 ** 1.37E-01 1.685 . 

𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 6.23E-04 0.818  8.50E-04 1.044  -2.13E-04 -0.289  

𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 4.99E-03 1.697 . 2.38E-04 0.079  4.93E-03 1.637  

𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 1.73E-01 12.122 *** 1.55E-01 10.520 *** 1.72E-01 11.539 *** 

𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 4.45E-03 3.055 ** 2.62E-03 1.602  3.99E-03 2.681 ** 

𝐿𝐴𝐾5
𝐴𝐵 1.05E-02 1.411  2.26E-02 2.794 ** -8.99E-03 -2.734 ** 

𝐴𝐺𝐿Σ 8.51E-02 1.443  4.31E-02 0.720  9.44E-02 1.671 . 

𝑁𝑌𝑇 6.60E+00 1.109  3.88E-01 0.063  1.06E+01 1.788 . 

𝐴𝑇 1.01E+04 2.001 * 1.83E+04 3.350 *** - -  

𝐻𝑅 2.63E+03 1.457  5.89E+03 2.985 ** - -  

𝑅𝑂 5.49E+02 0.400  2.87E+03 1.902 . - -  

𝑅𝑆 2.30E+03 1.597  4.00E+03 2.548 * - -  

𝑆𝐾 2.31E+03 1.066  6.31E+03 2.629 ** - -  

𝑆𝐼 5.62E+03 1.910 . 9.65E+03 3.031 ** - -  

𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 - -  - -  -4.50E-03 -1.462  

𝑆𝐸 - -  - -  -1.29E+02 -0.203  

𝐸𝑈 - -  - -  -6.74E+02 -1.137  

𝑇𝐴 - -  - -  -5.01E+03 -2.398 * 

𝑠𝐻𝑈 -4.89E+01 -1.228  -5.51E+01 -1.278  1.18E+01 0.421  

𝑠𝐴𝐵  -6.62E+01 -2.945 ** -7.67E+01 -3.036 ** -5.36E+01 -3.350 *** 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  7.98E+02 1.195  6.37E+02 0.869  8.61E+02 1.240  

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 1.17E+03 0.885  9.95E+02 0.757  1.57E+03 1.175  

𝑅𝐷𝑓 1.19E+03 4.784 *** 1.13E+03 4.477 *** 1.14E+03 4.640 *** 

𝑅𝐼𝑉𝑤  -3.54E-02 -0.023  -2.46E+00 -1.484  -1.98E+00 -1.402  

𝜆 -0.2169 -8.514 *** -0.1781 -5.815 *** -0.2029 -7.334 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

A SEM megközelítés alkalmazása nem változtatja meg jelentősen az eredményeket, az 

országok sorrendje a dummy változók esetében ugyanaz marad, mint az OLS modellekben. A 

térbeli modellekben némelyikük szignifikáns lett, amelyek az OLS-ben még nem voltak azok. 

Az abszolút értékek alkalmazása a kiválasztott gazdasági tényezőkre azonban nem bizonyult 

hatékonynak az országok határátkelő forgalomra gyakorolt hatásának értékelése szempontjából. 

20. táblázat: A térökonometriai modellek összehasonlítása 

(forrás: saját szerkesztés (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; 

Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján) 

  

OLS SEM 

Model 010 Model 011 Model 110 Model 0107 Model 0117 Model 1107 

𝜆 - - - -0.2169 -0.1781 -0.2029 

𝐹/𝑧-érték 17.29 17.28 18.44 -8.5142 -5.8147 -7.3341 

𝑝- érték 2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 2.22E-16 6.07E-09 2.23E-13 

𝑅2 0.8554 0.8487 0.8502 0.4602 0.9753 0.7838 

𝐿𝑐 -859.7367 -862.0439 -861.5496 -847.6694 -851.7306 -851.6274 

𝐴𝐼𝐶 1775.473 1778.088 1775.099 1753.3388 1759.4612 1757.2548 

𝐵𝐼𝐶 1849.246 1849.225 1843.602 1829.7459 1833.2336 1828.3925 

𝐶𝐴𝐼𝐶 1877.246 1876.225 1869.602 1858.7459 1861.2336 1855.3925 

 

A különböző modellek összehasonlítására vonatkozó adatokat a 20. táblázat tartalmazza. A 

térbeli autokorreláció jelen van az OLS modellekben (010-es modell, 011-es modell, 110-es 
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modell), így feltételezhető, hogy az 𝑅2 érték, ami erős kapcsolatot mutat, csupán a térbeli 

autokorreláció jelenléte miatt ilyen magas (Maddala, 2001). Mindezeket a paramétereket 

figyelembe lehet venni az illeszkedés jóságának összehasonlításához. A 0107 és 1107 modellek 

esetében az 𝑅2 értéke alacsonyabb a szokásos OLS változatokhoz képest, a megfelelő 010 és 110 

modelleknél, így a feltételezésem megerősítést nyert. Annak ellenére, hogy a 0117 modell 

rendelkezik a legmagasabb 𝐴𝐼𝐶 értékkel, látható, hogy a 𝑧-érték ebben az esetben a 

legalacsonyabb. A legfontosabb tény azonban az, hogy az pszeudo-𝑅2 érték sokkal magasabb, 

mint a többi modell esetében. Emiatt a 0117-es modell eredményei alkalmazhatók további 

vizsgálatokhoz. 

4.4. Elválasztóhatások elemzése 

A modellek paraméterbecsléseinek eredménye alapján a vizsgált hatásokat hét nagy 

csoportba lehet besorolni, ezek a következők: 

• párhuzamos infrastruktúrák és szolgáltatások, 

• lakosságszám és a térbeli megoszlása, 

• gazdasági adatok, 

• országspecifikus adatok (szomszédos országok hatásainak modellezése), 

• infrastruktúra tulajdonságok, 

• folyók okozta elválasztóhatás, 

• határátkelőhelyek kapacitása (kontroll változók). 

A disszertáció szempontjából a legfontosabb az országspecifikus adatok, valamint a folyók 

okozta elválasztóhatás vizsgálata. Az egyéb paraméterek hatását a Melléklet B tartalmazza. 

A szomszédos országok hatásánál sok esetben a két megközelítési mód közti 

összehasonlítást is el tudtuk végezni a paraméterek értékelése mellett. A két megközelítés, 

vagyis a dummy változóval (Limão and Venables, 2001), valamint az érték skálán mérhető 

változókkal (Maoh et al., 2016) való modellezés közül a legtöbb esetben az előbbi bizonyult 

jobbnak, annak ellenére is, hogy az információs kritériumok a magyarázóváltozók számát is 

figyelembe veszik (6 illetve 4 független változó), valamint, hogy a tehergépjármű-forgalom 

modellezése esetén a érték változók paraméterei jobban magyarázhatók, mint a dummyk. 

A dummy változók esetében általánosan megfigyelhető, hogy amennyiben a határátkelő 

valamely Schengeni országba vezet, az nagy mértékű forgalomnövelő hatást jelent. Ezektől 

valamivel elmarad a Románia, Horvátország és Szerbia irányú forgalom. Az országok 

sorrendje némely esetben módosul, például a tehergépjármű modellek esetében a Románia 

irányú forgalom kiemelkedő, míg a személygépjármű modellek esetében elmarad a többi 

országtól. Fontos megjegyezni, hogy a dummy változók némely esetben nem szignifikánsak, 

tehát nem különböznek lényegesen az Ukrajna irányú forgalomtól. 

Ezzel szemben amennyiben az országok hatását a bemutatott amerikai példák analógiájával 

modellezzük, úgy a tehergépjármű modellek esetében a GDP-nek és a tüzelőanyagár 

különbségeknek pozitív szignifikáns hatása van. Ezzel szemben a személygépjármű modellek 

esetén csak az üzemanyagár szignifikánsan negatív. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

tehergépjárművek esetén megéri a határt keresztezni a kedvezőbb üzemanyagár miatt, míg a 

személygépjárművek esetében nem. 

A hidak és folyók addicionális hatása a határ elválasztóhatásához nehezen értelmezhető. Az 
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OLS modellek esetén nem szignifikánsak, ezzel szemben azonban a térbeli modellekben az 

összevont esetben már igen. A határfolyó megléte önmagában negatívan befolyásolja a 

határforgalmat, azonban minél hosszabb hidat építenek rajta (minél jelentősebb az elválasztás), 

annál nagyobb azon a forgalom. Ez arra vezethető vissza, hogy minél hosszabb hidat kell 

építeni egy folyó felett, annál drágább, tehát valószínű, hogy kevesebb lesz belőle, ami a rajta 

folyó forgalmat koncentrálttá teszi. A hatások pontosabb elemzése azonban mindenképpen 

további elemzésekhez kötött. 

A 4. fejezetben bemutatottak alapján határoztam meg az I. tézisemet. 

4.5. Tézis I. 

Kialakítottam Magyarország közúti határátkelőire vonatkozóan egy térökonometriai 

elemzést, amely alkalmas a határon átívelő infrastruktúrák, mint kordonpontok, forgalmának 

becslésére. A paraméterbecslés eredményeivel igazolható a határok közlekedésre gyakorolt 

elválasztóhatása is.  
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5. Kisebb közigazgatási egységek határainak elválasztó 

hatása 

5.1. Problémafelvetés 

A közlekedéstudományokban a térbeli elkülönülés közlekedésre gyakorolt hatását 

leggyakrabban az országhatárokra összpontosítva kutatják. Az előző fejezetben bemutattam, 

hogy felállítható egy olyan modell, amely alkalmas egy elválasztóhatáson átívelő infrastruktúrák 

összességén a kordonponti forgalmak előrebecslésére, amelyet az országhatárokra vonatkozóan 

mutattam be. Azonban adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a kisebb adminisztratív határokkal, 

például a megyehatárokkal. Ahhoz, hogy egy hasonló vizsgálatot le lehessen folytatni, szükség 

lesz annak igazolására, hogy ezen kisebb adminisztratív határoknak is van elválasztó hatása. 

Hipotézisem, hogy a megyei és járási határok is rendelkeznek elválasztó hatással. Ez 

elemezhető a közlekedés iránti kereslet változásain keresztül, azonban ennek számos aspektusa 

van (munka, iskola, szabadidő). Ezek közül kiemelkedik a napi ingázás, a továbbiakban az ezáltal 

generált keresletet veszem figyelembe. Meg kell jegyezni, hogy bár a szabadidős forgalom is 

jelentős, ez a vizsgálat körén kívül esik. 

A 2011-es népszámlálás során felmérésre került számos közlekedési jellemző. Például, hogy 

honnan-hová, hányan és milyen közlekedési móddal ingáznak két település között (Tóth, 2017b). 

Mivel a helyenként alacsony értékek több helyen személyiségi jogokat sértenének, így 

publikusan ennek egy kivonata érhető el, mégpedig a járásközpontokba való ingázás mértéke 

bármely közlekedési móddal. Ezekből az adatokból, a térstatisztika eszközrendszerét, különösen 

a gravitációs modellt felhasználva, előállítható a települések közötti forgalmi áramlatok leírására 

alkalmas, ún. OD mátrix (Dusek and Kotosz, 2016). A régióban megfigyelhető empirikus 

adatokra felépíthető ezáltal egy elméleti modell, amely alkalmas arra, hogy kimutassam a 

megyehatár és a járáshatár elválasztóhatását.  

A modell felírás kiemelt célja, hogy a kisebb adminisztratív egységek határának feltételezett 

elválasztóhatását egy gyakorlati modellen keresztül is bemutassam. Az előzetes elvárásom az 

volt, hogy a modellbe bevezetett ellenállásparaméterek együtthatói legyenek negatívak, másrészt 

pedig, hogy a megyehatárok képezzenek jelentősebb ellenállást, mint a járáshatárok. 

Amennyiben ez teljesül, arra lehet következtetni, hogy a közigazgatási határoknak is van torzító 

hatása a közlekedési volumenekre. 

Az alacsonyabb adminisztratív szinten lévő határok elválasztóhatásának igazolásával 

lehetőség van ezekre a határokra is felírni egy térökonometriai modellt, amely alkalmas a 

„határátkelőkön” a forgalomnagyság előrebecslésére. Ehhez szükség volt egy kisebb 

területegységre, amelynek a példáján keresztül az elemzés elvégezhető. A választás Fejér 

megyére esett, ugyanis itt rendelkezésre állt a helyismeret, a korábbi elméleti modell miatt, 

valamint ez az entitás egyike az öt hazai megyének (Fejér, Veszprém, Tolna, Heves és Jász-

Nagykun-Szolnok), amely nem az országhatáron helyezkedik el, így talán a megyehatárok 

elválasztó hatása jobban elkülöníthető és azonosítható. 

  



53 

 

5.2. Elválasztóhatások egy mikrorégión belül 

 Felépítés 

Az elemzés elvégzéséhez a Velencei-tó tágabb környezetét vettem alapul. Ez magában 

foglalja a Gárdonyi járást, valamint a kapcsolódó Bicskei, Martonvásári, Dunaújvárosi és 

Székesfehérvári járás egyes részeit, illetve a fővárost (Rechnitzer et al., 2019; Varga et al., 2020). 

A helyszínt azért választottam, mert több kritériumnak is megfelel: Egyrészt, a közelmúltban a 

térség esetében felmerült az igény a közlekedési hálózat korszerűsítése iránt. Másrészt a régióban 

egy kvázi zárt buszhálózat figyelhető meg – egy kompakt hálózat, amely számos fővonalat és 

néhány összekötő vonalat tartalmaz, minimalizálva ezzel a hálózaton kívüli, de térséget érintő 

vonalak számát. Továbbá megfigyelhető az elválasztó hatás, és a térségben a hazai LAU-1 

igazgatási szint reformja során (áttérés kistérségi rendszerről járásira) megváltoztak a határok, 

így megbecsülhető a közlekedési áramlások átterelődése. 

 

5. ábra: A térség települései 

(forrás: OSM adatok alapján saját szerkesztés) 
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A regionális autóbusz-hálózatot tekintve három fő útvonal van Székesfehérvártól a választott 

régió felé, rendre Bicske (Lovasberényen keresztül a 811 sz. főúton), Kápolnásnyék (Sukorón 

keresztül a 8116 sz. úton) és Martonvásár irányába (Gárdonyon keresztül a 7 sz. főúton). A 

legfontosabb buszjáratok ezt a három útvonalat használják. Van néhány olyan vonal is, amely 

összeköti a három fő útvonalat, például Bicske – Martonvásár (Válon keresztül a 8111 sz. úton) 

és Lovasberény – Velence (Vereben keresztül a 8117 sz. úton). Két, egymással összekapcsolt 

vonal van Velence – Pusztaszabolcs és Gárdony – Zichyújfalu – Szabadegyháza között. Ezek a 

kapcsolatok kompakt hálózatot hoznak létre csatlakozási pontokkal három vasútvonalra Bicskén 

(1 sz.), Székesfehérváron, valamint Kápolnásnyéken (30 sz.) és Pusztaszabolcson (40 sz.), 

valamint fontos buszjáratokkal Szabadegyházán és Bicskén. Csak három buszjárat köti össze a 

nem megemlített településeket, ami a régión kívüli kapcsolatokat, valamint igényeket is teremt 

(Bicske – Etyek, Etyek – Tabajd és Besnyő – Pusztaszabolcs – Adony); naponta ezeken azonban 

csak egy-egy buszjárat közlekedik. A régió térképét az 5. ábra mutatja be. 

21. táblázat: A térség elérhető ingázási adatai 

(forrás: saját szerkesztés (Tóth, 2017b) alapján) 

 Hova 

Budapest Székesfehérvár Bicske Gárdony Martonvásár Honnan  

Budapest - 624 200 32 64 

Székesfehérvár 1893 - 33 156 38 

Alcsútdoboz 78 11 91 1 1 

Baracska 358 45 77 27 6 

Bicske 830 30 - 1 2 

Felcsút 114 11 146 1 1 

Gárdony 515 925 1 - 28 

Kajászó 136 19 9 4 13 

Kápolnásnyék 280 198 1 56 15 

Lovasberény 31 494 33 9 2 

Martonvásár 716 72 8 8 - 

Nadap 45 37 1 9 1 

Pákozd 58 728 1 14 1 

Pátka 18 466 2 1 1 

Pázmánd 168 83 2 20 14 

Pusztaszabolcs 517 186 1 13 4 

Sukoró 90 172 1 8 2 

Szabadegyháza 14 336 1 7 1 

Tabajd 40 5 88 0 2 

Vál 259 19 69 1 29 

Velence 409 310 2 94 10 

Vereb 34 51 2 8 2 

Vértesacsa 30 162 58 0 1 

Zichyújfalu 8 148 2 46 3 

 

Jelen esetben a gravitációs modell azon becslésre fog szolgálni, hogy két terület között 

mekkora forgalmi igény jelentkezik. A kiindulási adatok a már említett 2011-es népszámlálási 

adatból kinyerhető, járásszékhelyekbe való ingázó forgalmak (21. táblázat). Az oszlopokban 

látható a kiindulási pont, míg a célpont a sorokban található meg. A modellek magyarázóváltozóit 

két csoportra lehet osztani. Az egyik a klasszikus gravitációs modellből (CGM – Classical 

Gravity Model) következő változók csoportja, ide tartozik a lakosságszám (Központi Statisztikai 

Hivatal, 2018b), valamint a távolság. 
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A távolság minden esetben a reggeli ingázáshoz szükséges idő (Legkésőbb 8:30-as beérési 

időpontot feltételezve) (Saif et al., 2019), amelyet a menetrend adatokból határoztam meg. Ennek 

oka az, hogy a tömegközlekedési hálózatnak jelentős szerepe van a napi ingázás esetén (Lakatos 

et al., 2020; Lakatos and Mándoki, 2020b; Pupavac et al., 2019). A távolság kiszámítása során 

szakmai körökben jelentős vita folyik arról, hogy melyik módszer használható vagy nem 

használható (Dusek, 2011; Nagy, 2011), azonban a menetrendi adatok elfogadhatónak tűnnek. 

A regionális és országos forgalmak modellezéséhez két további magyarázóváltozó került 

bevezetésre. A 𝑗 az érintett járások, míg a ℎ az érintett megyék számát mutatja. Azt azonban 

mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy 2013-ban LAU-1 szinten adminisztrációs reform 

volt Magyarországon. 2013 előtt, (így 2011-ben is) kistérségi rendszer volt. Ezt váltotta 2013 után 

a járási rendszer. Ez nemcsak a terminológiában történt változás, a határokat is megváltoztatták. 

A bevezetett változók felállítható egy kiterjesztett modell, amelyeket összehasonlítottam a 

CGM-mel. A modellben (Okubo (2004) alapján) a két lakosszámot reprezentáló változót csak 

paraméterbecslés után szoroztam össze (EGM– Extended Gravity Model). Így a következő 

lineáris regressziós modell (38) állítható fel: 

 𝑙𝑛 𝑈 = 𝛼 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑚1 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑚2 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑟 + 𝛽4 𝑙𝑛 𝑗 + 𝛽5 𝑙𝑛 ℎ (38) 

ahol: 

• 𝑈: egy adott relációban a naponta ingázók száma, 

• 𝛼: konstans tag, 

• 𝛽𝑖: a magyarázóváltozókhoz tartozó becsült paraméter, 

• 𝑚1, 𝑚2: a települések lakosságszáma, 

• 𝑟: a települések távolsága, 

• 𝑗: érintett járások/kistérségek száma, 

• ℎ: érintett megyék száma. 

A fent említett modellek alapján az elemzés két fő lépése határozható meg. Az első az egyes 

modellekben a 𝛽 együtthatók meghatározása. Ennek segítségével, megvizsgálva a megfelelő 

paramétereket, bizonyítható, hogy a megyehatárok és a kistérséghatárok elválasztó hatást 

gyakorolnak, ami akadálya a mindennapos ingázásnak. A második a települések közötti forgalmi 

igény – a teljes OD mátrix – meghatározása 2018-as adatok felhasználásával, az együtthatók 

állandóságának feltételezésével. Ily módon látható, hogy a lakosság dinamikus változása 

(minthogy Budapest agglomerációjáról beszélek) és a LAU-1 adminisztrációs rendszer 

átalakulása hogyan befolyásolta a forgalom volumenét; azonban ezek bővebb elemzése nem 

képzi a disszertációm részét. 

 Eredmények 

5.2.2.1. CGM 

A 3.3 fejezetben ismertetett módszertan segítségével elvégzett lineáris regresszió 

eredményeit a 22. táblázat szemlélteti. A táblázat sorai minden egyes változóra tartalmazzák az 

együtthatót, valamint a hozzá kapcsolódó 𝑡-értéket (az 𝑅2 sorában az 𝐹-próba próbastatisztika 

értéke szerepel). A 𝑡-értékek mellett szerepel azok szignifikancia szintje. 
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22. táblázat: A CGM paraméterbecslés eredményei 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 𝛽 𝑡-érték  

𝛼 2,3328 2,070 * 

ln 𝑚1 0,3855 6,252 *** 

ln 𝑚2 0,7801 16,467 *** 

ln 𝑟 -2,6212 -11,246 *** 

𝑅2 0,7667 121,590 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Az eredmények alapján látható, hogy CGM esetén az 𝑅2 érték kisebb, mint a kiterjesztett 

modellek esetében. A másik különbség a távolság paraméter nagyobb kitevője (vegyük 

figyelembe, hogy csak abszolút értékben). Ezek az eredmények összehasonlíthatók az alábbi 

két kiterjesztett modellel. 

5.2.2.2. EGM 

Az EGM alatt, a már korábban ismertettek alapján, a kiterjesztett modellt értettem, amely 

a klasszikus változók mellett tartalmazza a járáshatár és a megyehatár okozta ellenállást is. A 

lineáris regressziós modell paramétertáblázatát, a korábbihoz hasonló módon, a következő 

táblázat szemlélteti (23. táblázat): 

23. táblázat: Az EGM paraméterbecslés eredményei 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 𝛽 𝑡-érték  

𝛼 -4.7116 -3.085 ** 

ln 𝑚1 0.6482 9.391 *** 

ln 𝑚2 1.1444 14.703 *** 

ln 𝑟 -2.0280 -8.680 *** 

ln 𝑗 -1.3566 -4.016 *** 

ln ℎ -2.0084 -3.366 ** 

𝑅2 0,8262 103,650 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

A paraméterbecslés eredményeképpen látható, hogy mind a járáshatárokra (ln 𝑗), mind pedig 

a megyehatárokra vonatkozó paraméter (ln ℎ) szignifikánsan különbözik nullától, továbbá az 

előjelük is negatív, így megállapítható, hogy hipotézisem, miszerint a megyehatároknak és 

járáshatároknak szignifikáns akadályozóhatása van az ingázási forgalomban, helytálló. 

5.2.2.3. Modellek összehasonlítása 

A modellek összehasonlítására a 24. táblázat áll rendelkezésre. Ez tartalmazza az Omnibus 

teszt eredményeit és a likelihood függvényhez társított információs kritériumokat. Az Omnibus 

teszt nagyon hasonlít az 𝐹-próbához, az egyetlen különbség az, hogy itt az a nullhipotézis, hogy 

a magyarázóváltozók paraméterei nem csupa nulla értéket vesznek fel, amelyet 𝜒2 próbával 

lehet tesztelni. A táblázatból látható, hogy az összes modell megfelelőnek tekinthető. 
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24. táblázat: A gravitációs modellek összehasonlítása 

(forrás: saját szerkesztés) 

 CGM EGM 

Omnibus 167,731 *** 201,250 *** 

Log Likelihood -164,769  -147,829  

𝐴𝐼𝐶 339,537  309,659  

𝐴𝐼𝐶𝐶 340,088  310,706  

𝐵𝐼𝐶 353,262  328,873  

𝐶𝐴𝐼𝐶 358,262  335,873  

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Megvizsgálva a 24. táblázatot látható, hogy bármely információs kritériumot is vesszük 

figyelembe, minden esetben az EGM modell tekinthető jobbnak. A likelihood ratio értéke  

𝐿𝑅𝑇 = 2(−147,829 − (−164,769)) = 33,88. Mivel 𝜒𝑘𝑟𝑖𝑡,𝑝=0,95,𝐷𝐹=2
2 = 5,99, így 95 

százalékos szignifikanciaszint mellett kijelenthető, hogy az EGM modell jobbnak tekinthető, 

mint a CGM. 

 Értékelés 

A kutatás célja, hogy a kisebb adminisztratív egységek határának feltételezett 

elválasztóhatását igazoljam. Ehhez azt használtam ki, hogy a CGM abban különbözik az EGM-

től, hogy utóbbi tartalmazza az adminisztratív határok ellenállását is, így a modell jóságának a 

növekedése igazolja hipotézisem. Mind a 𝐿𝑅 értéke, mind pedig az elválasztó hatások nullától 

való szignifikáns különbsége igazolja a felvetésem. Ezen felül megállapítható, hogy az 

ellenállásparaméterek együtthatóinak előjele, valamint az egymáshoz viszonyított nagysága is 

megfelelő, ugyanis előzetes elvárás volt, hogy egyrészt az együtthatók legyenek negatívak, 

másrészt pedig, hogy a megyehatárok képezzenek jelentősebb ellenállást, mint a járáshatárok. Az 

eredményekből kiolvasható, hogy mindkét kritérium teljesül. Ebből pedig arra következtettem, 

hogy a közigazgatási határoknak is van torzító hatása a közlekedési volumenekre. 

Ami a megyehatár elválasztó hatását illeti, az elemzett területen egyetlen település, Budapest, 

van, ami nem Fejér megyében helyezkedik el, ami azt jelentheti, hogy a mért elválasztási hatás 

Budapest, mint Magyarország fővárosa, különleges tulajdonságainak köszönhető (például 

nagyobb távolság vagy népesség). A gravitációs modellezés során azonban a legtöbb különleges 

tulajdonsága le van választva a megyehatár hatástól, ugyanis külön magyarázóváltozóban van 

kezelve. Ezért elfogadható a megyehatárok elválasztóhatására vonatkozó eredmény. A járások 

esetében ez nem igaz, ugyanis több járás (Bicske, Gárdony, Martonvásár és Székesfehérvár) is 

figyelembe lett véve. 

5.3. Megyehatárok további vizsgálata 

Mivel a mikrorégióra felírt modell esetében a megyehatár ellenállását fenntartásokkal kell 

kezelni, ezért egy másik kutatás eredményét is célszerű ismertetni. Itt azt vizsgáltam, hogy 

Tatabánya közelsége hogyan hat az ingázási adatokra Komárom-Esztergom megyében, valamint 

a szomszédos járásokban. Mivel csak a Tatabányára való ingázást vizsgáltam, így gravitációs 

modell helyett elég volt távolság-hanyatlás modellt felírni az ingázási adatokra (𝑈). 

 ln 𝑈 = ln 𝛾 + 𝛽1 ln 𝑚1 + 𝛽2 ln 𝑟 + 𝛽3𝑐 + 𝛽4𝑣 (39) 
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A klasszikus gravitációs modell együtthatói mellé beszúrtunk két dummy változót (Maddala, 

2001), amelynek lényege, hogy pontosítja a becslésünket. Esetünkben a 𝑐 a megyére vonatkozik, 

amely akkor vesz fel 1-et ha az adott település nem Komárom-Esztergom megyében van, míg a 

𝑣 a vasútra vonatkozik – akkor vesz fel 1-et ha az adott település az 1-es, vagy a 12-es vasútvonal 

mentén fekszik. 

25. táblázat: Az alkalmazott modell paramétertáblázata 

(forrás: saját szerkesztés) 

 

 Együtthatók 𝐹/𝑡-érték Szignifikancia szint 

ln 𝛾 5,0245 8,5795 *** 

ln 𝑚1 0,4375 8,0264 *** 

ln 𝑟 -1,7985 -12,517 *** 

𝑐 -0,8592 -5,4724 *** 

𝑣 1,3756 5,6116 *** 

𝑅2 0,7718 191,1026 *** 

***: a szignifikanciaszint 𝑝 ≤ 0,001 

Az eredmények azt mutatják, hogy a gravitációs modell jól leírja a térség ingázási igényeit, 

amelyre a magas 𝑅2 értékből következtethetünk (𝑅2 = 0,7718). A modell felállítása sikeres, 

ugyanis kizárható, hogy a modell csak a véletlentől függjön, melyre az 𝐹-próba szignifikancia 

szintjéből következtethetünk. Mind a konstans tag (ln 𝛾), mind pedig az együtthatók esetében 

kizárhatjuk, hogy 0 értéket vegyenek fel – a 𝑡-próba szignifikancia szintje alapján – így van 

értelme elemezni az együtthatók értékeit, valamint az ingázó forgalom nagyságára vonatkozó 

becsléseket. 

Mivel a mikrorégiós, és a Tatabányára felírt modell esetében különbözik a modell típusa, 

valamint az ellenállásra vonatkozó változó felírása is némiképp különbözik, így a két paraméter 

közvetlenül nem hasonlítható össze egymással. Ami viszont látszik, hogy ebben az esetben is a 

megyehatár ellenállása szignifikáns negatív hatást mutat, amely alapján a tézis alapjául szolgáló 

hipotézis továbbra is bizonyítottnak tekinthető. 

5.4. Megyehatárok térökonometriai modellezése 

Miután a kisebb adminisztratív határok elválasztóhatása is bizonyított, ebben az esetben is 

felállítható térökonometriai modell a kordonponti forgalomra egy adott elválasztóhatást generáló 

határ mentén. Ehhez a 26. táblázatban ismertetett paramétereket vettem figyelembe 

magyarázóváltozóként. 

26. táblázat: Az alkalmazott magyarázóváltozók, és jelölésük 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ssz. Jelölés Változó leírása 

1. 𝑇𝐺𝐾 Tehergépjárművekre vonatkozó ÁNF (One Planet Mérnökiroda Kft, 2018) 

2. 𝑆𝑍𝐺𝐾 Személygépjárművekre vonatkozó ÁNF (One Planet Mérnökiroda Kft, 2018) 

3. 𝐵𝑈𝑆 Buszokra vonatkozó ÁNF (One Planet Mérnökiroda Kft, 2018) 

4. Ö𝐷 A megyehatáron átjáró járatok száma 

5. 𝑆Ö𝐷 Járatok heti átlagos darabszáma 

6. 𝑅𝐿𝐷 Van-e a megyehatár keresztezéssel párhuzamos vasútvonal (dummy) 
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Ssz. Jelölés Változó leírása 

7. 𝐺𝐷𝑃3 Megye GDP/fő értéke (Eurostat, 2018b) 

8. 𝑃𝑃𝑃3 Megyei vásárlóerő (Eurostat, 2018b) 

9. 𝐿𝐴𝐾4
𝐹 Fejér megyében a határmenti járás lakosságszáma (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) 

10. 𝐿𝐴𝐾5
𝐹 Fejér megyében a határmenti település lakosságszáma (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) 

11. 𝐿𝐴𝐾4
𝐸 Fejér megyén kívül a határmenti járás lakosságszáma (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) 

12. 𝐿𝐴𝐾5
𝐸 Fejér megyén kívül a határmenti település lakosságszáma (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) 

13. 𝑅𝐻𝐷  Az adott megyehatár egyben régióhatár is (dummy) 

14. 𝑐𝐹 
A határmenti települések rangszáma Fejér megyében (F), valamint a szomszédos megyékben (E) 

15. 𝑐𝐸 

16. 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐹  

A megye egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján Fejér megyében, megyeszékhelytől való 

kilométer távolság alapján 

17. 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐸  

A megye egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján a szomszédos megyében, megyeszékhelytől 

való kilométer távolság alapján 

18. 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
Σ  𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚

Σ = 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐹 + 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚

𝐸  

19. 𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐺  

A megye egyenlőtlenségek hatása gravitációs modell alapján, megyeszékhelyektől való kilométer 

távolság alapján 

20. 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐹  

A megye egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján Fejér megyében, megyeszékhelytől való 

időbeni távolság alapján 

21. 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐸  

A megye egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján a szomszédos megyében, megyeszékhelytől 

való időbeni távolság alapján 

22. 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
Σ  𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜

Σ = 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐹 + 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜

𝐸  

23. 𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐺  

A megye egyenlőtlenségek hatása gravitációs modell alapján, megyeszékhelyektől való időbeni 

távolság alapján 

24. 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐹  

A járás egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján Fejér megyében, a járásközpontoktól való 

kilométer távolság alapján 

25. 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐸  

A járás egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján a szomszédos megyében, a járásközpontoktól 

való kilométer távolság alapján 

26. 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
Σ  𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚

Σ = 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐹 + 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚

𝐸  

27. 𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐺  

A járás egyenlőtlenségek hatása gravitációs modell alapján, a járásközpontoktól való kilométer 

távolság alapján 

28. 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐹  

A járás egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján Fejér megyében, a járásközpontoktól való 

időbeni távolság alapján 

29. 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐸  

A járás egyenlőtlenség hatása a DDR görbe alapján a szomszédos megyében, a járásközpontoktól 

való időbeni távolság alapján 

30. 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
Σ  𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜

Σ = 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐹 + 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜

𝐸  

31. 𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐺  

A járás egyenlőtlenségek hatása gravitációs modell alapján, a járásközpontoktól való időbeni 

távolság alapján 

32. 𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 A megyehatárt keresztező infrastruktúra autópálya 

33. 𝑅𝐷𝐼
𝐻𝑈 A megyehatárt keresztező infrastruktúra elsőrendű főút 

34. 𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐻𝑈 A megyehatárt keresztező infrastruktúra másodrendű főút 

35. 𝑅𝐷𝑜𝑘
𝐻𝑈 A megyehatárt keresztező infrastruktúra összekötő út 

36. 𝐸𝑑
𝐴𝑓

 Hány A-típusú főútvonal érinti az adott határátkelőhelyet (United Nations, 1983) 

37. 𝐸𝑑
𝐴𝑚 Hány A-típusú kiegészítő útvonal érinti az adott határátkelőhelyet (United Nations, 1983) 

38. 𝐻𝐼𝐷𝐷  Az adott megyehatár-keresztezés híd (dummy) 

39. 𝐾𝑂𝑀𝑃𝐷  Az adott megyehatár-keresztezés komp (dummy) 

 

A függő változó az a kordonponton realizálható keresztirányú forgalom, melyet a Magyar 

Közút adatbázisából nyertem ki (One Planet Mérnökiroda Kft, 2018). Így megkülönböztettem 
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tehergépjármű, személygépjármű, valamint autóbusz-forgalom alapú modelleket. Ezen felül 

meghatároztam az egyes vonali menetrendekből, hogy hány járat (ÖD), illetve heti átlagban napi 

hány busz (SÖD) keresztezi az egyes kordonpontokat. Feltételeztem, hogy a buszforgalom 

hatással van a személygépjármű forgalomra is, így a következő táblázat írható fel az egyes 

modellek alapján. 

27. táblázat: Az egyes modellekhez tartozó addicionális forgalomalapú magyarázóváltozók 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Ø BUSZ ÖD SÖD 

 0 1 2 3 

TGK ✓ X X X 

SZGK ✓ X ✓ ✓ 

BUSZ ✓ X ✓ ✓ 

ÖD ✓ ✓ X X 

SÖD ✓ ✓ X X 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy mely esetekben alkalmaztam plusz magyarázóváltozókat 

(✓). Amely esetek nem értelmezhetők (X), ott vagy logikai alapon vetettem el a kapcsolat 

elemzését (például tehergépjármű modellek), vagy pedig a keresztkorreláció miatt (például 

személygépjármű és autóbuszok átlagos napi darabszáma). A modellek azonosításánál az első 

számjegy (0-3) jelzi, hogy milyen egyéb magyarázóváltozókat alkalmaztam. 

A korábbi eredményekkel ellentétben itt nem az egyes országokra jellemző 

egyenlőtlenségeket vizsgáltam, hanem kisebb régiók tulajdonságait. Ehhez két szinten 

vizsgáltam az egyenlőtlenségi mutatószámokat, megyei, valamint járási szinten. Az elemzéshez 

szükséges adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Helységnévtárából vettem. (Központi 

Statisztikai Hivatal, 2018b) 

Mivel a megyei és a járási egyenlőtlenségek ennyire különböznek egymástól, így az elemzés 

során érdemes mindkettőt figyelembe venni. Ha a vizsgálatom tárgyát, azaz Fejér megyét és a 

környező megyéket tekintem, akkor látható, hogy az egyenlőtlenségi arányszám korrelál a GDP, 

a vásárlóerő, valamint a lakosságszám adatokkal, így közvetlenül nem használhatók fel. Ezért 

célszerű azt is figyelembe venni, hogy az egyes infrastruktúra szakaszok milyen messze vannak 

a központtól. Ehhez két megközelítés alapján három megoldási javaslatot vizsgáltam a 

disszertációmban. Az egyik megközelítés a klasszikus gravitációs modell alapú (Dusek and 

Kotosz, 2016), ahol a súlyok az egyes területek (járás, megye) egyenlőtlenségi mutatója, míg a 

távolság, az vagy a klasszikus távolság, vagy pedig időadat, a kitevő pedig 1,94. (Hagget, 2001) 

A másik megközelítés a távolság-hanyatlás alapú (Hagget, 2001), itt viszont meg lehet 

különböztetni, hogy a két entitás távolság-hanyatlás értékét összeadom, vagy külön-külön 

kezelem. Ezáltal nyolc-nyolc magyarázóváltozót definiáltam a megyékre, valamint a járásokra 

is. 

Mivel ezek a mutatók legtöbbször korrelálnak egymással, így hat féle modell állítható fel. Az 

első, amikor a megyékre vonatkozó távolság alapú értékeket alkalmazzuk, a második, amikor az 

összeget, a harmadik, pedig amikor a gravitációs megközelítéssel meghatározott értéket (1-3). A 

másik három (4-6) az ugyanez, csak az idő alapú változókkal. Ezek mellé alkalmazzam a járás 

alapú értékeket, melyeket hasonló módon számítottam ki. Az egyes modelleknél csak azonos 

típusú változókat alkalmaztam, mind a megyei, mind pedig a járási értékekből, tehát amennyiben 
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a távolság alapú gravitációs megközelítést alkalmaztam a megyék esetén is, akkor a járások 

jellemzésére is a gravitációs, távolság alapú számítást alkalmaztam. A modellek nevében a 

második szám fogja jelölni (1-6), hogy melyik megközelítés az aktuálisan alkalmazott. 

Az elválasztó hatások elemzése során egy új eddig nem használt magyarázóváltozót is 

figyelembe vettem, ez pedig a régióhatár ellenállás. Magyarország esetében a régióknak nincs 

kitüntetett szerepük, ennek ellenére azonban érdemes lehet megvizsgálni, hogy van-e egyéb, 

addicionális elválasztó hatásuk. Eredményeképpen elmondható, hogy a régióhatárokat tekintve 

az elválasztó hatás jelenléte nem igazolható egyértelműen, habár sok esetben szignifikáns. Itt az 

alaphipotézis, hogy addicionális elválasztó hatást képvisel, tehát előjele negatív. A négy esetből 

(amikor szignifikáns az együttható) háromban negatív míg egy esetben pozitív az előjel. 

Valószínűsíthető, hogy mivel az államigazgatásban a régióknak nincs olyan kitüntetett szerepe, 

mint a megyéknek vagy a járásoknak, így ezen hatások sem lesznek mindig elkülöníthetők. 

Az egyéb magyarázóváltozók csupán kontroll változók, olyan értékek, amelyek hasonló 

elemzések esetén használatosak, így ezek tulajdonságaival a disszertációban nem foglalkoztam. 

A paraméterbecslések eredményei a Melléklet C részben láthatók. 

5.5. Tézis II. 

Megállapítottam egy mikrorégióra vonatkozó gravitációs modell segítségével, hogy az 

ingázó forgalomra vonatkozóan nem csak az országhatároknak, hanem kisebb közigazgatási 

egységek határainak is van elválasztó hatása. Mindennek a gyakorlati hatását egy a 

Magyarország határátkelőire felírt térökonometriai modellhez hasonlóval Fejér megye példáján 

keresztül is bemutattam.  
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6. Új mutatószámok bevezetése 

6.1. Problémafelvetés 

A különböző szintű határokra felírt modellek esetében folyamatosan abba a problémába 

ütköztem, hogy az egyes határmenti, vagy határközeli, vagy a régióközpont települések hatását 

hogyan tudom figyelembe venni. A távolság-hanyatlás görbék, valamint a gravitációs elven 

számított paraméterek (Hagget, 2001) alapjaként a lakosságszám elfogadható volt, sőt sok 

esetben szignifikáns is, azonban a közlekedési folyamatok pontosabb leírásához ennél 

kifinomultabb paraméterek alkalmazása szükséges. 

Emiatt két magyarázóváltozó bevezetését láttam szükségesnek. Az egyik a rangszám, 

amelyet röviden úgy lehetne jellemezni, hogy azon NUTS régiónak a száma (Európai 

Parlament and Tanács, 2003), amelynek az adott település még a központja. A másik pedig a 

SIR, amely a központosítottság mérésére alkalmas. 

Így jelen fejezetben, a két tézis bizonyításaképp először a rangszám, majd a SIR 

közlekedési modellezésben való alkalmazhatóságát fogom bemutatni, majd az általuk elérhető 

eredményeket ismertetem a 0 fejezetben. 

6.2. Rangszám 

 Módszertan 

A rangszám egy 0 és 5 közötti szám, amelyet röviden úgy lehetne jellemezni, hogy azon 

legrangosabb NUTS régiónak a száma (Európai Parlament and Tanács, 2003), amelynek az adott 

település még a központja. Például, ebben az esetben az összes főváros rangja 0 lesz, hiszen a 

legnagyobb régió, amelynek még a központjai azok az adott országok (NUTS-0 szint). Ezt a 

megközelítést 1. esetként definiáltam, ugyanis a rangszám meghatározást a továbbiakban még 

pontosítani fogom. 

 

6. ábra: A különböző esetekben megfigyelhető rangszámok gyakorisága 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mivel ez a fajta megközelítés félrevezető lehet, bizonyos korrekciókat kell végrehajtani. 

Először is vannak olyan városok, amelyek további szerepet töltenek be, például az Európai 

Unió életében. Jó példa erre Frankfurt am Main, amely Németországban „csak” járás székhely 

(NUTS-3), azonban az Európai Unió egyik legfontosabb városa. Tehát ezeknek a városoknak 
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a rangszámát célszerű 0-ra állítani (legyen ez a 2. eset). Egy másik fontos dolog az, hogy ha 

Németországot figyelembe vesszük, akkor 2000 után a regionális politikában sok változás 

történt, ezért ezeket a változásokat a rangszámban is célszerű figyelembe venni. 

A másik korrekció, amit célszerű végrehajtani, hogy különbség van 

az országok mérete között, amelyet a NUTS rendszer figyelembe 

vesz. Tehát a fővárosok esetében a rangszám a legalacsonyabb 

NUTS szint sorszámát is felveheti, amely még mindig az egész 

országot képviseli (3. eset). A tézis bizonyítására szolgáló 

kutatásban európai településeket vizsgáltam (𝑵 = 𝟒𝟐𝟏) melyeket 

Európa összes országából választottam ki (Melléklet F: Közösségi 

közlekedési súlyszámok meghatározásának régi eredményei 

A (60–62) képletekben szereplő modelleket a leírtaknak megfelelően megbecsültük 

maximum likelihood módszerrel, mellyel a 49. táblázat eredményeit kaptuk. A táblázatban nem 

minden paramétert szerepeltettem, csak a számomra fontosakat, így a közforgalmú közösségi 

közlekedési rendszerre vonatkozó változókhoz tartozó koefficienseket, az 𝐹-próbának 

megfeleltethető Omnibusz-tesztet, a likelihood függvényhez kapcsolódó minősítő 

paramétereket, a hibatagra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov próbastatisztika értékeket, valamint 

a White-teszt próbastatisztika értékét. 

49. táblázat: Az igénymodell paraméterértékei 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Paraméterek Koefficiensek 

Autóbusz 4,6225 *** 4,3304 *** 1,1102 *** 

Vasút 9,7829 *** 10,7356 *** 1,3411 *** 

Omnibusz-teszt 4088,3058 *** 3222,3253 *** 1751,4689 *** 

𝐿𝑐 -18400,2159 -19502,4701 -14704,7278 

𝐴𝐼𝐶 36808,4319 39012,9401 29417,4556 

𝐵𝐼𝐶 36832,6576 39037,1658 29441,6813 

𝐶𝐴𝐼𝐶 36836,6576 39041,1658 29445,6813 

Kolmogorov–Smirnov-teszt 

(
𝐷𝑛

√𝑛
⁄ ) 

0,3211 *** 0,2709 *** 0,1820 *** 

𝑛𝑅2 

(𝜒𝑑𝑓=5,𝑝=95%
2 = 11,071) 

1517,4304 1134,1816 76,3520 

 

Az eredményekből kiolvasható, hogy a paraméterek szignifikánsak a Wald khí-négyzet teszt 

mellett is, így elfogadhatónak tekinthetők. Azonban az mindenképpen aggodalomra ad okot, 

hogy sem a hibatagok normalitása, sem pedig a homoszkedaszticitás nem igazolható a táblázat 

adatai alapján, így felmerülhet a kérdés, hogy mennyire alkalmazhatók a súlyszámok. 

Az itt bemutatott modellek a paraméterek alapján nem tűnnek jó modellnek. Azonban a 

kérdés az, hogy ezen eredményeket mire akarjuk felhasználni. Az egyes közlekedési módok 

súlyszáma abból a szempontból lehet fontos a számomra, hogy az egyes településeket érintő 

közforgalmú közösségi közlekedési infrastruktúra különböző módjai összehasonlíthatók 
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legyenek egymással. Erre pedig a jelen modellel meghatározott paraméterek alkalmasak 

lehetnek. 

A heteroszkedaszticitás azt eredményezi, hogy a becslésem nem lesz hatékony (Maddala, 

2001). Ez azt jelenti, hogy sem az OLS paraméterbecslés, sem a normális eloszlású 

szignifikanciatesztek nem alkalmazhatók a paraméterek validálására. Ezért került alkalmazásra a 

maximum likelihood becslés, valamint a nem paraméteres próbák. A hibatagok 

normáleloszlásának a hiánya ahhoz vezet, hogy a modell alapján nem lehet előrebecslést végezni 

(Maddala, 2001), azonban ez nem is cél, pusztán a súlyszámok megismerése lényeges. Ezen 

problémák megoldására számos megoldás létezik, a következőkben ebből mutatok be párat. 

A heteroszkedaszticitásnak az egyik leggyakoribb kiváltó oka, hogy egy vagy több 

magyarázóváltozó hiányzik a modellből. Megvizsgálva a megyeszékhelyekre (32. ábra) 

vonatkozó modellek hibatagjainak eloszlását, azt látni, hogy a Budapest közvetlen közelében 

lévő nagy települések okozzák a legnagyobb kitéréseket, (700 – Érd, 632 – Dunakeszi, 

2624 – Szigetszentmiklós, 795 – Fót, 881 – Gödöllő, 896 – Gyál, 3022 – Veresegyház, 

2419 – Solymár) azonban még a kilengés iránya sem koherens. 

 

32. ábra: Megyeszékhelyekre vonatkozó modell hibatagjainak Box-Plot modellje 

(forrás: SPSS) 

A heteroszkedaszticitás kiküszöbölésére másik megoldási lehetőség, hogy a 

magyarázóváltozó logaritmusát becsüljük meg (37). Ekkor a következő modell adódik (a 

központokra vonatkozó indexek ebben az esetben elhanyagolhatók, mindhárom esetben 

ugyanúgy néznek ki a modellek). 

 ln 𝑈𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎 + 𝛽2𝑣 → 𝑈𝑖 = 𝑒(𝛼+𝛽1𝑎+𝛽2𝑣) (37) 
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33. ábra: Az egyes települések igénye az igény alapján elfoglalt sorszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

További megoldási lehetőség, ha nem feltételezek normális eloszlást a becslés során. Az SPSS 

lehetőséget biztosít többek között Tweedie függvény szerinti becslésre is (Ozaltin and Iyit, 2016; 

Tweedie, 1984). Ennek lényege, hogy számos gyakori eloszlás között teremt kapcsolatot azáltal, 

hogy egy 𝑝 paramétert hogyan állítunk be (például 𝑝 = 0 a normális eloszlásnak felel meg). Mint 

ahogyan az a diagramon (33. ábra) látható az igények nagy része nagyjából egy egyenesen 

található, így feltételezhető, hogy az egyes központok által generált igények Zipf-eloszlást 

követnek (Zipf, 1949; Hagget, 2001). Ennek lényege, hogy ha az igények alapján csökkenő sorba 

rendezzük a településeket, akkor (67): 

 𝑈(𝑛) =
𝑈(1)

𝑛𝑠  (67) 

ahol: 

• 𝑈(𝑛): az 𝑛. településre vonatkozó igény, 

• 𝑠: modellparaméter. 

Megvizsgálva az egyes központok által gerjesztett igényeket, a 50. táblázat írható fel. 

50. táblázat: A Zipf-eloszlás paraméterei az egyes központok által gerjesztett igényekre 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Tengelymetszet 

(ln 𝑈(1)) 
13,3068 *** 13,6198 *** 9,2468 *** 

−𝑠 -1,6201 *** -1,5527 *** -0,9058 *** 

𝑅2 0,9040 *** 0,8727 *** 0,7947 *** 

 

Mint ahogyan az az előbbi felsorolásból kiderült, számos lehetőség van a modell 

pontosítására, hogy minél pontosabb súlyszámokat kapjak, ezek közül azonban csak kettőt fogok 

bevetni a továbbiakban. Az egyik a függőváltozó logaritmizálása. Megnézve a (71) képletet, 

ebben az esetben a módok még mindig lineáris kapcsolatban állnak egymással, és mivel csak az 

egymáshoz viszonyított arányuk a lényeges, így továbbra is megfelelő a célnak. A másik, hogy 

az igények számítási módja miatt érdemes átállni térökonometriai megközelítésre a 

továbbiakban. További megkötés, hogy mivel csak a járásközpontokra vonatkoztatva van 

szükség a súlyszámokra így jelen esetben erre az esetre fogok fókuszálni. 



66 

 

 

34. ábra: Magyarország szomszédsági térképe 

(forrás: (Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján saját szerkesztés) 

Bármilyen térökonometriai elemzéshez mindenekelőtt szükség van egy súlymátrixra. 

Legkézenfekvőbb megoldás a szomszédságalapú súlymátrix alkalmazása lenne (34. ábra), 

azonban az elemzés során ki kell, vegyük a regionális központokat, hogy a súlymátrix sorainak 

száma megegyezzen a megfigyelések számával (a járásközpontok közötti, illetve az önmagába 

visszatérő igényt továbbra sem értelmezem). Így viszont a terület nem marad összefüggő, a 

határmenti járásközpontok kiesése miatt, így számos településnek nem lesz szomszédja, vagy 

nem lesznek összeköttetésben a többi településsel (pld.: Ágfalva, Tiszasziget, Bocskaikert). 

Emiatt célszerű távolságalapú bináris súlymátrixot (Getis and Ord, 1992) alkalmazni, 15 

kilométeres távolsággal. Ekkor a szomszédsági térkép a következő lesz (35. ábra). 

 

35. ábra: A modellben alkalmazott szomszédsági térkép 

(forrás: (Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján saját szerkesztés) 

Mivel mind a Moran-próba (𝐼 = 0,3104 (∗∗∗)), mind pedig a LM tesztek (mind a hiba mind 

pedig a késleltetés modellre, valamint a sima és a robusztussági tesztre is) szignifikánsak lettek, 

így a SAC modell alkalmazható. A paraméterbecslés eredményét a következő táblázat szemlélteti 

(51. táblázat). 

51. táblázat: A térökonometriai modell eredménytáblázata 

(forrás: (Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; Bivand and Wong, 2018; Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján 

saját szerkesztés) 

 Koefficiensek 𝑧-érték 

Tengelymetszet 0,3917 4,6786 *** 

𝑎𝑗 0,0240 31,0773 *** 

𝑣𝑗 0,0200 12,1608 *** 

𝜌 0,7221 24,813 *** 

𝜆 0,3425 5,0971 *** 

𝐴𝐼𝐶 5612,7   
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Amit érdemes még megjegyezni a modell értékelésével kapcsolatban, az a hibatagok 

normalitása, hisztogramjukat a következő ábra szemlélteti. 

 

36. ábra: A hibatagok hisztogramja 

(forrás: saját szerkesztés SPSS programkörnyezetben) 

Megvizsgálva a hibatagok hisztogramját (36. ábra), illetve a Q-Q plotot (37. ábra) egy 

feltételezhető, hogy normális eloszlást követnek. A ferdeséget (𝐴𝑝 = −0,249), illetve a 

csúcsosságot (𝐾 = 0,605) tekintve megállapítható, hogy ezek közel vannak a nullához, így a 

normalitás feltételezése továbbra is elfogadható. Az SPSS kiszámolja a Kolmogorov-Smirnov, 

valamint a Shapiro-Wilk tesztet, azonban mivel nagymintám van (𝑁 > 2000), így a 

Kolmogorov-Smirnov test a mérvadó. Azonban 
𝐷𝑛

√𝑁
⁄ = 0,23, ami azt jelenti, hogy 5 

százalékos szinten a 𝐻0 hipotézist, miszerint a mintám normális eloszlású, el kell utasítani. 

Azonban, ha a khí-négyzet próbát vesszük alapul (JnF Specialties, 2019), akkor a módszertani 

részben ismertetett szabályoknak megfelelően 49 osztályköz mellett, amelyekbe 61 megfigyelés 

tartozik, 𝜒2 = 60,2683, míg 𝜒𝑘𝑟𝑖𝑡,𝐷𝐹=46,𝑝=5%
2 = 62,8 (Thompson et al., 1941; Górski, 1985). 

Így viszont a 𝐻0 hipotézis elfogadható, vagyis a hibatagok normális eloszlást követnek. 

 

37. ábra: A hibatagok Q-Q plotja 

(forrás: saját szerkesztés SPSS programkörnyezetben) 
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Melléklet G: Térképmelléklet: 39. ábra). Az egyes rangszámokkal jelzett városok számát az 

egyes esetekben a 6. ábra mutatja. Figyelembe kell azonban venni, hogy a NUTS alapú 

kategorizálás nem egy egyértelmű módszertan, a lefektetett határokon belüli módosítása 

lehetséges.  

 Eredmények 

Összesen háromféle módot azonosítottam (1–3. eset), ahogy figyelembe lehet venni a 

rangszámot. Általánosságban elmondható, hogy a magasabb sorszámú eseteknél az 𝑅2 értékek 

jobbnak tekinthetők (rendre 0,5278, 0,5412 és 0,6505). A rangszám és a közforgalmú 

közösségi közlekedési vonalak száma közötti összefüggést a 3. esetben, ahol az 𝑅2 a 

legmagasabb, a 7. ábra esetében lehet megfigyelni. A diagramon a kiugró elemek rendre 

Moszkva, London és Stockholm, valamint Szentpétervár (mint NUTS-1 központ).  

 

7. ábra: A rangszám és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak száma közti kapcsolat Európában a 3. esetben 

(forrás: saját szerkesztés) 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a rangszám és a lakosságszám összefügg egymással (𝑅2 =

0,8264), van esély arra, hogy a rangszám és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak 

száma közötti függőség a lakosságszám miatt következik be. 

Tehát, amint azt korábban említettem, célszerű eliminálni a lakosságszám hatását a 

közforgalmú közösségi közlekedési vonalak számából. Ennek érdekében egy lineáris modellt 

állítottam fel, hogy meghatározzam a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak számát a 

lakosságszám alapján. A modell eredménye a 28. táblázatban figyelhető meg. 

28. táblázat: Az OLS modellel történő paraméterbecslés eredménye 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 𝛽 𝑡-érték  

Tengelymetszet 17,8244 9,259 *** 

A közforgalmú közösségi 

közlekedési vonalak száma 
9,30E-05 44,659 *** 

𝑅2 0,8264 1994,423 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Ezen modell alapján meghatározható, hogy szigorúan a lakosságszám az adott településen 
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mennyi közforgalmú közösségi közlekedési vonalat feltételez. Ebből egy arányszám is 

meghatározható, amely a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak tényleges és a 

lakosságszám alapján becsült értékek hányadosa. Ez még mindig egy közlekedésgazdasági 

paraméternek tekinthető, amely azonban független a lakosságszámtól. Az ebből az arányszámból 

képzett diagramot a 8. ábra szemlélteti. 

 

8. ábra: A rangszám és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak arányszáma közti kapcsolat 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ezek eredményeként elmondható, hogy ez az arányszám használható az adott település 

gazdasági paramétereként. A bemutatott ábra csak a 3. esetre érvényes, az 1. és a 2. esetre az 𝑅2 

értéke rendre 0,366, illetve 0,3779. 

 Validáció 

Validálás esetén a következő kérdés adódik. A települések rangszáma Nyugat- és Kelet-

Európa esetében is azonos. Felvetődik tehát a kérdés, hogy lehetne-e jobb paramétert létrehozni 

a regionális GDP-számok alapján? Két paramétert határoztam meg, az első a GDP/fő, a másik 

pedig a települési gazdasági potenciál (TGP), amely jelen esetben a GDP/fő és az adott 

település lakosságszám értékek szorzata, feltételezve, hogy az adott régió homogén. Mindkét 

paramétert az Eurostat és a Világbank adatbázisa alapján (Eurostat, 2016a, 2016b; Világbank, 

2018) a 2015. évi adatokra határoztam meg. 

A szakirodalomban leggyakrabban a települési szintre dezaggregált GDP-t egy komplex 

súlyszám kialakításával határozzák meg. Ez magában foglalja a helyi adókat, a személyi 

jövedelemadó-alapot, valamint a regisztrált vállalkozások számát. Ezután a regionális – hazánk 

esetében megyei – GDP értéket ezen komplex mutató arányában osztják fel a települések között 

(Csite and Németh, 2007; Egri and Kőszegi, 2020; Tóth, 2010). A módszer előnye, hogy olyan 

érzékeny adatokat is figyelembe vesz, mint például a helyi adók mértéke vagy a regisztrált 

vállalkozások száma. Megvizsgáltam Magyarország esetében, hogy az egyszerűsített TGP és 

az összetett számítási módszertanon alapuló TGE közötti korreláció értékét (𝑅 = 0,9230, 

𝑅2 = 0,8519, 𝑁 = 136), ez alapján megállapítható az erős, pozitív korreláció. Ugyan 

pontosabb eredményre juthatnánk a TGE számításával, azonban sajnálatos módon az európai 

országokban ez az adat nem érhető el kivétel nélkül, így szükségszerű volt a TGP alkalmazása. 
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Megjegyzem, ezzel az általam elvégzett számítások az adathiány miatt némiképp hibával 

terheltek, ez az elemzés korlátjának tekinthető és a későbbiekben az adatok rendelkezésre állása 

esetén a korrekció szükségszerű. 

Ha a GDP/fő adatokat vesszük figyelembe, akkor a 9. ábra adódik. Mint látható, a pontokra 

nem lehetett megfelelő trendvonalat illeszteni. 

  

9. ábra: A GDP/fő értékek és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak száma közti kapcsolat 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ha figyelembe vesszük a becsült TGP értékeket, akkor jobb összefüggőségi értékek adódnak. 

Ezt mutatja a 10. ábra. 

  

10. ábra: A TGP értékek és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak száma közti kapcsolat 

(forrás: saját szerkesztés) 

Meg kell említeni, hogy a becsült TGP érték és a népesség közötti összefüggés nem olyan 

erős (𝑅2 = 0,5315), azonban a paraméterek összehasonlíthatósága érdekében a közforgalmú 

közösségi közlekedési vonalak arányát ebben az esetben is célszerű elemezni. Ha figyelembe 

vesszük a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak arányát, akkor a 11. ábra adódik. 
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11. ábra: A TGP értékek és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak arányszáma közti kapcsolat 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mindent alapul véve elmondható, hogy a becsült TGP érték jobb 𝑅2 értéket ad, azonban 

ehhez sokszor még Európában is nehéz megfelelő adatokat találni. Ezenkívül a rangszám 

használata a településekre vonatkozó modellek esetében azért is kedvezőbb, mert ez a becslés 

a regionális GDP értéken, valamint a regionális és a települési népességszámokon alapul, 

amelyek szintén fontos magyarázóváltozók lehetnek. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a települési szintű gazdasági adatok helyett egy 

egyszerű helyettesítő paraméter használható. Az összes felmerülő probléma kezelése után 

beállítottam egy olyan paramétert, ami van olyan erős, mint a becsült TGP – abban az esetben, 

ha az adott régióban homogenitás feltételezhető. Meg kell azonban említeni a módszertan 

kritikáját is, ami három pontból tevődik össze. 

1. A mintavétel önkéntes volt, a települések kiválasztása során egyetlen mintavételezési eljárást sem 

alkalmaztam, így ezek későbbi reprezentatív kiterjesztése indokolt 

2. A közforgalmú közösségi közlekedési vonalak darabszáma nem biztos, hogy a legjobb paraméter a 

települési hálózatok leírására. Kézenfekvő, hogy egy metróvonal és egy buszvonal a súlyát tekintve 

nem ugyanaz, így a továbbiakban egy precízebb súlyozási módszer bevezetése lehet szükséges, 

amelyet a következő főfejezet fog tematizálni. 

3. A városhatárok nem minden esetben egyértelműek, így nehéz lehatárolni, hogy mely vonalak 

tartoznak a városi hálózathoz. 

Azonban a célom, hogy a gazdasági adatok helyett egy megfelelő helyettesítő paramétert 

azonosítsak, sikeres volt, kijelenthető, hogy a rangszám egy megfelelő paraméter, amely 

empirikus modellekben is remekül alkalmazható. 

6.3. Területi egyenlőtlenségi mutatószám 

 Háttér 

A modellek elemzése során szembesültem azzal a ténnyel, hogy a sok szempontból hasonló 

határátkelőhelyeken realizálható forgalom nem feltétlenül azonos. Ezek okaként az egyes 

országokat érintő területi egyenlőtlenséget azonosítottam. A mutató alapja Auerbach német 

fizikus megfigyelése, miszerint egy adott területen, ha sorba rendezzük a településeket 

lakosságszámuk szerint, akkor az 𝑛. település népességszáma közelítőleg 1
𝑛⁄  része lesz a 

legnagyobbnak (Auerbach, 1913; Hagget, 2001). Tehát ha ez a tulajdonság Magyarország esetén 
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is igaz, akkor Debrecennek, mint második legnagyobb városnak körülbelül 850000 fős 

lakosságszámmal kellene rendelkeznie. Ez a tulajdonság a Zipf eloszlás (Zipf, 1949) egy 

minősített esete. Későbbi tesztek során kiderült, hogy az 1
𝑛1,07⁄  összefüggés jobban leírja a 

városok kapcsolatát (Clauset et al., 2009). 

Mindebből levezethető egy területi egyenlőtlenségi mutatószám (SIR). Vegyük egy adott 

terület legnagyobb és második legnagyobb települését, majd a lakosságszámukat osszuk el 

egymással, a nagyobbat a kisebbel (Hagget, 2001). Így egy egynél nagyobb számot kaptam, ami 

Auerbach szabálya alapján optimális esetben kettő (Auerbach, 1913). Mindezt pedig a világ 

számos régiójában ki lehet számolni kisebb-nagyobb területegységekre. 

 

12. ábra: Területi egyenlőtlenségi mutató a világ országaiban 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ha például a világ országait nézzük, akkor az 12. ábra szemlélteti őket a hányados szerinti 

csökkenő sorrendben. Mint az látható, a legnagyobb arány 21,37, ami Thaiföldre jellemző, míg 

a legkisebbek egy körüli értéket vesznek fel. Az arányszámok átlaga négy körül van, melyet a 

halványpiros vízszintes vonal szemléltet. Magyarország ebben a sorban a 18. helyen szerepel, ezt 

a függőleges halványzöld vonal szemlélteti. 

y = -3,493ln(x) + 19,014
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13. ábra: Az európai országok területi egyenlőtlenségi mutatói 

(forrás: saját szerkesztés) 

Az európai országok vizsgálata során (13. ábra) feltűnhet, hogy azon országok esetében, 

amelyek organikusan, traumatikus külső behatásoktól mentesen, fejlődtek a mutatószám 

nagyjából kettő körül alakul. A nagyon kiugró érték általában a közelmúltra visszavezethető 

hirtelen behatásra utal. Ha például az Egyesült Királyságot vesszük alapul, elmondható, hogy egy 

100 éve még London a világ fővárosának volt tekinthető a kiterjedt gyarmatbirodalom miatt. 

Ezek az országok a XX. század során fokozatosan elnyerték a függetlenségüket, azonban London 

esetében a lakosságszám növelő hatás máig érvényesül. Ugyanez Franciaországról nem 

mondható el, ami némiképp ellentmondásnak is tekinthető, azonban Párizs esetében nem valósult 

meg a városhatár kiterjesztése, ami a XX. században sok főváros esetén megtörtént (pld.: Bécs-

1938, Budapest-1950). 

Közép-Európa vizsgálata során látható, hogy az országok nem követik az Auerbach-szabályt. 

Ez feltehetően az Osztrák-Magyar Monarchia és később Jugoszlávia összeomlására vezethető 

vissza. Könnyen megállapítható, hogy ez a mutatószám Magyarországon a legnagyobb 

Európában (nem számítva a kaukázusi országokat). Ennek oka, hogy a legnagyobb városokat a 

trianoni békeszerződéssel elcsatolták Magyarországtól. Ha megvizsgáljuk a Magyar Királyság 

egykori városait a jelenlegi lakosságszámukkal, akkor adódik, hogy a települések egyébként jó 

közelítéssel követik az Auerbach-szabályt. Emiatt kiemelten fontos, hogy Magyarország esetén 

azonosítsuk az ebből az egyenlőtlenségből adódó következményeket. 

Amennyiben Magyarország megyéit vizsgáljuk (14. ábra) megállapítható, hogy a 

mutatószámok számos információt hordoznak magukban. Kirajzolódik például, hogy mely 

megyékben van 100 000 főnél nagyobb megyeszékhely (sorrendben Debrecen, Szeged, Miskolc, 

Pécs, Győr, Nyíregyháza és Kecskemét), valamint, hogy mely megyékben van az az öt megyei 

jogú város (Érd, Dunaújváros, Sopron, Nagykanizsa és Hódmezővásárhely), ami nem 

megyeszékhely. Látható továbbá, hogy az alföldi városok általában nagyobbak, amely miatt az 

arányszámok alacsonyabbak ezekben a megyékben, míg a Dunántúlon megfigyelhetők a kisebb 

megyeszékhelyek, valamint Vas megye aprófalvassága, illetve a városok alacsony 

lakosságszáma, amely a vonzáskörzet elvesztésére vezethető vissza. 
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14. ábra: A területi egyenlőtlenségi mutató Magyarország megyéiben 

(forrás: (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) alapján saját szerkesztés) 

Ha a megyéket az egyenlőtlenségi mutatójuk szerint csökkenő sorba rendezzük, akkor 

természetesen az első helyen van Pest megye. Itt Budapest kiemelkedő mérete mellett egyre 

nagyobb elővárosok jönnek létre (Érd-69 431 fő, Dunakeszi-43 863 fő, Szigetszentmiklós-

40 105 fő, Vác-33 091 fő, Gödöllő-32 101 fő). Ezután következik Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Hajdú-Bihar, valamint Baranya megye. Mindhárom megyében a megyeszékhely lakosságszáma 

100 000 fő felett van (Nyíregyháza-116 814 fő, Debrecen-201 112 fő, Pécs-141 843 fő), 

amelyek közül Debrecen lakosságszáma jelentősen kiemelkedik, viszont Hajdú-Bihar megyében 

az alföldi mező- és hajdúvárosok hagyományosan nagy méretűek (Hajdúböszörmény-30 117 fő, 

Hajdúszoboszló-24 138 fő, Balmazújváros-17 038 fő, Hajdúnánás-16 511 fő). Ezzel szemben 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Baranya megyében kisebb településméretek figyelhetők meg 

(Mátészalka-16 152 fő, Kisvárda-15 671 fő), többek között annak is köszönhetően, hogy a 

természetes városközpontokat, mind Szatmárnémetit, mind pedig Munkácsot elcsatolták. 

Baranya megye esetében az okokat a domborzati viszonyok alakulásában kell keresni. 

Ezután következik a többi megye, ahol a megyeszékhely százezres lakosságszám felett van, 

a 𝑆𝐼𝑅 szerinti csökkenő sorrendben, Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc-152 901 fő), Csongrád-

Csanád (Szeged-160 258 fő) valamint Bács-Kiskun (Kecskemét-110 373 fő). Itt az arányszám 

azért alacsonyabb, mert minden esetben van egy másik nagy város a megyeszékhelyen kívül 

(Ózd-31 748 fő, Hódmezővásárhely-43 149 fő, Kiskunfélegyháza-29 138 fő), ami lecsökkenti 

ezt az arányt. Sorrendben ezután következnek azok a megyék, ahol a megyeszékhely 

lakosságszáma alacsony, így emiatt az arányszám megmarad nagyjából 2 körül. Ez alól két 

kivétel van. Az egyik Vas megye, ahol a megyeszékhely (Szombathely) lakosságszáma 

viszonylag alacsony (78 591 fő), viszont a megyére az aprófalvasság jellemző, így az 

egyenlőtlenség jelentős. A másik Győr-Moson-Sopron megye, ahol a megyeszékhely (Győr) 

lakosságszáma 100 000 fő felett van (133 946 fő), viszont szintén itt helyezkedik el Sopron 

(63 065 fő), ami méretével egyensúlyozza a megyei egyenlőtlenséget. A legkisebb arányszám 

Zala megyében figyelhető meg, ahol nagyjából két egyforma méretű település található 

(Zalaegerszeg-56 722 fő, Nagykanizsa-46 049 fő). 
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15. ábra: A területi egyenlőtlenségi mutató Magyarország járásaiban 

(forrás: (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b) alapján saját szerkesztés) 

Megvizsgálva Magyarország járásait (15. ábra) megfigyelhető, hogy azokban a járásokban, 

ahol a járásközpont megyeszékhely vagy megyei jogú város, sokkal nagyobb a mutatószám. 

Továbbá érdemes kiemelni, hogy azokban a járásokban, ahol nem a járásszékhely a legnagyobb, 

sokkal alacsonyabb egyenlőtlenség figyelhető meg. Érdemes megfigyelni, hogy az alföldi 

járások esetében, ahol jellemzően nagy mezővárosok vannak, sem minden esetben kiugróan 

magas az egyenlőtlenség, valamint ugyanez igaz az aprófalvas régiókra. Ez általában akkor van 

így, ha két nagyobb település is van az adott járásban. Érdemes például megfigyelni a Derecskei 

járást. Itt a rendszer átalakítása előtt a Derecske-Létavértesi kistérség volt két központtal. Ez 

alakult át a Derecske központú járássá, azonban látható, hogy Létavértes megmaradt nagy 

településnek. Érdemes még kiemelni Pest megye járásait. Itt a városszövetet jelentősen 

befolyásolja Budapest szuburbanizációja, amely miatt egyértelmű központok sok esetben nem 

alakultak ki, vagy elvesztették a jelentőségüket. A megyei egyenlőtlenségek bemutatásánál tett 

megjegyzések a járási egyenlőtlenségeknél is megfigyelhetők, habár sokszor ellentétes előjellel. 

A közlekedési igények elemzése során az új gazdasági földrajz (Krugman, 1991a) 

megjelenésével adódik a kérdés, hogy a megyei illetve járási szinten már megjelenő mag-

periféria elkülönülés hogyan érhető tetten egyszerűen, illetve van-e ennek valamilyen kiszűrési 

módja. Ennek oka, hogy a mag és periféria régiók központja feltételezhetően másképp viselkedik, 

amely az igények pontosabb modellezésére is befolyással lehet. Így a fejezetben cél, hogy 

összefüggést találjak a SIR, valamint a mag-periféria tulajdonság között, a kérdéskört a közösségi 

közlekedésen keresztül értelmezve. A közösségi közlekedést, valamint ezen belül az induló és 

érkező járatok darabszámát infrastruktúraként kezelem, amely magában hordozza többek között 

azt az információt, hogy az adott település mag vagy periféria régió központja. 
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 Térbeli mutatószámok 

A SIR bevezetése és értékelése során fontos lehet azonosítani azokat a mutatószámokat, 

amelyekhez a szerepe a leginkább hasonlít. A SIR a koncentráció típusú mutatószámok 

családjába tartozik, amelyek szerepe a megoszlás egyenlőtlenségének kimutatása egy adott 

változóra, egy adott területegységen belül (Dusek and Kotosz, 2016). Számos egyéb hasonló 

típusú mutatószám ismert a szakirodalomban, például a Gini-mutató (𝐺) (Gini, 1912), a 

Hirschman–Herfindahl-index (Simpson-index) (𝐻𝐼) (Hirschman, 1945; Herfindahl, 1950; 

Simpson, 1949), valamint a Theil-index (𝑇) (Theil, 1972). Jelen mutatószám az egyszerű 

számíthatóságával emelkedik ki a többi index közül, cserébe viszont nem jellemzi olyan 

komplexen az adott területegységet. 

29. táblázat: A koncentráció típusú mutatószámok összehasonlítása 

(forrás: (Dusek and Kotosz, 2016) alapján saját szerkesztés) 

 Képlet Értékkészlet Középérték Hivatkozás 

𝐻𝐼 𝐻𝐼 = ∑ (
𝑦𝑖

∑ 𝑦𝑖
)

2
𝑛

𝑖=1

 [
1

𝑛
; 1] - 

(Hirschman, 1945) 

(Herfindahl, 1950) 

(Simpson, 1949) 

𝐻𝐼∗ 𝐻𝐼∗ =
𝐻𝐼 −

1
𝑛

1 −
1
𝑛

 [0; 1] [0,01; 0,2] 

(Hirschman, 1945) 

(Herfindahl, 1950) 

(Simpson, 1949) 

𝐺 𝐺 = 1 − ∑[(𝑓𝑟𝑖

′ − 𝑓𝑟𝑖−1

′ )(𝑍𝑟𝑖

′ + 𝑍𝑟𝑖−1

′ )] [0; 1] - 

(Gini, 1912) 

(Nemes Nagy, 1984) 

(Krugman, 1991b) 

𝑇 𝑇 =
1

𝑛
∑ (

𝑦𝑖

�̅�
ln

𝑦𝑖

�̅�
)

𝑛

𝑖=1

 [0; ln 𝑛] - (Theil, 1972) 

𝑆𝐼𝑅 𝑆𝐼𝑅 =
�̂�1

�̂�2
 [1; ∞[ ~2 (Szabó Z. and Sipos, 2020a) 

 

ahol: 

• 𝑦𝑖: területegységre jellemző érték, 

• �̂�𝑖: csökkenő sorba rendezett területegységben megfigyelhető értékek közül az 𝑖., 
• 𝑛: mintanagyság, 

• 𝑓𝑟𝑖
′ : a területegységbe tartozás kumulált relatív gyakorisága, 

• 𝑍𝑟𝑖
′ : a területegység előfordulások kummulált relatív gyakorisága. 

Mint az látható, a SIR legnagyobb előnye, hogy egyszerű számíthatósága mellett egy 

egyértelmű középértékkel rendelkezik, amelyhez egyszerűbben lehet viszonyítani. Viszont ezen 

egyszerűsítések azt eredményezik, hogy a magyarázóerőssége kevésbé jelentős. 

30. táblázat: Különböző területi egyenlőtlenségi mutatók korreláltsága Magyarország járásaira vonatkoztatva 

(forrás: saját szerkesztés) 

𝑅 𝑆𝐼𝑅 𝐺 𝐻𝐼 𝐻𝐼∗ 𝑇 

𝑆𝐼𝑅 1     

𝐺 0,6931 1    

𝐻𝐼 0,6047 0,4445 1   

𝐻𝐼∗ 0,7479 0,6673 0,9483 1  

𝑇 0,8484 0,9277 0,4759 0,6852 1 

Minden korrelációérték szignifikánsan különbözik 0-tól 

Figyelembe véve Magyarország megyéiben és járásaiban lévő települések lakosságszámát, 
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az egyes egyenlőtlenségi mutatók összehasonlíthatók egymással mindkét szinten. Az 

összefüggőségük a Pearson-féle korrelációmutatóval bemutatható, ezt tartalmazza járási szinten 

a 30. táblázat, míg megyei szinten a 31. táblázat. 

Járási szinten megfigyelhető, hogy a 𝑆𝐼𝑅 esetében az 𝑅 értékek 0,6 és 0,85 között mozognak, 

szintúgy, mint az összes többi mutató esetében is. Mind felfelé, mind lefelé csupán két párosítás 

esik ki ebből a tartományból. 

31. táblázat: Különböző területi egyenlőtlenségi mutatók korreláltsága Magyarország megyéire vonatkoztatva 

(forrás: saját szerkesztés) 

𝑅 𝑆𝐼𝑅 𝐺 𝐻𝐼 𝐻𝐼∗ 𝑇 

𝑆𝐼𝑅 1     

𝐺 0,5011 1    

𝐻𝐼 0,8603 0,7179 1   

𝐻𝐼∗ 0,8693 0,7343 0,9987 1  

𝑇 0,6906 0,9207 0,8083 0,8329 1 

Minden korrelációérték szignifikánsan különbözik 0-tól 

Megyei szinten a 𝑆𝐼𝑅 mutatóhoz tartozó 𝑅 érték szélesebb intervallumban mozog, mint járási 

szinten, ugyanis az értékek 0,5 és 0,87 között változnak. Ez az intervallum pedig egyértelműen 

negatív irányban tér el a többi mutatószámtól. 

Mindezekből következik, hogy a 𝑆𝐼𝑅 beilleszthető a területi egyenlőtlenségi mutatók közé, 

amelyek közül egyértelműen kiemelkedik egyszerű kiszámíthatóságának köszönhetően. 

Hátránya viszont, hogy nagyobb területegységek esetén – a területegységen belüli elemszámok 

növekedésével – egyre kevésbé egy globális területi egyenlőtlenségi mutatóként kezd működni, 

sokkal inkább a vizsgált régió központjával kapcsolatban hordoz információkat. Újravizsgálva 

Európa országainak 𝑆𝐼𝑅 értékét a legmagasabb értékek Magyarország, valamint az Egyesült 

Királyság esetében figyelhetők meg, ahol a főváros egy jelentősen nagyobb birodalom székhelye 

volt, amelyet szétdaraboltak, illetve széthullott. Ugyanez viszont nem figyelhető meg 

Franciaország esetében, ahol sajátos várospolitikával mesterségesen alacsonyan tartották Párizs 

lakosságszámát. 

 Háromlépcsős modell 

6.3.3.1. Modellek közti kapcsolat 

A fejezetben bemutatott elemzés során cél, hogy igazoljam a SIR és a Krugman-féle mag-

periféria modell közti összefüggést (Krugman, 1991a). Ehhez mutatószámként az egy adott járás 

központba reggel érkező, és onnan délután induló járatok darabszámát veszem alapul. A 

probléma azonban az, hogy ez lehet autóbuszos, valamint vasúti kiszolgálás, és a kettő nem 

adható össze, valamilyen súlyszámot érdemes alkalmazni. 

A súlyszámok esetében két fontos kritériumot kell, hogy teljesítsen a paraméter. Egyrészt a 

közösségi közlekedést, mint infrastruktúrát alkalmazom, így mindenféleképpen a kínálati oldalt 

kell reprezentálnia. Másrészt pedig fontos, könnyen elérhető adatokból lehessen meghatározni. 

Így, a súlyszámok megállapításánál a következő szempontot vettem figyelembe. A különböző 

regionális központok (főváros, megyeszékhely, járásközpont) vonzást jelentenek az egyes 

településekre a szolgáltatási fölényükkel, melyre az adott válasz a közlekedési igények 

megjelenése. A közlekedési igények kiszolgálására az állam közforgalmú közösségi közlekedési 
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hálózatot tart fenn, amely jelen esetben autóbuszos és vasúti kiszolgálást jelent. Tehát 

feltételezhető, hogy a regionális központok által gerjesztett igény és az ezt kiszolgáló közlekedési 

hálózat között van összefüggés, és az egyes módparaméterek együtthatói megfeleltethetők a 

módok közötti súlyszámoknak. 

 

16. ábra: Az egymásra épülő modellek rendszere 

(forrás: saját szerkesztés) 

Az igények meghatározásához egy gravitációs igénymodellt állítok fel, amely az ingázási 

adatok alapján meghatározza a valós igényeket. Mivel csak a járásközpontba való napi elingázási 

adatok érhetők el nyilvánosan, így ebből kell meghatározni a valós igényeket. Tehát mint 

ahogyan azt a 16. ábra szemlélteti, az első lépés az igénymodell felállítása, amely alapján az 

igényeket függőváltozóként alkalmazva megbecsülöm a közlekedési módokhoz tartozó 

súlyszámokat. Ezen súlyszámokból meghatározom a járásközpontok súlyozott elérhetőségét, 

amellyel magyarázom a SIR értékét. 

A 16. ábra bemutatott modellek jellegéből következik, hogy csak a központokba való ingázást 

vizsgálom. Emiatt a gravitációs igénymodell csak a centrum-periféria típusú ingázást mutatja be, 

amely megközelítés manapság már egy leegyszerűsítőnek tekinthető. Igaz, hogy Nyugat-

Európához képest megkésettséggel, de immár hazánkban is kimutathatók a horizontális irányú 

ingázási útvonalak is (Kovács et al., 2015). Ez pedig egy olyan létező jelenség, amellyel a 

háromlépcsős modell nem számol. Ennek oka, hogy a modell felállításával a célom a SIR mutató 

hasznosságának igazolása volt. Mivel pedig a SIR mutató a definíciója miatt leginkább a 

regionális központokhoz köthető, így emiatt számomra csak a központba való ingázás elemzése 

volt szükségszerű. Természetesen a gravitációs igénymodell átalakítható úgy, hogy egy teljes 

országos OD mátrix is megbecsülhető legyen, hiszen a gravitációs modellek családjába tartozik, 

azonban ez a kutatásaim során nem volt cél. 

6.3.3.2. Gravitációs igénymodell 

Először egy gravitációs modellt építek fel az egyes központokba való ingázási adatokra. 

•Gravitációs modell 
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Ehhez a függőváltozó az egyes központokba ingázók száma, megyeszékhelyek esetén a 

fővárosba, járásközpontok esetén a megyeszékhelyre illetve a fővárosba, míg az egyéb 

települések esetén a fővárosba, megyeszékhelyre illetve a járásközpontba (Tóth, 2017b). Az 

elemzésben 3 153 település szerepel, ez egész Magyarország Budapestet leszámítva, valamint 

Balatonakarattya kivételével, ugyanis a település csak 2014-ben vált ki Balatonkeneséből, így 

nem érhetők el az ingázási adatai, hanem Balatonkenese tartalmazza azokat. 

A modell magyarázóváltozóit két csoportra lehet osztani. Az egyik a klasszikus gravitációs 

modellből következő változók csoportja, ide tartozik a lakosságszám (Központi Statisztikai 

Hivatal, 2018b), valamint a távolság. Távolságadatok esetében a KSH (Központi Statisztikai 

Hivatal) vonatkozó területi statisztikáit vettem alapul (Központi Statisztikai Hivatal, 2016), 

amelyek percben adják meg az egyes központoktól vett távolságot minden településre. 

A második csoport az egyéb magyarázóváltozók köre. A gravitációs modell keretein belül 

lehetőség van egyéb magyarázóváltozók figyelembevételére is. Jelen esetben négy változót 

építettem be a modellbe, ebből kettő a legközelebbi vasútállomás, valamint a legközelebbi 

autópálya-lehajtótól való távolság, míg a másik kettő az érintett megyék és járások száma. Az 

egyes településekhez a legközelebbi vasútvonal számát, valamint a legközelebbi autópályát a 

térképmellékletben (Melléklet G: Térképmelléklet) szereplő térképek szemléltetik (40. ábra, 41. 

ábra). Mind a két térkép a 2011-es állapotokat szemlélteti. 

Amit érdemes megjegyezni az autópálya vonzáskörzeteket bemutató ábrával kapcsolatosan 

(41. ábra), hogy a kis autópályákat, illetve autóutakat nem vettem külön figyelembe, így például 

az M1 alatt az M15 és az M19 is értendő, az M3 alatt, az M30, M31 és M35 is, az M6 alatt az 

M8, M9 és az M60 is, míg az M7 alatt az M70 is. A másik pedig, hogy a vonzáskörzetek nem 

veszik figyelembe a domborzati határokat, ugyanis nem hálózati, hanem légvonalbeli távolságok 

lettek figyelembevéve. 

A függőváltozó a központok által gerjesztett igény, amelyet a 2011-es népszámlálás során 

tapasztalt napi ingázási adatokon keresztül lehet mérni. Ezt az igényt gravitációs modellel (Dusek 

and Kotosz, 2016) becsültem, a következő képletek alapján (40–42). Az igények három szintjét 

feltételezem, a főváros, a megyeszékhely, valamint a járásközpont által gerjesztettet. Ezen kívül 

további feltételezés, hogy az ingázási igényeket befolyásolja az is, hogy milyen messze 

helyezkednek el a legközelebbi települések a vasútállomásoktól, valamint az autópálya-

felhajtóktól. Mivel az előzetes számítások alapján az autópálya-felhajtótól való távolság csak a 

Budapestre való ingázást befolyásolja érdemben, így azt csak azon a szinten veszem figyelembe. 

További megállapítás, hogy az érintett megyék száma csak a fővárosi ingázás esetén 

figyelembeveendő, míg az érintett járások száma pedig csak a megyei modell esetén. 

 𝑈𝑓 = 𝛾𝑓𝑎𝑝𝛽10𝑣𝑎𝛽11𝑚𝛽14
𝑚𝑓

𝛽1𝑚𝑡
𝛽2

𝑟𝑓
−𝛽7

 (40) 

 𝑈𝑚 = 𝛾𝑚𝑣𝑎𝛽12𝑗𝛽15
𝑚𝑚

𝛽3𝑚𝑡
𝛽4

𝑟𝑚
−𝛽8

 (41) 

 𝑈𝑗 = 𝛾𝑗𝑣𝑎𝛽13
𝑚𝑗

𝛽5𝑚𝑡
𝛽6

𝑟
𝑗
−𝛽9

 (42) 

ahol: 
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• 𝑈𝑓, 𝑈𝑚 és 𝑈𝑗: a főváros, a megyeszékhely és a járásközpont utasvonzási képessége az adott 

településre, 

• 𝑚𝑓, 𝑚𝑚, 𝑚𝑗 és 𝑚𝑡: a főváros, a megyeszékhely, a járásközpont, illetve az adott település 

lakosságszáma, 

• 𝑟𝑓, 𝑟𝑚 és 𝑟𝑗: a főváros, a megyeszékhely, valamint a járásközpont távolsága az adott településtől, 

• 𝛾𝑓, 𝛾𝑚 és 𝛾𝑗: a gravitációs modellekhez tartozó együtthatók, 

• 𝑎𝑝: legközelebbi autópálya-lehajtó távolsága, 

• 𝑣𝑎: legközelebbi vasútállomás távolsága, 

• 𝑚: érintett megyék száma, 

• 𝑗: érintett járások száma. 

Mivel az egyes központokba ingázók száma nem független egymástól, így célszerű a három 

igényleíró-egyenletet egyben becsülni. Ehhez a legegyszerűbb megközelítés, hogy összeadom az 

ingázók számát, és a három modellnek is az összegét veszem. Ennek hátránya, hogy ha a 

gravitációs egyenletek között összeadás szerepel, akkor az összevont modell nem linearizálható, 

így az együtthatók nem becsülhetők lineáris regresszióval. A másik eset, hogy az ingázószámok 

szorzatát vesszük. Ebben az esetben az összevont modell linearizálható logaritmizálással, 

azonban ez a megközelítés is számos megkötést tartalmaz, amit fel kell oldani. 

Az egyik megkötés azokra a településekre vonatkozik, ahol különböző szintű központok 

megegyeznek egymással. Ilyen terület Pest megye, valamint azon járások, ahol a megyeszékhely 

a járásközpont. Például egy Pest megyei településről Budapestre az emberek egy része Budapest, 

mint főváros vonzása, míg egy másik része Budapest, mint megyeszékhely vonzása miatt 

ingázik. Viszont az adatbázis csak az összes ingázó darabszámát tartalmazza. Így a következő 

megközelítés alkalmazható. Tegyük fel, hogy az adott központba ingázók száma (𝑈) felírható 

𝑈1 + 𝑈2 alakban, ahol 𝑈1 és 𝑈2 az egyes központok által okozott vonzás miatt ingázók száma. 

Tehát Pest megye esetében, 𝑈1 a Budapestre ingázók azon része, akik azért ingáznak, mert 

Budapest a főváros, míg 𝑈2 azok száma, akik azért ingáznak, mert Budapest a megyeszékhely 

(Pest megye és Budapest különleges kapcsolatától ebben az esetben elvonatkoztattam; 

feltételeztem, hogy Pest megyén belül Budapest ellátja a megyeszékhely funkcióját). Ekkor 

feltehető, hogy 𝑈1, 𝑈2 ∈ ℕ+. A modellhez szükség van az 𝑈1𝑈2 szorzatra. Könnyen belátható, 

hogy a két szélsőérték a szorzatra 𝑈 − 1, illetve 𝑈
2

4⁄ , a valós érték pedig e kettő között mozog 

annak megfelelően, hogy az egyes központok által generált igények hogyan aránylanak 

egymáshoz. 

A pontos értékek modellezéséhez eltértem az egészértékűségi megkötéstől. Legyen 𝑈1𝑈2 =

𝜂𝑈2 ahol 𝜂 ∈ ]0 … 0,25]. Mivel két típusú egyezőség lehet (megyeszékhely megegyezik a 

fővárossal, valamint a megyeszékhely megegyezik a járásközponttal), így bevezettem az 𝜂𝑚 és 

𝜂𝑗 értékeket a fentieknek megfelelő tulajdonsággal, a két egyezőség okozta eset kezelésére. A 

későbbiekben ismertetett igénymodell 𝑅2 értékét felhasználva megállapítható, hogy milyen 𝜂𝑚 

és 𝜂𝑗 értékek esetén veszi fel a maximális értékét. Mindez ábrázolható egy felületen (a vízszintes 

tengelyeken a 𝜂𝑚 valamint 𝜂𝑗, míg a függőleges tengelyen az 𝑅2 értékek szerepelnek) (17. ábra). 

Ekkor látható, hogy az 𝑅2 értéke akkor maximális, ha 𝜂𝑚 = 𝜂𝑗 = 0,25. 
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17. ábra: Az 𝑅2 értékek ábrázolása az 𝜂𝑚 valamint 𝜂𝑗 függvényében 

(forrás: MATLAB) 

A másik megkötés, hogy csak a települések közti ingázást vizsgáltam, a településeken 

belülieket nem. Ennek következtében a megyeszékhelyekre, valamint a járásközpontokra 

speciális eseteket kell alkalmazni. Mivel mindig csak a rangosabb települések felé történő 

ingázást nézzük, a megyeszékhelyekre csak a főváros, míg a járásközpontokra csak a főváros, 

valamint a megyeszékhely hat. Ehhez célszerű három esetet, valamint ezzel összefüggésben 

dummy változókat is bevezetni (Dusek, 2016; Maddala, 2001): 

• 1. eset: az egyéb települések esete (43), 

• 2. eset: megyeszékhelyek (44), 

• 3. eset járásközpontok (45). 

Az egyes képletek a következők: 

 𝑈 = 𝛾𝑓𝑎𝑝𝛽10𝑣𝑎𝛽11𝑚𝛽14
𝑚𝑓

𝛽1𝑚𝑡
𝛽2

𝑟𝑓
𝛽7

𝛾𝑚𝑣𝑎𝛽12𝑗𝛽15
𝑚𝑚

𝛽3𝑚𝑡
𝛽4

𝑟𝑚
𝛽8

𝛾𝑗𝑣𝑎𝛽13
𝑚𝑗

𝛽5𝑚𝑡
𝛽6

𝑟
𝑗
𝛽9

 (43) 

 𝑈 = 𝛾𝑓𝑎𝑝𝛽10𝑣𝑎𝛽11𝑚𝛽14
𝑚𝑓

𝛽1𝑚𝑡
𝛽2

𝑟𝑓
𝛽7

 (44) 

 𝑈 = 𝛾𝑓𝑎𝑝𝛽10𝑣𝑎𝛽11𝑚𝛽14
𝑚𝑓

𝛽1𝑚𝑡
𝛽2

𝑟𝑓
𝛽7

𝛾𝑚𝑣𝑎𝛽12𝑗𝛽15
𝑚𝑚

𝛽3𝑚𝑡
𝛽4

𝑟𝑚
𝛽8

 (45) 

Mint ahogyan az a képletekből (43–45) látható, az egyenletek ezen formájában az 

együtthatók nem becsülhetők, ugyanis több tényező különböző kitevőkkel is szerepel, valamint 

a konstans tagként szereplő 𝛾 tényező többször is szerepel, így nem becsülhető önmagában. Ezen 

hibák kiküszöbölésére egyrészt bevezettem az 𝑒1, valamint az 𝑒3 dummy változókat, amelyek 

tulajdonsága, hogy az 𝑒1 az első, míg az 𝑒3 a harmadik esetben vesz fel 𝑒 értéket (egyébként 1-

et), így biztosítva, hogy a logaritmusuk 1, illetve 0 lesz. Ezeket, a logaritmizált formájukban a 

végső egyenletbe beírva, az együtthatójuk rendre ln(𝛾𝑚𝛾𝑗) és ln 𝛾𝑚 lesz. 

Az egyenletekben a 𝑣𝑎, valamint az 𝑚𝑡 értékek szerepelnek többször (különböző kitevővel), 

így ezekre érdemes még három-három dummy változót bevezetni, az eredeti változók 

elhagyásával. Ezek rendre 𝑣𝑎1, 𝑣𝑎2 és 𝑣𝑎3, valamint 𝑚𝑡1
, 𝑚𝑡2

 és 𝑚𝑡3
 néven szerepelnek a 

modellben, és akkor veszik fel az eredeti változó értékét, ha az adott település a megfelelő esetbe 

tartozik (egyébként pedig 1-et). Tehát például Aba esetében, aminek a lakosságszáma 4416 fő, és 

2,4km-re van a legközelebbi vasútállomástól, továbbá se nem megyeszékhely, sem pedig 

járásközpont, 𝑣𝑎1 lesz 2,4, illetve 𝑚𝑡1
 4416 értéket vesz fel. A további négy dummy változó 
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értéke 1 lesz. 

A harmadik tulajdonság, amit érdemes kiemelni, hogy mivel a főváros lakosságszáma 

minden település esetében azonos (lévén Magyarországról beszélek), így a 𝛾𝑓 és a 𝛽1 értékét nem 

becsültem meg külön, csak a 𝛾𝑓𝑚𝑓
𝛽1 kifejezést. Ezeket figyelembe véve felírható a modellem 

(46), ami linearizálás után (47) becsülhető lineáris regresszióval. Ennek előnye, hogy az egyes 

esetek dummy változókkal vannak kezelve, így mindhárom esetre vonatkozóan egy egyenletem 

lesz. A megyeszékhelyek esetében az 𝑚𝑚, 𝑚𝑗, 𝑟𝑚 és 𝑟𝑗, valamint a járásszékhelyek esetében az 

𝑚𝑗 és 𝑟𝑗 értéke 1. 

𝑈 = 𝛾𝑓𝑚𝑓
𝛽1𝑣𝑎1

(𝛽11+𝛽12+𝛽13)
𝑣𝑎2

𝛽11𝑣𝑎3
(𝛽11+𝛽12)

𝛾𝑚
𝑒3(𝛾𝑚𝛾𝑗)

𝑒1
𝑚𝑡1

(𝛽2+𝛽4+𝛽6)
𝑚𝑡2

𝛽2𝑚𝑡3

(𝛽2+𝛽4)
𝑚𝑚

𝛽3𝑚𝑗
𝛽5𝑟𝑓

𝛽7𝑟𝑚
𝛽8𝑟𝑗

𝛽9𝑚𝛽14𝑗𝛽15𝑎𝑝𝛽10

 (46) 

ln 𝑈 = ln(𝛾𝑓𝑚𝑓
𝛽1) + (𝛽11 + 𝛽12 + 𝛽13) ln 𝑣𝑎1 + 𝛽11 ln 𝑣𝑎2 + (𝛽11 + 𝛽12) ln 𝑣𝑎3 +

ln 𝛾𝑚 𝑒3 + ln(𝛾𝑚𝛾𝑗) 𝑒1 + (𝛽2 + 𝛽4 + 𝛽6) ln 𝑚𝑡1
+ 𝛽2 ln 𝑚𝑡2

+ (𝛽2 + 𝛽4) ln 𝑚𝑡3
+

𝛽3 ln 𝑚𝑚 + 𝛽5 ln 𝑚𝑗 + 𝛽7 ln 𝑟𝑓 + 𝛽8 ln 𝑟𝑚 + 𝛽9 ln 𝑟𝑗 + 𝛽14 ln 𝑚 + 𝛽15 ln 𝑗 + 𝛽10 ln 𝑎𝑝 (47) 

6.3.3.3. Közlekedési módok közti módszámok 

A közforgalmú közösségi közlekedési kínálat két szintjét vettem alapul, az autóbuszos, 

valamint a vasúti kiszolgálást. Mindkét esetben csak a közvetlen elérhetőséget (átszállás nélkül) 

vettem figyelembe. Az autóbuszos kiszolgálás esetén 2019 tavaszán átlagos szerdákon az adott 

településről a központba közlekedő indulások számát vettem alapul. 

Ez alapján a három típusú regionális központra a következő modell írható fel (48–50), ezzel 

meghatározva a közlekedési módokra jellemző súlyszámokat. 

 𝑈𝑓𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑓𝑖 + 𝛽2𝑣𝑓𝑖 ∀𝑖 (48) 

 𝑈𝑚𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑚𝑖 + 𝛽2𝑣𝑚𝑖  ∀𝑖 (49) 

 𝑈𝑗𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑗𝑖 + 𝛽2𝑣𝑗𝑖  ∀𝑖 (50) 

ahol: 

• 𝒂𝒇, 𝒂𝒎 és 𝒂𝒋: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen autóbusz járatok 

száma a településekről, 

• 𝒗𝒇, 𝒗𝒎 és 𝒗𝒋: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen vasúti járatok 

száma a településekről. 

Előzetes számítások azt mutatták, hogy a (48–50) egyenletekkel jellemzett modellek nem 

alkalmasak paraméterbecslésre, ugyanis a hibatagok normál eloszlása nem igazolható. Annak 

érdekében, hogy a modellek elfogadhatók legyenek, három eszközt alkalmaztam, ezek a függő 

változó logaritmizálása, térökonometria eszközrendszer alkalmazása, valamint egyéb 

kontrollváltozók bevezetése. Így a (48–50) képlet a következő módon változik (51–53) (jelen 

esetben a vektorok logaritmusán az elemek logaritmusából álló vektort értettem): 

 ln 𝒖𝒇 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒇 ln 𝒖𝒇 + 𝛽1𝒂𝒇 + 𝛽2𝒗𝒇 + 𝛽3𝒓 + 𝛽4𝒑 + 𝜆𝑾𝒇𝜺 + 𝜻𝒇 (51) 

 ln 𝒖𝒎 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒎 ln 𝒖𝒎 + 𝛽1𝒂𝒎 + 𝛽2𝒗𝒎 + 𝛽3𝒅𝒋𝒌𝒑 + 𝛽4𝒅𝒎𝒋 + 𝛽5𝒑 + 𝛽6𝒄𝒅 + 𝜆𝑾𝒎𝜺 + 𝜻𝒎 (52) 

 ln 𝒖𝒋 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒋 ln 𝒖𝒋 + 𝛽1𝒂𝒋 + 𝛽2𝒗𝒋 + 𝛽3𝒄𝒅 + 𝜆𝑾𝒋𝜺 + 𝜻𝒋 (53) 
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ahol: 

• 𝒖𝒇, 𝒖𝒎 és 𝒖𝒋: az egyes településekre vonatkozó, az igénymodellből számított igények vektora 

fővárosi, megyei, valamint járási szinten, 

• 𝒆: csupa egyest tartalmazó vektor (a hossza minden esetben a vizsgált települések számával egyezik 

meg), 

• 𝑾𝒇: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet, 

• 𝑾𝒎: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet és a megyeszékhelyeket, 

• 𝑾𝒋: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet, a megyeszékhelyeket és a járásközpontokat, 

• 𝒓: a települések rangjából képzett vektor (Szabó et al., 2021), 

• 𝒑: dummy változókból képzett vektor, az adott település Pest megyében van-e, 

• 𝒅𝒋𝒌𝒑: települések járásközponttó vett távolságából képzett vektor, 

• 𝒅𝒎𝒋: települések legközelebbi megyei jogú várostól való távolságából képzett vektor, 

• 𝒄𝒅: dummy változókból képzett vektor, az adott település járásközpontja egyben a megyeszékhely 

is. 

A modell eredményeként kapott súlyszámok felhasználhatók arra, hogy felírjam az eredetileg 

célként kitűzött modellt a súlyozott indulásszámok, mint a mag-periféria mutató közlekedési 

reprezentációja, és a 𝑆𝐼𝑅 mutató között. 

6.3.3.4. A közösségi közlekedési infrastruktúra és a területi egyenlőtlenségi mutató 

kapcsolata 

Az eredeti cél elérése érdekében a járásközpontokra vonatkozó súlyszámok alapján felírható 

a járásközpontok elérhetőségére is a modellt. Ehhez a függő változó az adott járásközpontba 6:00 

és 8:00 között érkező, valamint 14:00 és 18:00 között (Saif et al., 2019) induló buszok és vonatok 

száma. 

A magyarázóváltozókat, a SIR mellett, két nagy csoportba lehet osztani. Az egyik a dummy 

változók csoportja, ide tartozik az, hogy a járásközpont egyben megyeszékhely-e, vagy megyei 

jogú város-e, valamint hogy maga a járás határmenti-e. Ezen felül leíró változókat is 

alkalmaztam, mégpedig, hogy a járásközpont hányadik legnagyobb település a járásban, hogy 

hányan laknak a járásban a járásközponton kívül (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b), illetve, 

hogy a járásközpont milyen messze van Budapesttől (Központi Statisztikai Hivatal, 2016). 

Ezek közül bővebben a járásközpont járáson belüli nagyságát érdemes kiemelni. Látható, 

hogy Magyarországon minden megyében a megyeszékhely a legnagyobb település, azonban ez 

a járásokra nem igaz. A 174 járásból a járásközpont nyolc esetben csak a második legnagyobb, 

míg két esetben csak a harmadik. Ezek a következők (zárójelben a járásközpontnál nagyobb 

települések). 

• Gönc (Abaújszántó), 

• Martonvásár (Ercsi), 

• Pétervására (Recsk), 

• Kunszentmárton (Tiszaföldvár), 

• Rétság (Diósjenő), 

• Aszód (Tura), 

• Budakeszi (Budaörs), 

• Monor (Gyömrő), 

• Szob (Nagymaros, Verőce), 

• Fonyód (Balatonboglár, Balatonlelle). 
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Mindezek alapján már felírható a modell mind a megyékre (54), mind pedig a járásokra (55). 

Érdemes mindemellett megvizsgálni azt az esetet is, amikor a függőváltozók természetes alapú 

logaritmusát vesszük. 

 𝑘𝑘𝑖 = 𝛼 + 𝛽1ℎ𝑖 + 𝛽2𝑙𝑖 + 𝛽3𝑟𝑖 + 𝛽4𝑆𝐼𝑅𝑖 ∀𝑖 ∈ [1. . 𝑀] (54) 

 𝑘𝑘𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑚𝑠𝑧ℎ𝑖 + 𝛽2𝑚𝑗𝑣𝑖 + 𝛽3ℎ𝑖 + 𝛽4𝑠𝑖 + 𝛽5𝑙𝑖 + 𝛽6𝑟𝑖 + 𝛽7𝑆𝐼𝑅𝑖 ∀𝑖 ∈ [1. . 𝑁] (55) 

ahol: 

• 𝑖: a járás, illetve megye sorszáma, 

• 𝑀: a megyék száma, 

• 𝑁: a járások száma, 

• 𝑘𝑘𝑖: az 𝑖. járásközpont súlyozott elérhetősége, 

• 𝑚𝑠𝑧ℎ𝑖: az 𝑖. járásközpont megyeszékhely-e, 

• 𝑚𝑗𝑣𝑖: az 𝑖. járásközpont megyei jogú város-e, 

• ℎ𝑖: az 𝑖. járás határmenti-e, 

• 𝑠𝑖: az 𝑖. járásban a járásközpont hanyadik legnagyobb, 

• 𝑙𝑖: az 𝑖. járás lakosságszáma a járásközpont nélkül, 

• 𝑟𝑖: az 𝑖. járásközpont távolsága Budapesttől, 

• 𝑆𝐼𝑅𝑖: területi egyenlőtlenségi mutatószám. 

 Eredmények 

A paraméterbecslésnél a Hybrid-, a Fisher-, és a Newton-Raphson-módszert felváltva 

alkalmaztam. Az iterációk számát legtöbbször 200-ban határoztam meg, és az iterációkhoz 

tartozó konvergenciakritériumot a paraméterbecslésekben bekövetkező minimum 1E-006 

változáshoz kötöttem. Minden esetben Type III modell hatáselemzést alkalmaztam, Wald Chi-

négyzet statisztikát és konfidencia-intervallumot választva. A konfidencia-intervallum értékét 

95%-ban határoztam meg. A paraméterbecslés eredményeit a 32. táblázat szemlélteti. 

32. táblázat: A paraméterbecslés eredménye az adminisztratív központokra felállított gravitációs modellre 

(forrás: saját szerkesztés) 

Paraméter Együttható Érték 𝑡-érték  

Tengelymetszet ln(𝛾𝑓𝑚𝑓
𝛽1) 4,7456 0,705  

𝑣𝑎1 𝛽11 + 𝛽12 + 𝛽13 -0,1398 -6,043 *** 

𝑣𝑎2 𝛽11 -0,0007 -0,001  

𝑣𝑎3 𝛽11 + 𝛽12 -0,0503 -0,448  

𝑒3 ln 𝛾𝑚 -2,1232 -0.309  

𝑒1 ln(𝛾𝑚𝛾𝑗) -3,8667 -0.574  

𝑚𝑡1
 𝛽2 + 𝛽4 + 𝛽6 2,0683 86,136 *** 

𝑚𝑡2
 𝛽2 0,9375 1,580  

𝑚𝑡3
 𝛽2 + 𝛽4 1,7175 12,019 *** 

𝑚𝑚 𝛽3 0,5737 15,923 *** 

𝑚𝑗 𝛽5 0,6421 20,295 *** 

𝑟𝑓 𝛽7 -1,9616 -13,829 *** 

𝑟𝑚 𝛽8 -1,7817 -21,358 *** 

𝑟𝑗 𝛽9 -1,3417 -23,127 *** 
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Paraméter Együttható Érték 𝑡-érték  

𝑚 𝛽14 -0,4084 -2,590 ** 

𝑗 𝛽15 -0,2121 -1,855 . 

𝑎𝑝 𝛽10 0,1775 5,076 *** 

𝑅2  0,8921 1620,259 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Mint ahogyan az a táblázatból látható, a magyarázóváltozók döntő többsége szignifikánsan 

eltér nullától, tehát érdemben befolyásolja a modellt. Ez alól három típusú kivétel van, az egyik 

a megyeszékhelyek esete, a másik a gravitációs modell univerzális együtthatója, míg a harmadik 

a vasútállomások városközponttól való távolsága. A megyeszékhelyek esetében a szignifikancia 

hiánya valószínűsíthetően arra vezethető vissza, hogy ebből csupán 18 van, és ezek 

szignifikánsan különböznek egymástól. Például, ha a lakosságszámot nézzük a legnagyobb 

megyeszékhely Debrecen (201 432), míg a legkisebb Szekszárd (31 795). Ez a különbözőség 

pedig a szórás növekedését hozza magával, ami azt eredményezi, hogy a 𝑡-próba nem lesz 

szignifikáns. 

A gravitációs modell univerzális együtthatója esetében célszerű megvizsgálni, hogy mi is a 

szerepe. Ez alapján ez egy olyan szorzótényező, amely a számított és a valós érték között 

kapcsolatot teremt. Ha ennek a természetes alapú logaritmusa 0, akkor az csak annyit jelent, hogy 

maga a tényező, amivel a képletet meg kell szorozni az egy. A vasútállomások központtól vett 

távolsága esetében pedig az figyelhető meg, hogy abban az esetben nem szignifikáns, ha a 

megyeszékhelyeket vagy a járásközpontokat vizsgáljuk. Ezek döntően nagyobb települések, ahol 

nem ritka a helyi közforgalmú közösségi közlekedési rendszer megléte sem. Emiatt pedig 

valamivel kisebb annak a szerepe, hogy a településen belül a vasútállomás hol helyezkedik el, 

hiszen egyrészt lehet több is, másrészt pedig a távolságok elfedhetők megfelelő buszjáratokkal. 

Mindezek alapján a felállított modell elfogadhatónak tekinthető, ugyanis a legfontosabb 

befolyásoló paraméterek szignifikánsan befolyásolják a modellt, így ezek alapján az egyes 

regionális központok által generált igények meghatározhatók. Így felépíthető a modell, amelyből 

a közforgalmú közösségi közlekedési módok súlyszámát határozzuk meg. Ennek 

eredménytáblázatát a 33. táblázat szemlélteti. 

33. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a közforgalmú közösségi közlekedési módok 

súlyszámára 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Együttható 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

Tengelymetszet 10,2221 34,120 *** 0,9814 8,289 *** 1,2423 9,430 *** 

𝑎 0,0034 3,932 *** 0,0141 18,158 *** 0,0247 31,542 *** 

𝑣 0,0122 5,628 *** 0,0282 15,042 *** 0,0175 10,421 *** 

𝑟 -2,0446 -33,972 *** - -  - -  

𝑃 0,2211 3,082 ** 1,5590 11,578 *** - -  

𝑑𝑗𝑘𝑝 - -  8,69E-05 21,367 *** - -  

𝑑𝑚𝑗  - -  5,12E-05 2,076 * - -  

𝑚𝑠𝑧ℎ𝑗𝑘𝑝 - -  1,2310 23,294 *** 1,4854 32,791 *** 

𝜌 0,9075 91,281 *** 0,4824 12,187 *** 0,3772 8,938  

𝜆 -0,4460 -5,832 *** 0,6723 16,000 *** 0,7050 18,630  

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 
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Mint ahogyan az a táblázatból látható, mind a kk-ra vonatkozó együtthatók (𝑎 és 𝑣), mind pedig 

a kontrollváltozók szignifikánsan különböznek nullától. Érdemes megvizsgálni, hogy a fővárosi és 

a megyeszékhelyi igények esetében a vasúti kiszolgálás magasabb szorzótényezővel rendelkezik, 

míg a járásszékhelyek esetében az irány fordított. Ennek számos oka lehet, pontos feltárásuk 

további kutatások elvégzését igényelné. Mindazonáltal, mivel a modellek megfelelnek a 

regressziós modellek követelményeinek, illetve a szorzótényezők is szignifikánsan különböznek 

nullától, felállítható a területi egyenlőtlenségre vonatkozó modell is. Eredményeit a 34. táblázat 

szemlélteti. 

Mint ahogyan az a táblázatból is látható a SIR előjele pozitív, és egy eset kivételével mindig 

szignifikánsan eltér nullától. A megyeszékhelyekre felírt modell esetében az OLS modell 

tekinthető jobbnak, míg a járásszékhelyek esetében a függő változó logaritmusára felírt. Mivel 

azonban a függőváltozók nem egyeznek meg, így a modellek számszerűleg nem 

összehasonlíthatók. 

34. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a 𝑆𝐼𝑅 értékekre 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Megyei modellek Járási modellek 

 OLS ln OLS OLS ln OLS 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 

Tengelymetszet 1,498 0,666  1,121 4,133 *** 1,739 4,810 *** 0.731 4.253 *** 

𝑚𝑠𝑧ℎ - -  - -  2,530 8,390 *** 0.462 3.223 ** 

𝑚𝑗𝑣 - -  - -  0,438 1,162  0.225 1.255  

ℎ -1,529 -1,328  -0,196 -1,414  -0,235 -1,581  -0.142 -2.012 * 

𝑠 - -  - -  -0,264 -1,266  -0.241 -2.427 * 

𝑙 1,12E-05 2,011 . 1,30E-06 1,938 . 3,20E-05 7,643 *** 1.23E-05 6.037 *** 

𝑟 -0,021 -1,463  -8,79E-04 -0,520  -5,74E-03 -3,589 *** -3.61E-03 -4.755 *** 

𝑆𝐼𝑅 0,973 4,209 *** 0,046 1,666  0,110 6,181 *** 0.0521 6.191 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Mivel a SIR esetében felmerült, hogy mennyire tekinthető megfelelő területi 

egyenlőtlenségi mutatónak, így lefuttattam a modelleket a többi mutatószámra is. Ennek egy 

kivonatát szemlélteti a 35. táblázat, amely tartalmazza a modellekben a mutatószámokhoz 

tartozó paramétert, valamint az 𝑅2 értékeket. A 35. táblázat alapján a 𝑆𝐼𝑅 az 𝑅2 értékeket 

tekintve a legtöbb esetben vagy a legkedvezőbb, vagy pedig az egyik legkedvezőbb modellt adja. 

Ez alól egyedül a logaritmizált megyei modell a kivétel, ugyanis ebben az esetben az együttható 

nem szignifikáns. 

35. táblázat: A paraméterbecslések eredménye különböző területi egyenlőtlenségi mutatószám alkalmazásával 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Megye modellek Járás modellek 

 OLS ln OLS OLS ln OLS 

 Együttható 𝑅2 Együttható 𝑅2 Együttható 𝑅2 Együttható 𝑅2 

𝑆𝐼𝑅 0,973 *** 0,959 0,0464  0,885 0,1095 *** 0,805 0,0521 *** 0,691 

𝐺 21,639 . 0,930 2,5238 ** 0,922 2,3499 *** 0,781 1,3650 *** 0,671 

𝐻𝐼 42,530 *** 0,964 3,6056 *** 0,941 2,7087 *** 0,800 1,0558 *** 0,662 

𝐻𝐼∗ 43,596 *** 0,966 3,7275 *** 0,945 3,4001 *** 0,813 1,4474 *** 0,688 

𝑇 4,238 * 0,943 0,4357 ** 0,934 0,9184 *** 0,792 0,4949 *** 0,686 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 
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Hasonló kimenetelt figyelhetünk meg akkor is, ha a beta mutatókat vizsgáljuk (18. ábra). 

Látható, hogy a koncentráció mutatók – szürke oszlopokkal reprezentálva – fontos szerepet 

töltenek be a modellek életében. Az egyes modelleken belül elviekben – megyei, illetve járási, 

valamint logaritmizált, illetve nem logaritmizált – az oszlopméretek összehasonlíthatók, habár a 

Gauss–Markov-tétel kimondja a magyarázóváltozók függetlenségét –  𝑟𝑖𝑗 = 0 ∀𝑖, 𝑗 ∈ [1. . 𝑞], 

ahol 𝑞 a magyarázóváltozók száma – ez nem szokott maradéktalanul teljesülni, így az 

összehasonlíthatóságot érdemes kismértékű fenntartásokkal kezelni. Amennyiben elfogadjuk az 

összehasonlíthatóságot, megfigyelhető, hogy a 𝑆𝐼𝑅 beta mutatója általában kiemelkedik a többi 

koncentrációmutatóhoz tartozó paraméter közül, vagy összemérhető vele, így igazolható 

hipotézisem, hiszen ugyanúgy, vagy jobban viselkedik, mint az egyéb gyakran alkalmazott 

indexek. 

 

18. ábra: A BETA mutatók alakulása a különböző modellek esetében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mindazonáltal igazolható, hogy a 𝑆𝐼𝑅 alkalmas lehet a Krugman-féle mag-periféria 

besorolás számszerűsítésére. A hazai közforgalmú közösségi közlekedési rendszer úgy alakult 

ki, hogy elsősorban mindig is a hivatásforgalom kiszolgálása volt a cél, tehát a központi 

régiókba koncentráltan érkeznek a járművek a munkakezdés, valamint a munkavégzés idején. 

Így, egy közlekedési példán keresztül, de igazolható a felvetésem. 

6.4. Tézis III. 

Azonosítottam két új egyszerűen előállítható mutatószámot, amelyek alkalmasak közlekedési 

célú ökonomteriai elemzésekben magyarázóváltozónak. Egyrészt kialakítottam a települések 

financiális megítélését reprezentáló, az Európai Unió NUTS területi beosztására épülő 

mutatószámot. Másrészt Auerbach szabálya alapján képeztem egy koncentrációt leíró 

paramétert, a területi egyenlőtlenségi mutatószámot, amely az adott területegységen belül a 

legnagyobb és a második legnagyobb népességű települések lakosságszám-hányadosa.  
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7. Közösségi közlekedési módok kínálatának 

infrastruktúraelemként való súlyozása 

7.1. Közlekedési rendszerek lehatárolása 

A 3. tézis bizonyításához szükség volt a közforgalmú közösségi közlekedési rendszert felíró 

paraméter kialakítására. Mindezek eredményeként célszerű azonosítani egy olyan súlyozási 

rendszert, amely alkalmas lehet a különböző közforgalmú közösségi közlekedési módok 

összevetésére, és egy egységes paraméter kialakítására, amely később alkalmas lehet lineáris 

regressziós modellekben függőváltozónak. 

Az alkalmazott közforgalmú közösségi közlekedési módok azonban erősen függnek attól, 

hogy milyen közforgalmú közösségi közlekedési rendszert vizsgáltam. Így mindenképpen meg 

kell különböztetni a helyi, valamint a helyközi hálózatokat. A helyi közlekedésben a paraméter 

inkább a viszonylatok száma, hiszen a rendszerek komplexitása miatt a járatok száma nehezen 

mérhető lenne. Ezzel szemben a helyközi közlekedésben célszerűbb a járatok számának 

alkalmazása, hiszen egyrészt kevesebb is van, másrészt a rendszer tulajdonságai miatt nagyon 

sok egy járatos, vagy üres menetrendi mező (és egyben viszonylat) is előfordulhat. 

7.2. Városi közösségi közlekedési rendszerek 

 Problémafelvetés 

A közforgalmú közösségi közlekedési teljesítménymutatóknak modellparaméterként való 

alkalmazásával szemben, két kifogás merülhet fel. Az egyik, hogy részletes leíró paramétert 

előállítani vagy nyilvánosan elérni igen nehezen lehet csak (pld.: férőhely-kilométer, 

vonalhálózat hossza, járatok darabszáma), így egyszerűbb mutatók előállítása szükséges. 

Korábbi tapasztalatok alapján a közforgalmú közösségi közlekedési viszonylatok darabszáma 

is megfelelő paraméter lehet, ezt pedig meghatározni is egyszerűbb. 

A másik probléma, hogy a közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek általában több 

közlekedési mód alrendszerének összességeként épülnek fel. Különösen igaz ez a helyi 

rendszerek esetén, de a helyközieknél is sokszor teljesül. Így egy, az egész rendszerre jellemző 

aggregált mutatószám kialakítása igencsak nehézkes, lévén feltehető, hogy a viszonylat-

darabszámok egyszerű összeadása a közlekedési módok különbözősége miatt nem a 

legmegfelelőbb eljárás. 

A kérdés összetettségét tovább mélyíti, hogy a közlekedéstudományokon belül minden 

egyes közlekedési módnak megvan a jól meghatározott szerepe, ami függ az utasszámtól, a 

helyközi közlekedésben az utazási távolságtól, míg helyi közlekedésben a követési időköztől 

(Vásárhelyi and Szabó, 1965). Azonban ezt a szerepet számos paraméter befolyásolja. Például 

Budapest méreteiből adódóan a metrónak kellene azt a szerepet felvennie, hogy átmérős 

viszonylatokkal gyors eljutást biztosít a város egyik végéből a másikba, azonban jelenleg 

csupán négy olyan metrómegálló van, amely az 1950-ben a városhoz csatolt területen fekszik. 

Emellett a HÉV vonalak feltárják a külvárosi területeket, viszont azok egy kivételével nem érik 

el a belvárost. Ezen megközelítés alapján a jelenlegi, valamint az ideális hálózatbeli állapotok 

közti különbséget a következő ábra szemlélteti. 
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19. ábra: Budapest gyorsvasúti rendszerének ideális felépítése és jelenlegi állapota 

(forrás: (Molnár, 2019)) 

A jövőre vonatkozóan az Európai Unió közlekedéspolitikai céljait összefoglaló Fehér Könyv 

(Európai Bizottság, 2011) kimondja, hogy 2050-ig el kell érni a kibocsátásmentes városi 

közlekedést. Ennek a kézenfekvő módja a közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek 

intenzív fejlesztése, és a zöldnek tekinthető közforgalmú közösségi közlekedési módok 

alkalmazása. Az autóbuszhálózatok tekintetében az átállásra három lehetőség van, az elektromos 

buszok alkalmazása, trolibuszhálózatok kialakítása, vagy pedig a villamosok szerepének 

újradefiniálása. 

A trolibuszhálózat Budapesten az 1950-es években alakult ki. 1933-ban kialakításra került 

egy trolivonal, azonban az a II. világháborús szőnyegbombázások következtében megsemmisült. 

A trolibuszhálózat kialakítása mögötti koncepció a kisforgalmú villamosvonalak felváltására 

irányult. Ez először a belvárosban ment végbe, majd a Budai-hegyekre vonatkozóan is voltak 

tervek, ezek azonban nem valósultak meg. A folyamat végül Zuglóban fejeződött be. Így 

Budapesten két külön hálózat alakult ki, amely a Keleti pályaudvar – Puskás Ferenc Stadion 

vonalban áll összeköttetésben egymással. Hagyományosan trolibuszvonalat két esetben érdemes 

kiépíteni, egyrészt sűrűn beépített belvárosi részeken, ahol a károsanyagkibocsátás elmaradása a 

legnagyobb előnyt biztosítja, másrészt pedig a hegyvidéki terep, ahol az elektromotor kedvezőbb 

karakterisztikája érvényesülhet. 

A villamoshálózat Budapesten az 1800-as évek vége óta elérhető. Fejlődése a II. 

világháborúig töretlen, azonban utána elindult a felszámolási hullám, az európai trendeknek, 

valamint az 1968-as közlekedéspolitikiai koncepció továbbgyűrűző hatásainak megfelelően. A 

közút térnyerése, valamint a metróüzem iránti igény a villamoshálózat csökkenését 

eredményezte. Ezzel kapcsolatban Lénár (2015) fogalmazott meg egy kritikát, amely szerint a 

közút fejlődésével elmaradt a vasút feladatainak újrapozícionálása. Bár kutatásában a Hegyközi 

Kisvasúttal kapcsolatos észrevételeit írta le, az ott megfigyelt anomáliák akkoriban az egész 

országot terhelték. Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció sosem látott fejlődést hozott a hazai 

közösségi közlekedésben, azonban a későbbi történelmi események mai szemmel nézve az elért 

eredményeket némiképp kontraproduktívvá tették. Így pedig kijelenthető, hogy a villamos 

számára máig nem alakult ki egyértelmű szerep a városi közlekedésben. Bár a korábban 

bemutatott szabályrendszer továbbra is rendelkezésre áll, így a forgalomnagyság és a követési 

időköz egyértelműen determinálja a villamosközlekedés iránti igényt, a gyakorlatban ez az elv 

nem teljesül, és ez nemcsak Magyarországra, hanem a teljes fejlett világra igaz (Börjesson et al., 

2014; Caulfield et al., 2013; Hodgson et al., 2013). 

Városi szinten vizsgálva kétféle modell figyelhető meg, a klasszikus állagmegóvás, vagyis az 
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eddig megmaradt villamosviszonylatok üzemeltetése mellett. Az egyik a turisztikai célú 

felhasználás, aminek leghíresebb képviselője Lisszabon. Itt a villamoshálózat teljes mértékben a 

turisták igényeit szolgálja ki, a legtöbb felhasználó vonaljeggyel utazik, valamint a pályasebesség 

is rendkívül alacsony (Carris, 2018). 

A másik a Stadtbahn, vagy Light Rail koncepció, amely lényege, hogy a villamosok a 

külvárosokban emelt pályasebességgel, külön pályán közlekednek, míg a belvárosban 

„hagyományos” villamosként. Ennek egyik példája Dublin, ahol egy két vonalból álló hálózat 

van, amely teljesen átszeli a várost (Caulfield et al., 2013). Ezzel a megközelítéssel az a probléma, 

hogy ez csak a városok nagyon kis részében üzemeltethető, hiszen nagyvárosokban inkább 

metrót, vagy esetleg elővárosi vasutat, míg kisebb városokban autóbuszhálózatot, vagy BRT (Bus 

Rapid Transit) rendszert építenek (Hodgson et al., 2013), amely jelenség oka, hogy az emelt 

pályasebesség megköveteli a különböző forgalombefolyásoló eszközök telepítését, amelynek 

beruházási költség növelő hatása van. 

Mindezekből látszik, hogy az általánosan elfogadott szabályok által fémjelzett klasszikus 

megközelítés nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a közlekedési módok szerepét egyértelműen 

kijelölje, így a súlyozásnál is alternatív szempontokat kell figyelembe venni. Ez lehet például az, 

hogy lineáris regressziós modellek magyarázóváltozóit jelöljük ki a közlekedési módok 

súlyszámaiként. 

 A modell felépítése 

A módszertan a rangszámok elemzésére épülő adatbázist alkalmazza. Ennek lényege, hogy 

egy adott településen lévő közlekedési viszonylatok darabszáma hogyan magyarázható a 

települések rangszámával. Az elemzéshez, 421 európai települést vettem alapul Európa minden 

országából (a kaukázusi országokat nem ide számítva) Vatikánt kivéve. Ezekre építek egy 

linearizált regressziós modellt, amely a viszonylatdarabszámok, valamint a rangszámok közti 

kapcsolatot vizsgálja. A rangszámok ebben az esetben is azt jelentik, hogy melyik az a 

legrangosabb NUTS régió, amelynek az adott település még a központja, azzal a megkötéssel, 

hogy amennyiben az ország NUTS-1 szinten még nem bontható, akkor a főváros rangja nem 0, 

hanem 1 lesz. Amennyiben NUTS-2 szinten sem bontható, akkor a főváros rangja 2, és így 

tovább. A másik megkötés, hogy az Európai Uniós szerepkört is igyekeztem figyelembe venni, 

amennyiben rendelkezésre állt. 

A módszertanban ismertetett folyamatok során minden egyes módhoz fogok azonosítani egy 

tengelymetszetet, valamint egy meredekséget. Így az egyes közlekedési módok vizsgálata 

alapján, a következő előzetes elvárásokat tettem (0 fejezet alapján). A trolibusz esetében a 

kiegészítő szerepnek köszönhetően alacsony tengelymetszetet, valamint alacsony meredekséget 

vártam, ugyanis feltételezhető, hogy a hálózatnagyság kevésbé függ a rangszámtól. A metrók 

esetében egy szignifikáns negatív meredekséget vártam a rangszám emelkedésével, ami 

abszolútértékben a legnagyobb. Az egyéb kategóriánál szintén nem vártam markáns hatásokat, 

kis meredekségű lefolyásra lehet számítani. 

Az előzetes elvárásokat a villamosüzemek esetében a legnehezebb megfogalmazni. Egyrészt 

egy a metróénál alacsonyabb tengelymetszetet, valamint egy kisebb meredekséget vártam el. 

Azonban a problémafelvetésben megfogalmazott kritikák alapján korántsem biztos, hogy a leírt 

karakterisztikát fogjuk visszakapni. 
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Mint ahogyan az az adatok elemzéséből látható, valamilyen negatív exponenciális vagy 

negatív hatványkitevős modell építhető fel az egyes módokra. Tehát legyen 𝑦1 … 𝑦5 az egyes 

módonként megfigyelhető járatok száma a korábbi felsorolás sorrendjében, vagyis: 

• autóbusz, 

• trolibusz, 

• villamos, 

• metró, 

• egyéb. 

Minden egyes közlekedési módhoz rendelkezésre áll egy függvény, amely negatív 

exponenciális alakban (56), míg negatív hatványkitevős alakban (57) formát vesz fel. 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑒𝑏𝑗𝑥𝑖  ∀𝑖 = 1. .421, 𝑗 = 1. .5 (56) 

 𝑦𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑥
𝑖

𝑏𝑗  ∀𝑖, 𝑗 (57) 

ahol: 

• 𝑎𝑗 és 𝑏𝑗 módokra jellemző paraméterek (tengelymetszet és meredekség), 

• 𝑥𝑖 a település rangja, 

• 𝑖 a település sorszáma, 

• 𝑗 az adott mód sorszáma. 

Az egyes görbék mind a metszéspontjukban, mind pedig a meredekségükben különböznek 

egymástól, így definiálni kell dummy változókat, mind konstans értékkel, mind pedig a független 

változótól függő értékkel (Maddala, 2001). A viszonyítási alap az autóbuszviszonylatok 

darabszáma lesz, hiszen az minden településen jelen van. A többi módhoz konstans értékű 

dummy változót definiáltam, hogy értéke akkor egy, ha az adott településen az adott közlekedési 

mód előfordul, egyébként pedig 0. Jelölési rendszerük a következő: 

• 𝑡: trolibuszra jellemző konstans dummy változó (𝑡 = {
0, ℎ𝑎 𝑦2 = 0
1, ℎ𝑎 𝑦2 ≠ 0

), 

• 𝑣: villamosra jellemző konstans dummy változó (𝑣 = {
0, ℎ𝑎 𝑦3 = 0
1, ℎ𝑎 𝑦3 ≠ 0

), 

• 𝑚: metróra jellemző konstans dummy változó (𝑚 = {
0, ℎ𝑎 𝑦4 = 0
1, ℎ𝑎 𝑦4 ≠ 0

), 

• 𝑒: egyéb közlekedési módokra jellemző konstans dummy változó (𝑒 = {
0, ℎ𝑎 𝑦5 = 0
1, ℎ𝑎 𝑦5 ≠ 0

). 

A magyarázóváltozótól függő dummy változót 𝑑𝑗𝑥 alakban definiáltam, ha az adott 

közlekedési módot inkább negatív exponenciális alakban lehet közelíteni, ellenkező esetben 

𝑑𝑗 ln 𝑥 alakban (∀𝑗 = 2,3,4,5). Ebben a felírásban a 𝑑𝑗 𝑗 értékétől függően valamelyik 

közlekedési módhoz tartozó dummy változót jelöli. Mivel az adatok elemzésénél 

bebizonyosodott, hogy az autóbuszok viszonylatdarabszámán kívül minden mást negatív 

hatványkitevős alakban lehet felírni, így a 𝑑𝑗 ln 𝑥 forma fog szerepelni a végső modellben. 

A villamosok elemzésénél megjelent, hogy más tényező is befolyásolhatja a 

viszonylatdarabszámok és a rangszám viszonyát, mégpedig, hogy az adott település az egykori 

keleti blokk valamely országába tartozik-e vagy sem. Sajnos azonban az előzetes számítási 

eredmények azt mutatják, hogy jelen megközelítés nem vezet eredményre, így nem alkalmazom 

a továbbiakban. 

Mindezek alapján a következő modellt becsültem meg (58): 
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 𝑦𝑖1𝑦𝑖2
𝑡 𝑦𝑖3

𝑣 𝑦𝑖4
𝑚𝑦𝑖5

𝑒 = 𝑎1𝑒𝑏1𝑥𝑖𝑎2
𝑡 𝑥𝑖

𝑡𝑏2𝑎3
𝑣𝑥𝑖

𝑣𝑏3𝑎4
𝑚𝑥𝑖

𝑚𝑏4𝑎5
𝑒𝑥𝑖

𝑒𝑏5 ∀𝑖 (58) 

Ezen függvények hátránya, hogy egyrészt nem lefedettségi mérőszám, másrészt pedig, ha 

egy adott településen egy adott közlekedési mód nem elérhető akkor a bal oldalon 00 szerepel, 

ami definíció szerint nem értelmezhető. Ezeket a problémákat úgy oldottam fel, hogy egyrészt az 

előnyök felülírják a hátrányokat, vagyis az egyes görbék külön-külön becsülhetők, ami a cél, 

viszont az 𝑅2 értéket, ami a teljes modellt minősíti, nem értelmezhető. Másrészt a modellt úgy 

definiálom, hogy 00 ≝ 1, ebben az esetben azt a függőváltozót kaptam, amit szeretnék. Ez a 

modell, ezen feltételekkel logaritmizálás után becsülhető, a következő, átrendezett alakban (59). 

ln 𝑦𝑖 = ln 𝑎1 + 𝑡 ln 𝑎2 + 𝑣 ln 𝑎3 + 𝑚 ln 𝑎4 + 𝑒 ln 𝑎5 + 𝑏1𝑥𝑖 + 𝑏2𝑡 ln 𝑥𝑖 + 𝑏3𝑣 ln 𝑥𝑖 +

𝑏4𝑚 ln 𝑥𝑖 + 𝑏5𝑒 ln 𝑥𝑖  ∀𝑖 (59) 

ahol: 

• ln 𝑦𝑖 = ∑ ln 𝑌𝑖𝑗𝑗 = ln ∏ 𝑌𝑖𝑗𝑗 , ahol 𝑌𝑖𝑗 ∈ {𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2
𝑡 , 𝑦𝑖3

𝑣 , 𝑦𝑖4
𝑚, 𝑦𝑖5

𝑒 }|
00≝1

 ∀𝑖, 𝑗. 

 Eredmények 

Az eredmények értékeléséhez a (59) képlettel adott modell 𝑎𝑗 és 𝑏𝑗 paramétereit becsültem. 

Mivel a magyarázóváltozó önmagában nem határoz meg lefedettséget, így a modell 

tulajdonságaira nem térek ki, csak a magyarázóváltozó paraméterek elemzését mutatom be. Így 

csak a koefficiensek táblázatát szükséges megjeleníteni. Megjegyzendő azonban, hogy az 

ANOVA eredményeképp az 𝐹-próba szignifikáns lett (𝐹 = 271,54), vagyis azon nullhipotézis, 

miszerint minden együttható paraméter 0, elvethető (Bolla and Krámli, 2005). A 

szignifikanciaszint jelölése a 𝑡-próba esetén a következő: ∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; 

∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1. 

36. táblázat: A paraméterbecslés eredménytáblázata az összevont modellek esetében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 𝛽 𝑡-érték  

Tengelymetszet 5,4006 16,703 *** 

𝑡 3,2283 6,985 *** 

𝑣 0,4245 0,838  

𝑚 4,3649 9,451 *** 

𝑒 1,2974 3,231 ** 

𝑥 -0,7449 -10,925 *** 

𝑡 ln 𝑥 -0,6448 -1,458  

𝑣 ln 𝑥 1,6264 3,836 *** 

𝑚 ln 𝑥 -2,2445 -6,036 *** 

𝑒 ln 𝑥 -0,5504 -1,719 . 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

A modell sajátosságaiból adódóan a 𝑡, 𝑣, 𝑚, valamint 𝑒 változókhoz tartozó paraméterekre 

tengelymetszetként, míg a többire meredekségként fogok hivatkozni. Mint az látható, a modell 

teljesíti az előzetes elvárásaimat. A közlekedési módok közül kiemelném a trolibuszt, valamint a 

metrót. A trolibusz esetén látható, hogy az előzetes elvárásaimnak megfelelően a görbe 

meredekség-paramétere nem különbözik szignifikánsan nullától, vagyis a trolibuszüzemek 

kiegészítő szolgáltatásként rangtól függetlenül jelennek meg.  

Emellett, szintén az előzetes elvárásoknak megfelelően, a metró meredeksége abszolút 
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értékben a legnagyobb, így beigazolódott, hogy a viszonylatok darabszáma ebben az esetben 

csökken a legjelentősebben, a rangszám növekedésével. 

Mint ahogyan azt korábban is említettem a villamos kérdésköre a legérdekesebb. Mint 

ahogyan az látható a tengelymetszet sokkal alacsonyabb, mint bármely másik közlekedési mód 

esetében, viszont az is igaz, hogy nem tér el szignifikánsan nullától. Viszont a meredeksége 

amellett, hogy szignifikánsan eltér nullától, pozitív, ami ellentmond az előzetes elvárásaimnak. 

Ennek oka abban keresendő, hogy a klasszikus villamoshálózatok felszámolása után, a 

napjainkban tapasztalható újjáépítés egy-egy vonalra koncentrálódik, nagyon kevés a kialakított 

egységes hálózat, különösen igaz ez a nagyobb városokra. 

Ha az így megbecsült görbéket ábrázolom, a következő diagramot kapom. Megállapítható, 

hogy a görbék megfelelnek az előzetes elvárásaimnak, habár a metró tengelymetszete talán túl 

magas lett. Ami még jól látszik a diagramon, hogy a villamoshoz tartozó görbe ellentétes irányú, 

ennek okait a korábbiakban már igyekeztem összefoglalni. 

 
20. ábra: Az egyes közlekedési módokhoz illesztett görbék ábrázolása 

(forrás: saját szerkesztés) 

A városi közforgalmú közösségi közlekedési módok súlyszámának meghatározásához meg 

kell vizsgálni a közlekedési módok egymásra hatását. Ehhez az egyik első lépés, hogy 

azonosítjuk, hogy az egyes közlekedési módoknak milyen szerepe van a városi közlekedési 

hálózatokban. Ehhez felállítottam egy lineáris regressziós modellt, melyben az egyes közlekedési 

módok viszonylatdarabszámait negatív exponenciális, valamint negatív hatványkitevős 

görbékkel közelítettem. Megállapítottam, hogy a trolibusz-, valamint a metróhálózatok esetében 

az előre elvárt eredményt kaptuk, vagyis, hogy a trolibuszhálózatok csekély jelentőséggel bírnak, 

általában kiegészítő szerepkörben helyezkednek el. Ehhez mérten alacsony tengelymetszet, 

valamint alacsony meredekség jellemző rájuk. A metró ezzel szemben mind közül a 

legmeredekebb, hiszen csak a legnagyobb városokban figyelhető meg. 

Meglepő eredmény egyedül a villamoshálózatok esetében született. Ennek oka, hogy nem 

alakult ki egy egységes keretrendszer, amiben definiálni lehetne a villamosvonalak hálózaton 

belüli szerepét. Két markáns irányzat jelent meg, mindamellett, hogy sok helyen a korábbi teljes 

hálózat maradékát igyekeznek üzemeltetni. Amennyiben hatékony közlekedésfejlesztés a cél, 

mindenképpen érdemes a szerepkörök lehatárolása. 
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7.3. Helyközi közösségi közlekedési rendszerek 

A helyközi közlekedésre vonatkozó súlyszámokat az egyes központok által generált 

igényekből határoztam meg, amelynek módszertanát a 6.3.3.2 fejezet tartalmazza. Itt az évek 

folyamán több becslőmodellt is alkalmaztam, amelyek eredményeképp különböző nehézségek 

adódtak a súlyszámok kialakítására, így ezek is bemutatásra kerülnek a teljesség igénye miatt. 

A módszertan az idők során nem változott, azonban az eredmények igen. Így a régi 

eredmények között azokat a problémaköröket, és megoldásukat fogom bemutatni, amelyekbe az 

elemzés során ütköztem, míg a gravitációs becslőmodellben bekövetkezett módszertani váltás 

után (a megyehatárok és járáshatárok elválasztóhatását is figyelembe vettem), olyan eredmények 

adódtak, amelyek az ingázás minden szintjére megfelelőek, ezeket az új eredmények alatt 

mutatom be. Jelen rész, különösképp az újabb eredményekre vonatkozó szekció, a 6.3.3.3 fejezet 

részletesebb bemutatását, és az ebből adódó új tudományos eredmény kijelentését tartalmazza. 

 Modellek 

A helyközi közlekedésre vonatkozó súlyszámok megállapításánál a következő szempontot 

vettem figyelembe. A különböző regionális központok (főváros, megyeszékhely, járásközpont) 

vonzást jelentenek az egyes településekre a szolgáltatási fölényükkel, melyre az adott válasz a 

közlekedési igények megjelenése. A közlekedési igények kiszolgálására az állam közforgalmú 

közösségi közlekedési hálózatot tart fenn, amely jelen esetben autóbuszos és vasúti kiszolgálást 

jelent. Tehát feltételezhető, hogy a regionális központok által gerjesztett igény és az ezt 

kiszolgáló közlekedési hálózat között van összefüggés, és az egyes módparaméterek 

együtthatói megfeleltethetők a módok közötti súlyszámoknak. 

 

21. ábra: Budapestre tartó vonatok és buszok száma településenként 

(forrás: saját szerkesztés) 
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A közforgalmú közösségi közlekedési kínálat két szintjét vettem alapul, az autóbuszos, 

valamint a vasúti kiszolgálást. Mindkét esetben csak a közvetlen elérhetőséget (átszállás 

nélkül) vettem figyelembe. Az autóbuszos kiszolgálás esetén 2019 tavaszán átlagos szerdákon 

az adott településről a központba közlekedő indulások számát vettük alapul (21. ábra). 

A vasút estében két tényezőt vettem figyelembe. Az egyik, hogy az a település rendelkezik 

vasútállomással, aminek a neve megjelenik a vasútállomás nevében. Ez alól három kivétel volt, 

az egyik Nagymaros-Visegrád vasútállomás esetén Visegrád, hiszen az a Duna túloldalán van, 

a másik pedig Jósvafő-Aggtelek, a két névadó település extrém távolsága (12 valamint 18 

kilométer (Központi Statisztikai Hivatal, 2018b)) miatt. A másik, amikor a nevében ugyan nem 

jelenik meg a település, viszont a vasútállomás közel van a belterülethez, ilyen például 

Tiszangyfalu (Virányos vmh.), vagy Kompolt (Kál-Kápolna vá.). Az adatgyűjtés itt is 2019 

tavasza volt, ahol átlagos szerdákat vettem figyelembe. 

Mindezek alapján a három típusú regionális központra a következő modell írható fel (60–

62), ezzel meghatározva a közlekedési módokra jellemző súlyszámokat. 

 𝑈𝑓𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑓𝑖 + 𝛽2𝑣𝑓𝑖 ∀𝑖 (60) 

 𝑈𝑚𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑚𝑖 + 𝛽2𝑣𝑚𝑖  ∀𝑖 (61) 

 𝑈𝑗𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎𝑗𝑖 + 𝛽2𝑣𝑗𝑖  ∀𝑖 (62) 

ahol: 

• 𝑎𝑓, 𝑎𝑚 és 𝑎𝑗: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen autóbusz járatok 

száma az adott településről, 

• 𝑣𝑓, 𝑣𝑚 és 𝑣𝑗: a fővárosba a megyeszékhelyre és a járásközpontba tartó közvetlen vasúti járatok száma 

az adott településről. 

 Eredmények 

Mivel a régebbi eredményeim (Melléklet F: Közösségi közlekedési súlyszámok 

meghatározásának régi eredményei) nem adtak megnyugtató választ a közforgalmú közösségi 

közlekedési módok súlyszámára, így egy újabb elemzést is elvégeztem, kissé módosított 

módszertannal. Az újabb eredmények kialakításához első körben a bementként szolgáló 

igénymodellt módosítottam. Ennek keretében a modellt kiegészítettem a megyehatárok és 

járáshatárok elválasztásának figyelembevételével, így pontosabb eredményeket kaptam, amelyek 

függőváltozóként alkalmazva kedvezőbbnek tekinthető a közforgalmú közösségi közlekedési 

viszonylatok súlyszámára is. 

A közforgalmú közösségi közlekedési súlyszámokra vonatkozó modell esetében a 

megközelítés hasonló volt a korábbiakhoz. Fenntartottam a térökonometriai eszközrendszer 

alkalmazását, valamint a függőváltozók logaritmizálását. Emellett bevezettem számos 

kontrollváltozót, amelyek alkalmasak arra, hogy minél jobb modellt lehessen felállítani. 

Mindezek alapján a (63–65) egyenletekkel adott modelleket kaptam. 

 ln 𝒖𝒇 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒇 ln 𝒖𝒇 + 𝛽1𝒂𝒇 + 𝛽2𝒗𝒇 + 𝛽3𝒓 + 𝛽4𝒑 + 𝜆𝑾𝒇𝜺 + 𝜻𝒇 (63) 

 ln 𝒖𝒎 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒎 ln 𝒖𝒎 + 𝛽1𝒂𝒎 + 𝛽2𝒗𝒎 + 𝛽3𝒅𝒋𝒌𝒑 + 𝛽4𝒅𝒎𝒋 + 𝛽5𝒑 + 𝛽6𝒄𝒅 + 𝜆𝑾𝒎𝜺 + 𝜻𝒎 (64) 

 ln 𝒖𝒋 = 𝛼𝒆 + 𝜌𝑾𝒋 ln 𝒖𝒋 + 𝛽1𝒂𝒋 + 𝛽2𝒗𝒋 + 𝛽3𝒄𝒅 + 𝜆𝑾𝒋𝜺 + 𝜻𝒋 (65) 
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ahol: 

• 𝒖𝒇, 𝒖𝒎 és 𝒖𝒋: az egyes településekre vonatkozó, az igénymodellből számított igények vektora 

fővárosi, megyei, valamint járási szinten, 

• 𝒆: csupa egyest tartalmazó vektor (a hossza minden esetben a vizsgált települések számával egyezik 

meg), 

• 𝑾𝒇: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet, 

• 𝑾𝒎: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet és a megyeszékhelyeket, 

• 𝑾𝒋: szomszédság alapú súlymátrix Magyarországra vonatkozóan, amely nem tartalmazza 

Budapestet, a megyeszékhelyeket és a járásközpontokat, 

• 𝒓: a települések rangjából képzett vektor (Szabó et al., 2021), 

• 𝒑: dummy változókból képzett vektor, az adott település Pest megyében van-e, 

• 𝒅𝒋𝒌𝒑: települések járásközponttó vett távolságából képzett vektor, 

• 𝒅𝒎𝒋: települések legközelebbi megyei jogú várostól való távolságából képzett vektor, 

• 𝒄𝒅: dummy változókból képzett vektor, az adott település járásközpontja egyben a megyeszékhely 

is. 

A paraméterbecslés eredményeit a 37. táblázat szemlélteti. 

37. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a közforgalmú közösségi közlekedési módok súlyszámára 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Együttható 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

Tengelymetszet 10,2221 34,120 *** 0,9814 8,289 *** 1,2423 9,430 *** 

𝑎 0,0034 3,932 *** 0,0141 18,158 *** 0,0247 31,542 *** 

𝑣 0,0122 5,628 *** 0,0282 15,042 *** 0,0175 10,421 *** 

𝑟 -2,0446 -33,972 *** - -  - -  

𝑝 0,2211 3,082 ** 1,5590 11,578 *** - -  

𝑑𝑗𝑘𝑝 - -  8,69E-05 21,367 *** - -  

𝑑𝑚𝑗  - -  5,12E-05 2,076 * - -  

𝑐𝑑 - -  1,2310 23,294 *** 1,4854 32,791 *** 

𝜌 0,9075 91,281 *** 0,4824 12,187 *** 0,3772 8,938 *** 

𝜆 -0,4460 -5,832 *** 0,6723 16,000 *** 0,7050 18,630 *** 

∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1 

Mint ahogyan az a táblázatból látható, mind a kk-ra vonatkozó együtthatók (𝑎 és 𝑣), mind 

pedig a kontrollváltozók szignifikánsan különböznek nullától. Érdemes megvizsgálni, hogy a 

fővárosi és a megyeszékhelyi igények esetében a vasúti kiszolgálás magasabb szorzótényezővel 

rendelkezik, míg a járásszékhelyek esetében az irány fordított. Ennek számos oka lehet, pontos 

feltárásuk további kutatások elvégzését igényelné. 

 Kiértékelés 

A modellből adódó súlyszámok esetén az autóbuszra vonatkozó érték magasabb, mint a 

vasútra vonatkozó. Pedig, ha megnézzük Magyarország térképét, az látható, hogy majdnem 

minden járásközpont be van kötve a nagyvasúti hálózatba (Melléklet G: Térképmelléklet – 42. 

ábra). Azonban, ha ezt a térképet összevetjük azzal, hogy az egyes településekről ténylegesen 

hány vonat megy a járásközpontba, akkor az látható, hogy sok esetben maga a járásközpont hiába 

része a nagyvasúti hálózatnak az járási szintű igényeket alig, vagy egyáltalán nem szolgál ki (22. 

ábra). 
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22. ábra: Járásközpontokat naponta elérő vonatok száma 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mindezek alapján viszont olyan súlyszámok adódnak, amelyek alkalmasak a kitűzött cél 

ellátására, vagyis segítségükkel kialakítható egy olyan, a közösségi közlekedést, mint 

infrastruktúrát jellemző mutatószám, amely megfelelően súlyozza az egyes közforgalmú 

közösségi közlekedési módokat. A súlyszámok segítségével a 6.3.3.4 fejezetben bemutatott 

elemzés elvégezhetővé válik. 

7.4. Tézis IV. 

Kialakítottam egy új, a térökonometrián alapuló módszertant, amely alkalmas a helyközi 

közforgalmú közösségi közlekedési módok különböző adminisztratív szintű kínálatának 

infrastruktúraelemként való súlyozására. Megállapítottam, hogy a helyi közforgalmú közösségi 

közlekedési rendszerben hasonló elven súlyszámot kialakítani nem lehetséges a közforgalmú 

közösségi közlekedési módszerepek tisztázatlansága miatt. 
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8. A kutatási tevékenység eredményeinek összefoglalása – 

új tudományos eredmények 

Az Európai Unió közlekedéspolitikájának egyik legfontosabb feladata a közlekedés 

fenntarthatóvá tétele, így a gazdasági rendszer hatékonysága és a közlekedés rendszer térbeli, 

műszaki paraméterei közötti összefüggéseket leíró függvények vizsgálata szükségszerű és 

indokolt. Mindemellett az elválasztóhatások – valamely földrajzi tényező okozta szakadás a 

térben – nagymértékben alakítják hazánk közlekedési rendszerét. Mindezt összevetve azzal, hogy 

ma Magyarországon minden harmadik foglalkoztatott ingázó, determinálja azt, hogy a 

közlekedésföldrajzi viszonyok, ezen belül is az elválasztó hatások, egyértelműen befolyásolják a 

közlekedési viszonyokat. 

Történelmi okokból hazánk számára kiemelt jelentőségű a határon át történő ingázás 

kérdésköre, mint az egyik közlekedési rendszerek által leküzdendő elválasztó hatás, azonban 

tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen áramlatok nagysága messze elmarad az elvárttól, ugyanez 

figyelhető meg a megyehatárokon is. Kutatásaim rávilágítanak arra, hogy valóban létezik ez az 

elválasztó hatás, amely kezelése fontos feladat lesz a hazai közlekedéspolitika számára. 

Annak érdekében, hogy ezen hatások hatékonyan kezelhetők legyenek szükségessé vált egy 

elválasztóhatáson átívelő infrastruktúra összességére vonatkozó forgalmat előrebecslő modell 

felállítása, amelyhez a térökonometria eszközrendszere felhasználhatónak bizonyult. Egy 

hasonló módszertan pedig felírható a megyehatárokra is. 

A modellekhez szükséges paraméterek esetén azonosítottam két új mutatószámot, az egyik a 

rangszám – azon NUTS régiónak a száma, amelynek az adott település a központja – valamint a 

másik a SIR – egy adott területegységen a két legnépesebb település lakosságszám-hányadosa. 

Ezen közlekedésföldrajzi, közlekedésgazdasági tényezők alapvetően befolyásolják a 

közlekedéspolitika alakulását. 

A paraméterek alkalmasságának bizonyításához a közforgalmú közösségi közlekedési 

rendszerek mutatószámai bizonyultak hatékonynak. Ezen infrastruktúrák tanulmányozása azért 

is hatékony, mert ezek fenntartható közlekedési módoknak tekinthetők, így elemzésük kívánatos. 

A bizonyítási eljárások során kísérletet tettem a közforgalmú közösségi közlekedési módok 

közötti általános súlyszám meghatározására. A helyközi rendszerekre egy, a térökonometria 

eszközrendszerén alapuló eljárást dolgoztam ki, amely megkülönbözteti a közlekedési igények 

adminisztratív szintjét is. Hasonló elvű súlyozási rendszert a helyi közlekedési rendszerekre nem 

sikerült kidolgozni, amelynek oka, hogy helyi szinten a közforgalmú közösségi közlekedési 

módokkal szemben támasztott igények kevésbé egyértelműek. 
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8.1. Tézisek 

1. Tézis 

Kialakítottam Magyarország közúti határátkelőire vonatkozóan egy térökonometriai 

elemzést, amely alkalmas a határon átívelő infrastruktúrák, mint kordonpontok, forgalmának 

becslésére. A paraméterbecslés eredményeivel igazolható a határok közlekedésre gyakorolt 

elválasztóhatása is. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Szabó et al., 2017; Szabó and Török, 2018a, 2018b; 

Sipos et al., 2021). 

Az elválasztóhatás definíciója szerint valamilyen földrajzi tényező okozta szakadás a térben. 

Ezen elválasztóhatást generáló tényezők lehetnek természetes vagy mesterséges eredetűek. 

Hipotézisem, hogy ezek befolyásolják a közlekedési rendszerek kialakulását, így van alapja egy 

olyan modell felállításának, amely alkalmas az elválasztóhatáson átívelő közlekedési 

infrastruktúrák forgalomnagyságának, mint kordonponti forgalomnagyságoknak az 

előrejelzésére. Ehhez pedig a térökonometria eszközrendszere alkalmazható. 

Ezért felállítottam Magyarország közúti határátkelőire vonatkozóan térökonometriai 

modelleket, mind a közlekedési módokra összevontan, mind pedig szétbontva. A kapott modellek 

alkalmasak a kordonponti forgalmak előrejelzésére, valamint a térbeli paraméterek és 

értelmezhető eredményeket vetítenek előre. Ezek alapján számos következtetést lehet levonni a 

nemzetközi közlekedési hálózatok fontosságára, valamint a határkeresztező infrastruktúrák 

fejlesztési irányaira. 

Az elemzés során figyelembe vettem a párhuzamos infrastruktúrák és szolgáltatások 

helyzetét, lakosságszámot és annak térbeli megoszlását, a gazdasági, valamint országspecifikus 

adatokat (szomszédos országok hatásainak modellezése), az infrastruktúra tulajdonságokat, a 

folyók okozta elválasztóhatást, valamint a határátkelőhelyek kapacitását. 

A paraméterbecslések során kapott eredmények segítségével igazolható, hogy az 

országhatárok rendelkeznek elválasztóhatással a forgalomnagyságra vonatkozóan. Ehhez két, a 

nemzetközi szakirodalomban széleskörben használt módszert – az országhatárok dummy 

változóval való modellezését, valamint az országok értékskálán mérhető tulajdonságaival való 

modellezést – használtam fel. Az elemzés újdonságát az adja, hogy a hasonló modellek vagy 

makroszinten, a közlekedési hálózatok elhagyásával, vagy mikroszinten egy-egy infrastruktúra 

kiválasztásával végezték el elemzéseiket. Ezzel szemben a modelleim az összes infrastruktúrát 

tartalmazzák, így térben sokkal átfogóbb elemzés adható, valamint a térökonometriai 

modelleknek köszönhetően lehetőség van a térbeli interakciók figyelembevételére is a geográfia 

első törvényével összhangban. 
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2. Tézis 

Megállapítottam egy mikrorégióra vonatkozó gravitációs modell segítségével, hogy az 

ingázó forgalomra vonatkozóan nem csak az országhatároknak, hanem kisebb közigazgatási 

egységek határainak is van elválasztó hatása. Mindennek a gyakorlati hatását egy a 

Magyarország határátkelőire felírt térökonometriai modellhez hasonlóval Fejér megye példáján 

keresztül is bemutattam. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Szabó and Sipos, 2019; Z. Szabó and Sipos, 2020) 

Az országhatárok elválasztóhatásának azonosítása után adódott a kérdés, hogy a kisebb 

adminisztratív egységek határainak is van-e elválasztóhatása. Ehhez felállítottam egy 

mikrorégiós modellt a Velencei-tó térségére, amely keretében a régió ingázási szokásait 

elemeztem gravitációs modell segítségével. Az elemzés során két modellt állítottam fel, egy 

klasszikus gravitációs modellt (CGM) referenciának, valamint egy kiterjesztett modellt (EGM), 

amelyek alkalmasak a megyehatárok, valamint a járáshatárok figyelembevételére. 

Eredményképpen megállapítható, hogy a modellben a járáshatárok (𝑗) és a megyehatárok (ℎ) 

keresztezésének szignifikáns negatív hatása van az ingázóforgalom nagyságára, valamint ezek 

magyarázóerőssége megközelíti a klasszikus gravitációs modell gyengébb paramétereiét. 

Információs kritériumok, valamint a likelihood arány teszt segítségével igazoltam, hogy a 

kiterjesztett modell minden aspektusában jobbnak tekinthető, mint a klasszikus gravitációs 

modell. Ennek segítségével belátható, hogy szignifikáns hatása van a kisebb adminisztrációs 

határokat reprezentáló ellenállás-változónak. 

Mivel a Velencei-tó térségére felírt mikrorégiós modell esetében a megyehatárok ellenállása 

nem igazolható egyértelműen, felírtam egy modellt Tatabányára vonatkozóan is. Ez sok 

tekintetben különbözik a Velencei-tavi modelltől, többek között abban, hogy nem gravitációs, 

hanem távolság-hanyatlás alapú. A modell eredményei azonban alátámasztják, hogy valóban 

létezik a megyehatárok elválasztása is. 

A kisebb adminisztratív egységek határai esetén fellépő elválasztóhatás azonosítása után 

megvizsgáltam, hogy egy ilyen kisebb egység határaira is felírható egy, a célként megfogalmazott 

modell. Ehhez Fejér megyére esett a választás, ugyanis egyrészt ebben az esetben rendelkeztem 

adatokkal a Velencei-tavi modell érintettsége miatt, másrészt pedig ez az öt nem határmenti 

megye egyike. 

3. Tézis 

Azonosítottam két új egyszerűen előállítható mutatószámot, amelyek alkalmasak közlekedési 

célú ökonomteriai elemzésekben magyarázóváltozónak. Egyrészt kialakítottam a települések 

financiális megítélését reprezentáló, az Európai Unió NUTS területi beosztására épülő 

mutatószámot. Másrészt Auerbach szabálya alapján képeztem egy koncentrációt leíró 

paramétert, a területi egyenlőtlenségi mutatószámot, amely az adott területegységen belül a 

legnagyobb és a második legnagyobb népességű települések lakosságszám-hányadosa. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Szabó and Török, 2018a; Szabó and Sipos, 2019; 

Z. Szabó and Sipos, 2020; Szabó Z. and Sipos, 2020b; Sipos et al., 2021; Szabó et al., 2021) 

Az eddig bemutatott modellek esetében folyamatosan beleütköztem abba a problémába, hogy 

a települések esetében nehéz volt bármilyen, a gazdasági helyzetüket leíró paramétert találni. 
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Ennek érdekében két különböző magyarázóváltozót azonosítottam, amelyből az egyik a 

rangszám. 

A rangszám definíció szerint azon legrangosabb NUTS régiónak a száma, amelynek az adott 

település még a központja. Alkalmazásának előnye, hogy az Európai Unióban, valamint a társult 

és társulni kívánó államokban könnyen előállítható, egyéb országokra pedig a szabályai alapján 

adaptálható. Annak igazolására, hogy a rangszám ténylegesen tekinthető egy, a településekre 

jellemző közlekedésgazdasági mutatóként, a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak száma 

és a rangszám közti összefüggőséget vizsgáltam meg. 

  

  
23. ábra: A rangszámok alkalmazhatóságának bemutatása 

(forrás: saját szerkesztés) 

Eredményképpen adódott, hogy mind a klasszikus esetben, mind pedig a lakosságszám 

hatásának a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak számából való kiszűrése után a 

rangszám mutat olyan erős kapcsolatot, mint egy hagyományosnak tekinthető, GDP alapú, 

gazdasági mutatószám. A gazdasági adatok modellezéséhez alkalmazott másik paraméter a 

területi egyenlőtlenségimutató (SIR). A SIR Auerbach szabályából – Egy ideális régióban az 𝑛. 

legnagyobb város lakosságszáma 1 𝑛⁄  része a legnagyobb lakosságszámának – került levezetésre. 

Ehhez vettem a lakosságszámát az adott régió két legnagyobb településének, és a nagyobbat 

elosztottam a kisebbel. Ezáltal egy egynél nagyobb számot kaptam, amely értéke ideális esetben 

– Auerbach szabálya alapján – kettő. 

Annak bizonyítására, hogy ez egy jó mutatószám, valamint, hogy alkalmas a központiság 

mérésére, egy három modellből álló rendszert építettem fel. Az első modell egy gravitációs alapú 

igénymodell, amely alkalmas arra, hogy közlekedésföldrajzi tényezők alapján megbecsülje a 

regionális központok által (főváros, megyeszékhely, járásközpont) a régiók településeiben 
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gerjesztett ingázási igények nagyságát. A tiszta ingázási igények ismeretében a második modell 

– súlymodell – alkalmas arra, hogy a közlekedési módokra egy súlyszámot határozzak meg. A 

harmadik modellben – elérhetőség modell – a súlyszámokkal súlyozott közforgalmú közösségi 

közlekedési járatok számát becsli meg többek között a SIR segítségével. Így, mivel feltételezem, 

hogy a közforgalmú közösségi közlekedési járatok száma összhangban van a település 

központiságával, valamint a gazdasági erejével, lévén a hazai helyközi közlekedés elsődleges 

szerepe a hivatásforgalom kiszolgálása, elmondható, hogy a SIR alkalmas a központiság 

mérésére, és használható a településekre jellemző közlekedésgazdasági mutatószámként. 

A SIR értékét összevetettem egyéb, koncentráció típusú mutatószámokkal, valamint ezeket 

behelyettesítettem a háromlépcsős modell harmadik részébe is a SIR helyére. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy az új mutatószám rendkívül hasonlít a többi hasonló mutatószámra, mind 

értékében, mind pedig szerepében is. 

4. Tézis 

Kialakítottam egy új, a térökonometrián alapuló módszertant, amely alkalmas a helyközi 

közforgalmú közösségi közlekedési módok különböző adminisztratív szintű kínálatának 

infrastruktúraelemként való súlyozására. Megállapítottam, hogy a helyi közforgalmú közösségi 

közlekedési rendszerben hasonló elven súlyszámot kialakítani nem lehetséges a közforgalmú 

közösségi közlekedési módszerepek tisztázatlansága miatt. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: (Szabó Z. and Sipos, 2020a; Szabó and Sipos, 2021) 

A 3. tézishez kapcsolódó paraméterek alkalmazhatóságának bizonyításánál minden esetben 

a közforgalmú közösségi közlekedési rendszert, mint infrastruktúraelemet vettem alapul. Ezek a 

rendszerek azonban általában több közlekedési mód együttes alkalmazásával épülnek fel. Így egy 

egységes mutatószám kialakításához szükség lehet valamilyen súlyszám megállapítására. 

 
24. ábra: Az egyes közlekedési módokhoz illesztett görbék ábrázolása 

(forrás: saját szerkesztés) 

Az elemzés során a közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek két szintjét vizsgáltam a 

helyi, valamint a helyközi rendszereket. A helyi közforgalmú közösségi közlekedési rendszerek 

esetén a rangszám alapján építettem fel egy becslőmodellt (24. ábra), amely keretében az egyes 
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módokra illesztettem exponenciális, vagy logaritmikus görbéket. Eredményképpen az adódott, 

hogy a villamosüzemek szerepe jelenleg nem tisztázott, ami nem teszi lehetővé egy egységes 

rendszer kialakítását. 

A helyközi közlekedés esetében egy Trip End típusú modellt állítottam fel, amelyhez azonban 

egy térökonometria alapú becslőmodell tartozik. Eredményeképpen azt kaptam, hogy a 

fővárosba, valamint a megyeszékhelyre való ingázás esetében egyértelműen a vasút szerepe a 

dominánsabb, azonban járási szinten ez megfordul, és az autóbuszközlekedés lesz jelentősebb. 

8.2. Tudományos eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

Az új tudományos eredmények hasznosíthatóságának kérdésköre nagyon szerteágazó. 

Egyrészt az eredmények egy jelentős része beépítésre került a Közlekedésgazdaságtan tantárgy 

gyakorlati részébe, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a térstatisztikai alapokkal, amely 

keretében kitérünk többek között a térbeli elválasztóhatások, valamint a területi egyenlőtlenség 

kérdéskörére is. Többek között a hallgatók megismernek, és elvégeznek egy gravitációs modellen 

alapuló elemzést, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megye négy járását (Csenger, Fehérgyarmat, 

Mátészalka és Vásárosnamény) veszi alapul, és ebben a környezetben is bizonyítható a járások 

elválasztóhatása. 

Másrészről az eredmények a gyakorlatban is felhasználhatók a következők alapján. A 

disszertáció, és ezen keresztül a doktori kutatás egyik kiemelt célja volt, hogy olyan 

forgalombecslő modelleket állítsak fel, amelyek alkalmasak lehetnek egy elválasztóhatáson 

átívelő infrastruktúrák összességén megállapítani a forgalomnagyságot. Ez az elválasztóhatás a 

kutatások során valamilyen adminisztratív határ (országhatár vagy megyehatár) volt, azonban 

Magyarország speciális helyzete miatt a Duna szerepe sem elhanyagolható, mint elválasztóhatás. 

Huszonöt évvel a Rákóczi híd felépülte után Budapesten újra napirendre került új Duna-hidak 

építése. Az új híd elhelyezésére leggyakrabban három helyszínt szoktak megjelölni, északról 

délre az Aquincumi híd, a Galvani híd és az Albertfalvi híd, melyekből jelenleg a Galvani híd 

megépítése szerepel napirenden a vonatkozó területfejlesztésekkel párhuzamosan. A 

megépítendő híd kijelöléséhez véleményem szerint nem ismert minden aspektus, hiszen az 

elválasztóhatás megszűnésének kérdésköre nem jelenik meg a pozitív externáliák között. 

Véleményem szerint jelen kutatások képezhetik az első lépést annak érdekében, hogy az 

elválasztóhatások externális költségeit lehessen monetarizálni, és ezzel hasonló kérdések 

eldöntését megnyugtatóan tudjuk kezelni. 

A másik kérdéskör, amiben a kutatások áttörést hozhatnak, az a közösségi közlekedés 

szervezése. A SIR rávilágított arra, hogy a közlekedési rendszerben ez milyen torzulásokat okoz, 

ami Magyarország esetében kiemelkedő probléma, hiszen ez a mutató hazánk esetében a 

legnagyobb. Ennek elsődleges oka abban keresendő, hogy történelmi sajátosságok miatt a 

nagyvárosaink elcsatolásra kerültek, és a természetes agglomerációs övezeteket megbontották. 

Az Európai Uniós integráció hatására lehetőség van a határmenti régiók versenyképesség-

növelésére, amelyhez azonban szükség van, a határon átívelő közösségi közlekedés kialakítására, 

ugyanis a jelenlegi kutatásaim alapján az adódott, hogy az ingázhat át a határon, aki megteheti, 

mert rendelkezik egyéni közlekedésre alkalmas eszközzel. 

A belföldi közlekedés megszervezésében rá kell világítani egyrészt a jelenleg megfigyelhető 

elválasztóhatásra az adminisztratív határok esetében. Ez két, egymásnak ellentmondó, viszont 
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egymást generáló okra vezethető vissza. Egyrészt feltehető, hogy az emberek tényleg nem 

szeretnek átingázni az adminisztratív határokon, másrészt viszont a közforgalmú közösségi 

közlekedési kínálat is alacsonyabb az adminisztratív egységek között. Ennek okait abban célszerű 

keresni, hogy az elmúlt nagyjából ötven évben a helyközi közösségi közlekedést megyei, vagy 

még kisebb szinten szervezték meg, amely az elmúlt 5-10 évben változott meg lényegesen. 

A közlekedési módok súlyszámának kialakításánál adódott a felismerés, hogy a különböző 

módok szerepének lehatárolása nagyban megkönnyítené a közösségi közlekedés szervezését. Bár 

a szerepek lehatárolására léteznek korábbról útmutatók, amelyek hatékonyan képesek kezelni a 

kérdéskört, azonban a technológia fejlődésével szükség van ezek felülvizsgálatára. Szükséges azt 

belátni, hogy a vasút kevésbé alkalmas járási szintű ingázási igények kiszolgálására, valamint a 

helyi közlekedésben is szükséges újrapozícionálni a villamos szerepét. 

8.3. További kutatási irányok 

A tervezett kutatási irányok felvázolása során egyrészt a tézisekhez kapcsolódóan 

megfogalmaztam további fejlesztési irányokat. Célszerű vizsgálni a véletlen gráfok esetén a 

Magyarországétól eltérő hálózatokat, vagy SAC modelleket felírni a határon átívelő 

infrastruktúrák forgalombecslésére, amely alkalmas arra, hogy különböző súlymátrixokkal vegye 

figyelembe a térbeli autokorreláció és a térbeli hiba hatásait. A három legfontosabb irány, amit 

ennek keretében azonosítottam az a már említett SAC modellek alkalmazása, valamint a véletlen 

gráf modell további vizsgálata, ezen felül pedig a rangszámhoz kapcsolódó települések 

mintavételi eljárásának javítása, és a vizsgált elemek körének bővítése. 

Az elméleti alapmodellel szemben a legjelentősebb ellenvetés, hogy felmerült, hogy a térbeli 

összefüggés a forgalomráterhelés módszere miatt mesterségesen kerül bele a modellbe. Ennek 

vizsgálata mindenképpen fontos, annak érdekében, hogy igazolható legyen a használhatósága – 

mivel pedig jelenleg ez még nem teljesül, emiatt nem szerepeltettem a disszertációmban. További 

megfontolás, hogy a távolság kitevőjét minden esetben 1,94-nek választottam meg, azonban ez 

a megközelítés empirikus kutatásokon alapszik (Hagget, 2001), így célszerű lenne más 

paramétereket is vizsgálni. A másik vizsgálandó irány a hálózatok alakja. A PhD kutatások alatt 

csak a Magyarországhoz hasonló centralizált (körutak és sugárutak által definiált) hálózatot 

vizsgáltam, de a hálózatgenerálás módosításával a programkód alkalmas lehet más típusú 

rendszerek analizálására is. A hálózatgeneráláshoz tartozik, hogy mint az a bevezetőben is 

megemlítésre került, a XX. század során a határok sokat változtak, ami viszont egybeesett a 

közlekedési hálózatok kialakulásával. Így a vegytiszta hálózatok a határok módosulásával 

módosításra kerültek különböző határkeresztező szakaszok felszámolásával. Érdemes lehet a 

jövőben ezeket a hatásokat is figyelembe venni. 

A kisebb adminisztratív határok elválasztóhatásának megértése jelentős fejlesztéseket hozhat, 

elsősorban a regionális helyközi közösségi közlekedés szervezésében. Bár az elméleti példa is 

egy jól körülhatárolt régiót mutat be, az elválasztóhatás számos más esetben is bizonyítható.  

A gyakorlati modellek esetében a legfontosabb megfigyelés, hogy azokban az esetekben 

amikor szignifikáns térbeli autokorrelációt tudtam kimutatni, akkor minden esetben ez pozitív 

volt. Ezzel szemben a vizsgált esetekben a térbeli autokorrelációs paraméter a SAR modellekben 

(𝜌) minden esetben negatív volt. Ezért lehet célszerű lenne az adatokra olyan SAC modelleket 

felépíteni, amely a SAR és SEM részre különböző súlymátrixok figyelembevételével egyszerre 
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tudja kezelni a problémát. 

A rangszám, és az abból felépített elemzések esetében egy 421 települést felvonultató 

adatbázist vizsgáltam, ebből levonva a következtetéseket. A probléma ezzel a megközelítéssel, 

hogy nem alkalmaztam széleskörűen elfogadott mintavételezési eljárásokat, hanem nagy 

mintával igyekeztem az eredmények elfogadhatóságát biztosítani. Célszerű lenne egy olyan 

adatbázis létrehozása, amely még nagyobb mintaelemszámmal, de a mintavételezés szabályainak 

megfelelően állna elő, és ezen keresztül is alátámasztani a felvetéseket, ugyanis ebben az esetben 

egyértelműbb eredmények várhatók. 

A másik irány, a folyók okozta elválasztóhatások vizsgálata. Ezen hatást sokkal nehezebb 

tettenérni, hiszen a hálózati. és időbeli távolság nagyon sokszor tartalmazza az elválasztóhatást. 

Azonban véleményem szerint nem csak a távolságnövekedés okozza az elválasztást, hanem a 

lehetőségek hiánya is, ezen hatás kimutatása azonban igencsak nehézkes. Jelenleg a hipotézisem, 

hogy a Közép-Tisza vidékének folyóparti településeire fel lehet írni egy olyan modellt, amelyből 

a lehetőségekben okozott elválasztóhatás valamilyen módon meg fog jelenni. 

Ezen felül vizsgálható lenne a térstatisztikai eszközök kombinált alkalmazásának lehetősége 

is, ugyanis vannak olyan közlekedési mutatószámok, amelyek egyikkel, vagy másikkal 

önmagukban nem elemezhetők. Példának okáért a Budapest kezdő- vagy végpontú vasúti 

jegyeladási adatok esetében önmagában a gravitációs, vagy a térökonometriai megközelítés nem 

ad egyértelműen jó eredményt, azonban a kettő együttes alkalmazása vélhetően kedvezőbb 

modellt biztosítana. 
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Melléklet A: Az országhatárokra felírt OLS modellek 

paraméterbecsléseinek eredménytáblázata 

Összevont modell 

Az összevont modell keretében egy OLS modellt vizsgáltam, amelynek a paraméterbecslés 

után adódott együtthatóit a 38. táblázat szemlélteti. Mint ahogyan az látható, a különböző 

közlekedési módokra vonatkozó eltérő feltételezések miatt egyértelmű hatásokat csak a 

legkiemelkedőbb esetekben lehet megállapítani (osztrák irány fontossága, valamint az 

autópályák és a legjelentősebb tranzitútvonalak forgalomvonzó hatása). 

 

38. táblázat: A paraméterbecslés eredménye az összevont modellekre 

(forrás: saját szerkesztés) 

Együttható 𝛽 𝑡-érték  

𝛼 2280 0,534  

𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 0,0031 1,860 . 

𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 -0,0035 -0,426  

𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 0,1664 4,330 *** 

𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 0,0021 0,534  

𝑁𝑌𝑇 -12,49 -0,839  

𝐶𝐴𝑃 -0,4614 -1,079  

𝑆Ú𝐿𝑌 14,47 0,730  

𝑇𝐺𝐾𝑘𝑜𝑟𝑙  1098 1,179  

𝐵𝑈𝑆𝑘𝑜𝑟𝑙  -1483 -1,268  

𝑅𝐼𝑉𝐷 -550,0 -0,689  

𝐴𝑇 5467 2,728 ** 

𝐻𝑅 -1107 -0,578  

𝑅𝑂 809,4 0,434  

𝑅𝑆 -180,2 -0,095  

𝑆𝐾 1628 0,710  

𝑆𝐼 4331 1,969 . 

𝐸𝐴𝑓 4190 2,632 * 

𝐸𝐴𝑚 -631 -0,468  

𝐸𝐵 1921 1,052  

𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 8434 2,439 * 

𝑅𝐷𝑎ú
𝐻𝑈 4580 1,206  

𝑅𝐷𝑓ő
𝐻𝑈 2641 2,060 * 

𝑅𝐷𝑚
𝐻𝑈 828,8 0,868  

𝑅𝐷𝐼
𝐴𝐵  -2420 -0,775  

𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐴𝐵  -3717 -1,180  

𝑅𝐷𝑚
𝐴𝐵  -5042 -1,561  

𝑅𝐷ℎ
𝐴𝐵  -5601 -1,738 . 

𝑅𝐼𝑉𝑤  4,162 1,116  

𝑅2 0,7767 9,089 *** 

 

Tehergépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

A tehergépjárművekre vonatkozó alapmodellekre felépített négy (A-D) klasszikus lineáris 

regressziós modell eredményeit a 39. táblázat tartalmazza. 
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39. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata a tehergépjármű OLS modellek esetén 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell A Modell B Modell C Modell D 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 

𝛼 2,83E+02 0,549  2,32E+02 0,456  -2,10E+03 -2,129 * -1,89E+03 -1,976 . 

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 2,67E-02 1,879 . 2,74E-02 1,966 . 1,92E-02 1,327  2,06E-02 1,458  

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 -2,44E-02 -1,544  -2,08E-02 -1,362  -4,93E-02 -3,613 *** -4,58E-02 -3,563 *** 

𝑅𝐿𝐷 - -  4,46E+01 0,427  - -  2,63E+01 0,251  

𝑅𝐿𝐼  1,75E+02 1,131  - -  1,32E+02 0,85  - -  

𝑅𝐿II 5,08E+01 0,263  - -  5,82E+01 0,296  - -  

𝑅𝐿III -2,54E+01 -0,167  - -  -6,73E+01 -0,433  - -  

𝐴𝐺𝐿Σ 1,95E-02 1,08  2,41E-02 1,377  2,29E-02 1,222  2,68E-02 1,481  

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑟𝑒 -3,26E+02 -0,721  -3,34E+02 -0,758  -4,04E+01 -0,088  -7,60E+01 -0,17  

𝑇𝐸𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 -1,02E+02 -0,243  -4,28E+01 -0,107  1,60E+02 0,385  1,66E+02 0,42  

𝑇𝐸𝑁𝑀𝑒𝑑 -1,02E+02 -0,226  -8,91E+01 -0,212  -2,25E+02 -0,488  -1,85E+02 -0,428  

𝑇𝐸𝑁𝑅𝐷  2,77E+03 4,901 *** 2,86E+03 5,206 *** 2,74E+03 4,674 *** 2,85E+03 4,996 *** 

𝑇𝑅𝐻𝑎𝑟𝑏 1,92E+02 3,964 *** 1,97E+02 4,127 *** 1,52E+02 3,158 ** 1,58E+02 3,328 ** 

𝑇𝑅𝐼𝑛𝑡 2,10E-03 0,034  1,73E-03 0,028  4,46E-02 0,712  4,18E-02 0,685  

𝑉𝐶 1,41E+03 3,262 ** 1,47E+03 3,478 *** 1,68E+03 3,865 *** 1,75E+03 4,102 *** 

𝑆Ú𝐿𝑌 -6,84E+00 -1,168  -7,21E+00 -1,39  -8,80E+00 -1,466  -8,73E+00 -1,635  

𝐴𝑇 4,56E+02 0,696  3,57E+02 0,558  - -  - -  

𝐻𝑅 -1,16E+02 -0,274  -1,57E+02 -0,378  - -  - -  

𝑅𝑂 8,20E+02 2,546 * 7,37E+02 2,39 * - -  - -  

𝑅𝑆 3,05E+01 0,078  -1,48E+01 -0,039  - -  - -  

𝑆𝐾 1,86E+02 0,318  1,53E+02 0,266  - -  - -  

𝑆𝐼 6,10E+02 1,648  5,29E+02 1,472  - -  - -  

𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 - -  - -  2,34E-03 3,056 ** 2,11E-03 2,917 ** 

𝑆𝐸 - -  - -  1,51E+02 0,688  1,65E+02 0,761  

𝐸𝑈 - -  - -  3,07E+02 1,595  2,98E+02 1,558  

𝑇𝐴 - -  - -  2,28E+03 2,242 * 2,00E+03 2,057 * 

𝑠𝐻𝑈 -3,34E+01 -1,886 . -3,02E+01 -1,74 . -9,95E+00 -1,009  -8,73E+00 -0,9  

𝑠𝐴𝐵  8,55E+00 0,635  6,99E+00 0,531  -1,31E+01 -2,127 * -1,29E+01 -2,106 * 

𝐸𝐴𝑓 6,50E+02 1,444  6,03E+02 1,413  2,75E+02 0,618  2,70E+02 0,637  

𝐸𝐴𝑚 -1,47E+02 -0,397  -1,81E+02 -0,499  -4,13E+02 -1,131  -4,23E+02 -1,171  

𝐸𝐵 1,13E+03 3,594 *** 1,09E+03 3,558 *** 9,73E+02 3,088 ** 9,46E+02 3,064 ** 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  8,79E+02 1,585  9,19E+02 1,727 . 1,22E+03 2,184 * 1,21E+03 2,253 * 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 6,93E+02 1,412  6,57E+02 1,376  9,91E+02 1,989 . 9,34E+02 1,923 . 

𝑅𝐷𝑓 2,12E+02 1,345  2,38E+02 1,559  3,43E+02 2,195 * 3,60E+02 2,371 * 

𝑅2 0,9017 24,24 *** 0,9001 26,33 *** 0,8909 23,86 *** 0,8894 26,14 *** 

 

A táblázat utolsó sora tartalmazza a modellek általános tulajdonságait. Az együttható 

oszlopba az 𝑅2 értéke került, míg a próbastatisztika a vonatkozó 𝐹-próba eredményeit 

tartalmazza, mely minden együttható 0-tól való eltéréséhez kapcsolódó szignifikancia szintet 

ellenőrzi, nullhipotézisként feltételezve, hogy a modell csak a véletlen hibától függ. Mint az 

látható e nullhipotézis minden esetben elvethető. Megfigyelhető, hogy az 𝑅2 értékek 

magasabbak, mint az összevont modell esetében, ami a közlekedési mód lehatárolásából 

következik. 
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Személygépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

A személygépjárművekre vonatkozó OLS modellből nyolcat vizsgáltam, ezek eredményeit a 

40. táblázat és a 41. táblázat szemlélteti. Az első négy modell eredményeit (amelyben a 

szomszédos országok hatását dummy változóval reprezentáltam) a 40. táblázat tartalmazza. 

40. táblázat: A dummy változós modellek eredménytáblázata 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell 000 Modell 001 Modell 010 Modell 011 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 

𝛼 -5,84E+02 -0,244  9,66E+02 0,394  -1,87E+03 -0,741  -3,54E+02 -0,137  

𝐵𝑈𝑆 - -  3,05E+01 7,868 *** - -  2,99E+01 7,238 *** 

𝐾𝑃 -1,94E+00 -0,699  -1,96E+00 -0,694  -2,08E+00 -0,702  -2,10E+00 -0,698  

𝐵𝑈𝑆𝑂 1,51E+03 8,354 *** - -  1,51E+03 7,793 *** - -  

𝐵𝑈𝑆𝑅 -5,37E+01 -0,922  - -  -3,27E+01 -0,529  - -  

𝐵𝑈𝑆Σ - -  -8,67E+01 -1,424  - -  -6,46E+01 -1,001  

𝑅𝐿𝑂 -5,84E+01 -0,878  - -  -8,46E+01 -1,200  - -  

𝑅𝐿𝑅 3,41E+01 1,364  - -  3,04E+01 1,139  - -  

𝑅𝐿Σ - -  1,31E+01 0,690  - -  4,56E+00 0,228  

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 6,20E-02 0,983  3,80E-02 0,592  5,87E-02 0,872  3,54E-02 0,518  

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 -3,67E-01 -1,175  -6,30E-01 -1,987 . -4,01E-01 -1,205  -6,56E-01 -1,941 . 

𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 4,68E-04 0,455  1,29E-03 1,231  5,47E-04 0,498  1,35E-03 1,212  

𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 3,66E-03 0,925  1,24E-03 0,309  1,52E-03 0,364  -8,12E-04 -0,192  

𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 1,99E-01 10,724 *** 1,84E-01 10,062 *** 1,71E-01 9,607 *** 1,58E-01 8,933 *** 

𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 2,41E-03 1,115  7,34E-04 0,331  3,04E-03 1,320  1,31E-03 0,556  

𝐿𝐴𝐾5
𝐴𝐵 1,15E-02 0,968  2,21E-02 1,825 . 1,22E-02 0,961  2,25E-02 1,741 . 

𝐴𝐺𝐿𝐻𝑈 -4,23E-01 -2,433 * -4,73E-01 -2,685 ** - -  - -  

𝐴𝐺𝐿𝐴𝐵  3,63E-01 3,921 *** 3,18E-01 3,392 ** - -  - -  

𝐴𝐺𝐿Σ - -  - -  1,31E-01 1,950 . 8,41E-02 1,245  

𝑁𝑌𝑇 7,30E+00 1,131  -1,11E+00 -0,168  7,95E+00 1,154  -2,42E-01 -0,034  

𝐴𝑇 1,03E+04 1,182  1,80E+04 2,041 * 1,23E+04 1,328  1,97E+04 2,105 * 

𝐻𝑅 2,30E+03 0,719  5,58E+03 1,725 . 3,33E+03 0,981  6,50E+03 1,892 . 

𝑅𝑂 7,93E+02 0,331  3,16E+03 1,299  1,27E+03 0,496  3,58E+03 1,379  

𝑅𝑆 1,98E+03 0,768  3,71E+03 1,423  2,98E+03 1,087  4,63E+03 1,675 . 

𝑆𝐾 2,95E+03 0,741  6,86E+03 1,695 . 4,32E+03 1,020  8,13E+03 1,890 . 

𝑆𝐼 5,41E+03 1,114  9,63E+03 1,958 . 6,13E+03 1,185  1,02E+04 1,948 . 

𝑠𝐻𝑈 -6,61E+01 -1,109  -6,02E+01 -0,992  -2,16E+01 -0,347  -1,54E+01 -0,244  

𝑠𝐴𝐵  -4,20E+01 -0,888  -5,58E+01 -1,174  -9,18E+01 -1,912 . -1,04E+02 -2,160 * 

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  5,66E+02 0,739  3,48E+02 0,430  7,96E+02 0,976  5,87E+02 0,684  

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 1,30E+03 1,104  9,44E+02 0,788  1,39E+03 1,108  1,05E+03 0,820  

𝑅𝐷𝑓 8,27E+02 2,548 * 9,47E+02 2,895 ** 9,80E+02 2,855 ** 1,11E+03 3,210 ** 

𝑅𝐼𝑉𝑤  7,34E-01 0,399  -1,24E+00 -0,657  5,77E-02 0,029  -1,91E+00 -0,950  

𝑅2 0,8748 19,41 *** 0,8686 19,32 *** 0,8554 17,29 *** 0,8487 17,28 *** 

𝐴𝐼𝐶 1762,60   1765,59   1775,47   1778,09   

𝐵𝐼𝐶 1839,01   1839,36   1849,25   1849,23   

 

Amint az a 40. táblázatból kitűnik, a különböző paraméterek hatása a modellekre 

szignifikáns, kiemelkedően magas 𝑅2 érték mellett, amely azonban alacsonyabb, mint a 

tehergépjármű-forgalomra felírt modellek esetében. 
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41. táblázat: Az értékskálán vett változókkal való modellezés eredménytáblázata 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Modell 100 Modell 101 Modell 110 Modell 111 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑡-érték 

𝛼 8,23E+02 0,271  2,98E+03 0,944  6,05E+01 0,019  2,09E+03 0,618  

𝐵𝑈𝑆 - -  3,06E+01 7,740 *** - -  2,98E+01 7,048 *** 

𝐾𝑃 -2,65E+00 -0,966  -2,85E+00 -1,004  -2,65E+00 -0,905  -2,84E+00 -0,936  

𝐵𝑈𝑆𝑂 1,54E+03 8,523 *** - -  1,54E+03 7,967 *** - -  

𝐵𝑈𝑆𝑅 -5,33E+01 -0,914  - -  -3,40E+01 -0,548  - -  

𝐵𝑈𝑆Σ - -  -8,46E+01 -1,364  - -  -6,17E+01 -0,934  

𝑅𝐿𝑂 -4,81E+01 -0,727  - -  -7,09E+01 -1,008  - -  

𝑅𝐿𝑅 3,51E+01 1,410  - -  3,35E+01 1,259  - -  

𝑅𝐿Σ - -  2,01E+01 1,068  - -  1,38E+01 0,685  

𝐺𝐷𝑃2
𝐻𝑈 1,01E-01 1,728 . 9,12E-02 1,512  9,65E-02 1,549  8,67E-02 1,343  

𝐺𝐷𝑃2
𝐴𝐵 4,36E-02 0,340  2,34E-02 0,177  9,95E-02 0,733  7,98E-02 0,569  

𝐿𝐴𝐾3
𝐻𝑈 -9,97E-05 -0,103  5,70E-04 0,571  5,99E-05 0,058  7,30E-04 0,684  

𝐿𝐴𝐾4
𝐻𝑈 3,67E-03 0,924  1,06E-03 0,259  1,34E-03 0,321  -1,29E-03 -0,299  

𝐿𝐴𝐾5
𝐻𝑈 1,98E-01 10,775 *** 1,84E-01 9,964 *** 1,72E-01 9,589 *** 1,58E-01 8,708 *** 

𝐿𝐴𝐾3
𝐴𝐵 1,82E-03 0,863  2,86E-04 0,130  2,76E-03 1,233  1,26E-03 0,538  

𝐿𝐴𝐾5
𝐴𝐵 -4,65E-03 -0,911  -2,71E-03 -0,513  -6,44E-03 -1,187  -4,52E-03 -0,804  

𝐴𝐺𝐿𝐻𝑈 -3,99E-01 -2,381 * -4,71E-01 -2,723 ** - -  - -  

𝐴𝐺𝐿𝐴𝐵  3,83E-01 4,197 *** 3,51E-01 3,725 *** - -  - -  

𝐴𝐺𝐿Σ - -  - -  1,46E-01 2,239 * 1,01E-01 1,509  

𝑁𝑌𝑇 9,98E+00 1,621  1,67E+00 0,260  9,69E+00 1,472  1,56E+00 0,228  

𝐺𝐷𝑃0
𝐴𝐵 -1,21E-03 -0,257  -1,05E-03 -0,216  -2,08E-03 -0,413  -1,86E-03 -0,357  

𝑆𝐸 5,62E+02 0,609  5,34E+02 0,561  2,85E+02 0,290  2,67E+02 0,263  

𝐸𝑈 -5,41E+02 -0,669  4,35E+02 0,511  -7,51E+02 -0,872  1,91E+02 0,210  

𝑇𝐴 -4,18E+03 -1,247  -5,40E+03 -1,562  -4,15E+03 -1,158  -5,28E+03 -1,426  

𝑠𝐻𝑈 -2,39E+01 -0,533  -2,24E+01 -0,482  -2,75E+00 -0,058  -1,73E-01 -0,004  

𝑠𝐴𝐵  -2,29E+01 -0,801  -4,75E+00 -0,159  -4,50E+01 -1,511  -2,80E+01 -0,899  

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓  6,01E+02 0,786  4,51E+02 0,550  7,74E+02 0,949  6,81E+02 0,778  

𝑅𝐷𝑔𝑦𝑓−𝑓 1,37E+03 1,160  1,00E+03 0,823  1,42E+03 1,129  1,07E+03 0,822  

𝑅𝐷𝑓 7,91E+02 2,436 * 9,07E+02 2,725 ** 9,57E+02 2,786 ** 1,09E+03 3,101 ** 

𝑅𝐼𝑉𝑤  -4,66E-01 -0,287  -2,56E+00 -1,511  -7,72E-01 -0,446  -2,84E+00 -1,564  

𝑅2 0,871 20,730 *** 0,860 19,920 *** 0,850 18,440 *** 0,837 17,640 *** 

𝐴𝐼𝐶 1761,97   1768,32   1775,10   1781,76   

𝐵𝐼𝐶 1833,11   1836,83   1843,60   1847,63   

 

Ha a szomszédos országok hatásait érték skálán vett változókkal modellezzük (41. táblázat), 

akkor a korábban bemutatott hatások nem változnak jelentősen. Az országokon alapuló dummy 

változók esetében azonban további elemzéseket célszerű lefolytatni. Mivel a szomszédos 

országok hatásának dummy alapú értékelése az országok jól differenciálhatóságát eredményezte, 

ez a megközelítés nem helyettesíthető abszolút változó alapú elemzéssel. Sem az EU, sem a 

Schengeni Egyezmény hatása nem tűnik jelentősnek; emellett az utóbbi együtthatója bizonyos 

esetekben negatív. Úgy tűnik, hogy a többi országspecifikus függő változó sem befolyásolja 

érdemben a modellt. 
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Melléklet B: Eredmények kiértékelése 

A magyarázóváltozókat, így a vizsgált hatásokat hét nagy csoportba lehet besorolni, ezek a 

következők: 

• párhuzamos infrastruktúrák és szolgáltatások, 

• lakosságszám és a térbeli megoszlása, 

• gazdasági adatok, 

• országspecifikus adatok (szomszédos országok hatásainak modellezése), 

• infrastruktúra tulajdonságok, 

• folyók okozta elválasztóhatás, 

• határátkelőhelyek kapacitása (kontroll változók). 

A párhuzamos infrastruktúrák és szolgáltatások hatása csak a tehergépjárművekre és a 

személygépjárművekre vonatkoztatott modellekben lett figyelembevéve. A tehergépjármű-

forgalom esetében elmondható, hogy az OLS modell alapján a párhuzamos vasutak hatása nem 

tűnik szignifikánsnak, ez utalhat arra, hogy nincs valós verseny a közúti és vasúti áruszállítás 

között. Ezt a térökonometriai modellek némiképp árnyalják, hiszen ebben az esetben a vasúti 

fővonalaknak van egyedül szignifikáns hatása, azonban e hatások kiegészítő jellegűek, a 

pozitív előjel miatt. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a vasúti áruszállítás és közúti 

teherszállítás közti valós verseny hiányát sikerült igazolni. Jelen modell esetében a párhuzamos 

vasúti infrastruktúráknak nincs szignifikáns forgalomcsökkentő hatása, egyetlen modell 

esetében a villamosított fővonalak tekintetében sikerült pozitív szignifikáns hatást kimutatni, 

ami viszont kiegészítő jellegre utal. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy számos fontos 

vasúti határátmenettel (Szob, Lőkösháza) párhuzamosan nincs közúti infrastruktúra. 

A személygépjármű-forgalomra felírt modell esetében a hatások kettősek. Egyrészt, ha a 

párhuzamos busz- és vasúti forgalmat külön-külön vesszük figyelembe, a buszok együtthatója 

pozitívvá válik, míg a kerékpárok együtthatója negatív marad. Másrészt az autóbusz-forgalom 

hatása csak azokban az esetekben jelentős, amikor a párhuzamos busz- és vasúti szolgáltatások 

tekintetében nincsenek megkülönböztetve az országos és a regionális szolgáltatások. A 

párhuzamos szolgáltatások szintekre lebontott elemzése esetén ellentétes folyamatok 

figyelhetők meg. Az autóbuszok esetében az országos vonalaknak inkább kiegészítő, míg a 

regionális vonalaknak versengő szerepük van (a hatások csak a távolsági vonalak esetében 

szignifikánsak) a határokon átnyúló ingázásban. A vasútvonalak hatása éppen ellentétes az 

autóbuszokéval, így a regionális vonalak kiegészítő szerepet töltenek be, míg a távolsági 

vonalak inkább versengőek (ezek azonban nem szignifikánsak). Az összevont hatások 

figyelembevételével úgy tűnik, hogy a buszjáratoknak inkább versengő szerepe van; azonban 

sem az autóbusz-szolgáltatásoknak, sem a vasúti szolgáltatásoknak nincs szignifikáns hatása. 

Általánosságban elmondható, hogy a regionális vasúti és buszjáratoknak van némi 

versenyhatása, míg a nemzetközi viszonylatban inkább kiegészítő szerepet töltenek be. Ez azt 

jelenti, hogy a határokon átnyúló munka-célú ingázás támogatásához célszerű megfelelő 

határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatást kialakítani. Ami Magyarországot illeti, az 

utóbbi években a vasútvonalak közül kettőt újra megnyitottak (Mosonmagyaróvár – Pozsony 

(Bratislava) és Magyarbóly – Pélmonostor (Beli Manastir), Horvátország), és egyre nagyobb 

az igény a többi vasútvonal újbóli megnyitására is. Bár ebben a témakörben ezen kapcsolatok 

hatékonyságát nem mértük, az empirikus bizonyítékok alapján kiemelten fontosak. 

A népesség vizsgálata arra a tényezőre alapult, hogy minél többen laknak a határmenti 
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területeken, annál többen fognak ingázni. Ezzel szemben az eredmények azt mutatják, hogy a 

magyar oldali határmenti település hatása minden esetben szignifikáns és pozitív. Ezzel 

szemben az összevont modell esetében a megye lakosságszámához tartozó paraméter pozitív 

mind az OLS, mind pedig a térökonometriai modellek esetében, míg a járások lakosságához 

tartozó paraméter a térökonometriai modellek esetében negatív. A határmenti területek 

népességével kapcsolatos hatások a személygépjármű-forgalomra vonatkozó modellek 

esetében jelentősen változnak. Általánosságban itt a szomszédos országok hatása válik 

szignifikánssá, azonban nem minden esetben, és nem mindig ugyanabba az irányba. Például az 

1107-es modellben a legközelebbi szomszédos település paramétere negatívvá vált. Ez a 

modell a szomszédos ország modellezési módszertanában különbözik a 0107-es modelltől, 

ezért tűnik észszerűnek, hogy a legközelebbi szomszédos település paraméter előjelváltozása 

ezzel a módosítással magyarázható.  

Mindebből arra következtettem, hogy a határokon átnyúló ingázás fő iránya 

Magyarországról a szomszédos országokba vezet, ami valószínűleg a nagyvárosok 

szuburbanizációja miatt a hazánkba költözött külföldi lakosság határokon átnyúló ingázási 

forgalmával magyarázható. Ennek megfelelően a határkeresztező infrastruktúrák fejlesztését 

célszerű oda koncentrálni, ahol, túloldalán egy nagyobb város helyezkedik el (pl. Pozsony 

(Bratislava), Ungvár (Ужгород – Uzhhorod), Nagyvárad (Oradea), Arad, Szabadka (Суботица 

– Subotica), Eszék (Osijek), vagy Bécs (Wien). 

Amennyiben a SIR alapú mutatót vettem alapul, némiképp ellentétes hatást azonosítottam, 

ugyanis a paraméter csak a szomszédos országok esetében lesz szignifikáns, de az előjele 

negatív, holott az elvárt a pozitív lenne. Ennek pontos oka még nem tisztázott, további 

kutatásokat igényel. 

A gazdasági adatok esetében kiemelkedő hatások nem figyelhetők meg. A NUTS-2 régiós 

GDP paraméterek általában szignifikánsan pozitívak a magyar oldal esetében, míg a 

szomszédos országoknál általában akkor szignifikáns, ha a hatásuk egyébként nem dummy 

változóval van figyelembe véve. Amennyiben ez szignifikáns abban az esetben ez negatív. 

Ezen felül a tehergépjárművekre vonatkozó modellben vizsgáltam a nemzetközi kapcsolatok 

forgalomgeneráló hatását, itt azt kaptam, hogy a kikötőknek van szignifikáns hatása. Azonban 

a legfontosabb eredmény az, hogy bizonyítható, hogy a centralizáltság vagy regionális 

alközpontok hiányából adódó területi egyenlőtlenségek negatív mértékben befolyásolják a 

versenyképességet, amely bővebb elemzését a negyedik tézishez kapcsolódóan teszem meg. 

A szomszédos országok hatásánál sok esetben a két megközelítési mód közti 

összehasonlítást is el tudtuk végezni a paraméterek értékelése mellett. A két megközelítés, 

vagyis a dummy változóval (Limão and Venables, 2001), valamint az érték skálán mérhető 

változókkal (Maoh et al., 2016) való modellezés közül a legtöbb esetben az előbbi bizonyult 

jobbnak, annak ellenére is, hogy az információs kritériumok a magyarázóváltozók számát is 

figyelembe veszik (6 illetve 4 független változó), valamint, hogy a tehergépjármű-forgalom 

modellezése esetén a érték változók paraméterei jobban magyarázhatók, mint a dummyk. 
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Melléklet C: A kisebb adminisztratív határokra felírt gyakorlati 

modellek 

Az eredménytáblázatokat egységes rendszerben kívánom közölni, így a továbbiakban a 

következő tulajdonságokat célszerű azonosítani. A modellek neve a függőváltozóból (𝑆𝑍𝐺𝐾, 

𝑇𝐺𝐾, 𝐵𝑈𝑆, Ö𝐷 és 𝑆Ö𝐷), valamint egy háromjegyű azonosítóból áll. Az első számjegy (0-3) az 

alkalmazott forgalom alapú magyarázóváltozókat jelöli a 27. táblázatnak megfelelően. A 

második számjegy (1-6) az alkalmazott egyenlőtlenségalapú számított érték típusát jelzi, szintén 

az ismertetettek alapján. A harmadik számjegy (2 – szomszédság alapú vagy 4 – megyei alapú 

bináris, míg 3 – megyei alapú inverz távolságalapú) az alkalmazott súlymátrix tulajdonságait 

jelöli. 

Mind a késleltetés modellekből nyolcat, míg a hibamodellekből négyet azonosítottam, ahol 

az autokorreláció jelen volt, így a térökonometriai modell felépíthető rájuk. Mint ahogyan az a 

módszertani összefoglalóból is kiderült, az autokorrelációt akkor fogadtuk el, ha valamely próba 

(klasszikus Moran-𝐼 (Varga, 2002), exact Moran-𝐼 (Bivand et al., 2009), nyeregponti közelítéssel 

megállapított Moran-𝐼 (Tiefelsdorf, 2002), illetve az 𝑢-próbával és a permutációs módszerrel 

vizsgált Geary-𝑐 (Geary, 1954)) szignifikánsnak bizonyult. Általánosan elmondható, hogy mind 

a tehergépjármű, mind a személygépjármű, mind pedig az autóbusz modellekből találtam 

megfelelőket, amelyre a térökonometriai modell felállítható, azonban a közösségi közlekedést 

reprezentáló modellek között nem azonosítottam megfelelőket. 

42. táblázat: A SAR modellek együtthatói 

(forrás: (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; Sarmiento-Barbieri, 

2016) alapján saját szerkesztés) 

 TGK054 SZGK214 SZGK234 SZGK244 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 6,87E+01 0,015  1,59E+04 0,760  4,51E+04 2,405 * 3,48E+04 1,703 . 

𝐺𝐷𝑃3 2,48E+02 1,006  2,73E+02 0,289  1,14E+03 1,267  1,93E+03 1,904 . 

𝑃𝑃𝑃3 - -  -1,37E+02 -0,550  -5,13E+02 -2,043 * -5,53E+02 -2,057 * 

𝑅𝐻𝐷  -4,19E+02 -0,628  -3,70E+03 -1,629  -6,41E+03 -3,189 ** -4,57E+03 -2,043 . 

Ö𝐷 - -  8,89E+02 8,969 *** 8,17E+02 8,560 *** 7,45E+02 8,081 *** 

𝐿𝐴𝐾4
𝐹 - -  -2,86E-02 -1,937 . -2,40E-03 -0,187  -1,45E-02 -1,231  

𝐿𝐴𝐾5
𝐹 - -  -2,53E-01 -1,492  -2,18E-01 -1,496  -3,22E-01 -2,235 * 

𝑐𝐹 3,94E+02 0,829  -5,04E+02 -0,406  1,48E+02 0,130  4,00E+02 0,391  

𝐿𝐴𝐾4
𝐸 - -  8,52E-02 2,213 * 4,17E-02 1,265  3,53E-02 0,990  

𝐿𝐴𝐾5
𝐸 - -  -6,74E-02 -0,815  -1,29E-01 -1,726 . 4,37E-02 0,525  

𝑐𝐸 -7,53E+02 -1,179  -1,17E+03 -0,673  -1,08E+03 -0,679  -1,53E+02 -0,105  

𝑅𝐿𝐷 - -  1,48E+03 1,192  1,60E+03 1,413  1,06E+03 1,044  

𝐻𝐼𝐷𝐷  4,74E+02 0,360  -1,77E+03 -0,706  -8,59E+02 -0,365  1,99E+01 0,009  

𝐾𝑂𝑀𝑃𝐷  1,10E+03 0,558  1,20E+04 2,745 ** 6,68E+03 1,677 . 1,21E+04 2,998 ** 

𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐹  - -  1,09E+06 1,598  - -  - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐸  - -  1,89E+05 2,231 * - -  - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐺  - -  - -  1,27E+06 4,294 *** - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐹  - -  3,44E+04 1,103  - -  - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐸  - -  -4,72E+04 -2,040 * - -  - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐺  - -  - -  -3,03E+04 -1,116  - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐹  - -  - -  - -  1,37E+06 3,680 *** 

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐸  - -  - -  - -  2,53E+05 3,525 *** 
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 TGK054 SZGK214 SZGK234 SZGK244 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
Σ  5,22E+04 3,507 *** - -  - -  - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐹  - -  - -  - -  1,62E+04 0,737  

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐸  - -  - -  - -  -4,75E+04 -2,224 * 

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
Σ  -3,29E+02 -0,050  - -  - -  - -  

𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 4,19E+03 2,404 * 2,34E+04 4,484 *** 1,97E+04 4,384 *** 1,98E+04 4,652 *** 

𝑅𝐷𝐼
𝐻𝑈 2,12E+02 0,121  1,17E+03 0,359  1,82E+03 0,596  2,02E+02 0,073  

𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐻𝑈 1,04E+03 0,612  2,21E+03 0,686  2,78E+03 0,920  9,21E+02 0,334  

𝑅𝐷𝑜𝑘
𝐻𝑈 1,37E+02 0,087  3,71E+03 1,275  3,07E+03 1,126  1,61E+03 0,631  

𝐸𝑑
𝐴𝑓

 - -  8,22E+03 3,675 *** 1,05E+04 5,261 *** 6,52E+03 3,245 ** 

𝐸𝑑
𝐴𝑚 - -  -5,90E+03 -1,385  -2,64E+03 -0,735  -6,42E+03 -1,799 . 

𝜌 -0,0825 -2,917 ** -0,0484 -2,834 ** -0,0430 -3,026 ** -0,0394 -2,773 ** 

 

43. táblázat: A SAR modellek együtthatói 

(forrás: (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; Sarmiento-Barbieri, 

2016) alapján saját szerkesztés) 

 SZGK233 SZGK263 SZGK333 SZGK363 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 4,28E+04 2,253 * 1,36E+04 0,982  6,07E+04 2,970 ** 2,94E+04 1,994 * 

𝐺𝐷𝑃3 1,43E+03 1,598  3,01E+02 0,447  1,72E+03 1,780 . 5,36E+02 0,751  

𝑃𝑃𝑃3 -5,56E+02 -2,236 * -1,81E+02 -1,048  -6,25E+02 -2,323 * -2,40E+02 -1,316  

𝑅𝐻𝐷  -5,46E+03 -2,707 ** -1,66E+03 -1,068  -5,58E+03 -2,542 * -1,69E+03 -1,014  

Ö𝐷 7,63E+02 8,188 *** 6,62E+02 7,750 *** - -  - -  

𝑆Ö𝐷 - -  - -  1,30E+02 7,061 *** 1,13E+02 6,833 *** 

𝐿𝐴𝐾4
𝐹 -8,25E-03 -0,617  -6,94E-03 -0,621  -1,60E-02 -1,088  -1,28E-02 -1,053  

𝐿𝐴𝐾5
𝐹 -3,20E-01 -2,506 * -2,24E-01 -1,932 . -5,18E-01 -3,659 *** -3,94E-01 -3,082 ** 

𝑐𝐹 -1,58E+02 -0,139  1,01E+03 0,982  -9,53E+02 -0,757  4,24E+02 0,375  

𝐿𝐴𝐾4
𝐸 -7,54E-03 -0,256  -4,19E-02 -1,611  -4,69E-02 -1,500  -7,80E-02 -2,915 ** 

𝐿𝐴𝐾5
𝐸 -5,68E-02 -0,766  -9,08E-02 -1,401  -1,65E-01 -2,003 * -1,90E-01 -2,685 ** 

𝑐𝐸 8,98E+02 0,566  1,29E+02 0,095  -7,82E+02 -0,439  -1,46E+03 -0,965  

𝑅𝐿𝐷 2,15E+03 1,949 . 1,72E+03 1,808 . 2,47E+03 2,053 * 2,02E+03 1,969 * 

𝐻𝐼𝐷𝐷  -3,53E+02 -0,150  -7,08E+02 -0,348  -8,13E+02 -0,317  -1,09E+03 -0,500  

𝐾𝑂𝑀𝑃𝐷  3,85E+03 1,011  8,12E+02 0,240  4,73E+03 1,135  1,38E+03 0,378  

𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
𝐺  1,41E+06 4,734 *** 8,02E+05 6,533 *** 1,47E+06 4,563 *** 8,45E+05 6,515 *** 

𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
𝐺  -1,62E+04 -0,608  4,30E+04 1,998 * -7,71E+03 -0,266  5,21E+04 2,245 * 

𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 1,72E+04 3,731 *** 1,62E+04 3,993 *** 2,18E+04 4,234 *** 2,01E+04 4,475 *** 

𝑅𝐷𝐼
𝐻𝑈 -6,36E+02 -0,206  -2,39E+03 -0,879  9,26E+02 0,276  -1,15E+03 -0,394  

𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐻𝑈 -4,56E+02 -0,152  -1,75E+03 -0,667  1,33E+03 0,406  -2,81E+02 -0,100  

𝑅𝐷𝑜𝑘
𝐻𝑈 2,64E+02 0,099  -9,14E+02 -0,391  1,28E+03 0,438  -9,48E+01 -0,038  

𝐸𝑑
𝐴𝑓

 1,11E+04 5,522 *** 1,02E+04 5,557 *** 1,20E+04 5,541 *** 1,09E+04 5,564 *** 

𝐸𝑑
𝐴𝑚 -1,44E+03 -0,397  -4,78E+03 -1,469  -2,59E+03 -0,641  -6,08E+03 -1,700 . 

𝜌 -0,6874 -3,102 ** -0,5943 -2,794 ** -0,5932 -2,552 * -0,4996 -2,259 * 

 

A vizsgálat kiemelt alanya a SIR paraméterből képzett viszonyszám. Az alaphipotézis az volt 

ezen változókkal szemben, hogy az előjelük pozitív legyen, ugyanis ebben az esetben a forgalom 

akkor nagyobb, ha nagyobb az egyenlőtlenség, illetve, ha közelebb van a központhoz. 

Megvizsgálva ezen kritériumot egy kivétellel az összes eset megfelel ennek, amennyiben a 

változó szignifikáns. 
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44. táblázat: A SAR modellek jóságát leíró paraméterek 

(forrás: (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; Sarmiento-Barbieri, 

2016) alapján saját szerkesztés) 

 TGK054 SZGK233 SZGK263 SZGK214 SZGK234 SZGK244 SZGK333 SZGK363 

𝜌 -0,0825 -0,6874 -0,5944 -0,0484 -0,0430 -0,0394 -0,5932 -0,4996 

𝑧-érték -2,9169 -3,102 -2,7941 -2,8342 -3,0264 -2,7727 -2,5516 -2,2585 

𝑝-érték 3,5E-03 1,9E-03 0,0052 0,0046 0,0025 0,0056 0,0107 0,0239 

𝑅2 (OLS) 0,6270 0,9486 0,9618 0,9435 0,9486 0,9597 0,9425 0,9584 

𝑅2 (SAR) 0,6721 0,9550 0,9661 0,9509 0,9561 0,9646 0,9475 0,9615 

𝐿𝑐 -428,548 -451,369 -444,434 -453,503 -450,777 -445,447 -455,155 -447,534 

𝐴𝐼𝐶 881,095 944,738 930,868 953,006 943,553 936,893 952,309 937,067 

𝐵𝐼𝐶 903,797 984,466 970,597 996,518 983,281 980,405 992,038 976,796 

𝐶𝐴𝐼𝐶 915,797 1005,466 991,597 1019,518 1004,281 1003,405 1013,038 997,796 

 

A modelleket a jóságuk alapján történő kiértékelése után látható, hogy az SZGK263 jelű 

modell tűnik a legjobbnak, hiszen ennek a legmagasabb az 𝑅2 értéke, illetve az információs 

kritériumok is alacsonyabbak, mint a hasonló modellek esetén. Érdemes megfigyelni, hogy az 

SZGK244 modell esetében jellemző, hogy az egyéb (nem Fejér megyei) járásokra vonatkoztatott 

egyenlőtlenségből számított érték együtthatója itt negatív. Ennek oka jelen tanulmány megírása 

során nem ismert, további elemzések szükségesek. 

45. táblázat: A SEM modellek együtthatói 

(forrás: (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; Sarmiento-Barbieri, 

2016) alapján saját szerkesztés) 

 TGK063 SZGK364 BUS322 BUS344 BUS364 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝛼 2214,955 0,514  4,04E+04 3,319 *** 2,79E+02 1,974 * -8,7E+01 -0,365  3,80E+00 0,028  

𝐺𝐷𝑃3 150,907 0,943  8,84E+02 1,306  7,55E+00 1,327  -1,8E+00 -0,143  -4,2E+00 -0,575  

𝑃𝑃𝑃3 - -  -3,9E+02 -2,343 * -3,1E+00 -1,965 * 7,73E-01 0,238  8,60E-01 0,472  

𝑅𝐻𝐷  -39,033 -0,072  -1,3E+03 -0,854  2,34E+00 0,161  3,36E+01 1,305  4,02E+01 2,514 * 

𝑆Ö𝐷 - -  1,04E+02 6,290 *** 2,07E+00 13,817 *** 1,89E+00 9,253 *** 1,81E+00 10,004 *** 

𝐿𝐴𝐾4
𝐹 - -  -4,63E-03 -0,414  -2,18E-04 -2,968 ** -2,41E-04 -1,568  -2,43E-04 -1,978 * 

𝐿𝐴𝐾5
𝐹 - -  -5,03E-01 -4,221 *** -7,26E-03 -6,445 *** -5,90E-03 -4,180 *** -5,23E-03 -4,015 *** 

𝑐𝐹 -58,876 -0,107  1,60E+02 0,138  -2,11E+01 -2,650 ** -9,6E+00 -0,709  -1,4E+01 -1,123  

𝐿𝐴𝐾4
𝐸 - -  -1,12E-01 -4,019 *** -9,44E-04 -3,877 *** -5,48E-04 -1,327  -1,23E-03 -4,014 *** 

𝐿𝐴𝐾5
𝐸 - -  -1,59E-01 -2,208 * -2,26E-03 -3,252 ** -1,89E-03 -1,779 . -1,66E-03 -2,091 * 

𝑐𝐸 -777,518 -1,250  -1,3E+03 -0,831  1,52E+01 1,091  1,13E+01 0,594  9,73E+00 0,587  

𝑅𝐿𝐷 - -  2,63E+03 2,457 * 5,04E+01 4,807 *** 3,29E+01 2,514 * 3,69E+01 3,134 ** 

𝐻𝐼𝐷𝐷  -1116,298 -0,793  -4,7E+02 -0,223  -3,6E+01 -1,715 . -1,8E+01 -0,677  -1,9E+01 -0,824  

𝐾𝑂𝑀𝑃𝐷  2036,069 0,913  -1,7E+03 -0,491  8,55E+01 2,796 ** 1,99E+01 0,444  -2,30+01 -0,598  

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐹  - -  - -  - -  8,84E+03 1,884 . - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐸  - -  - -  - -  -3,9E+01 -0,041  - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑘𝑚
Σ  - -  - -  1,74E+03 2,784 ** - -  - -  

𝐷𝐷𝑅3𝑖𝑑𝑜
𝐺  -10789,73 -0,266  9,02E+05 6,946 *** - -  - -  3,29E+03 2,307 * 

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐹  - -  - -  - -  5,16E+02 1,677 . - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐸  - -  - -  - -  2,35E+02 0,920  - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑘𝑚
Σ  - -  - -  1,64E+00 0,013  - -  - -  

𝐷𝐷𝑅4𝑖𝑑𝑜
𝐺  15527,68 1,307  6,87E+04 2,948 ** - -  - -  1,08E+03 4,208 *** 

𝑅𝐷𝑎𝑝
𝐻𝑈 5851,55 2,947 ** 2,23E+04 5,267 *** 2,59E+02 6,682 *** 2,57E+02 4,858 *** 2,39E+02 5,141 *** 

𝑅𝐷𝐼
𝐻𝑈 759,253 0,389  -1,1E+03 -0,382  5,48E+01 1,707 . 2,97E+01 0,876  1,68E+01 0,534  
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 TGK063 SZGK364 BUS322 BUS344 BUS364 

Eh. 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝑅𝐷𝐼𝐼
𝐻𝑈 1146,865 0,601  -1,1E+03 -0,366  4,75E+01 1,786 . 4,30E+01 1,227  2,66E+01 0,843  

𝑅𝐷𝑜𝑘
𝐻𝑈 121,772 0,070  -7,3E+02 -0,292  5,85E+01 2,383 * 2,99E+01 0,959  1,73E+01 0,626  

𝐸𝑑
𝐴𝑓

 - -  9,53E+03 5,030 *** 2,34E+02 13,905 *** 2,14E+02 8,373 *** 2,01E+02 9,648 *** 

𝐸𝑑
𝐴𝑚 - -  -8,4E+03 -2,455 * -6,5E+01 -2,008 * -1,3E+02 -2,862 ** -1,3E+02 -3,573 *** 

𝜆 -1,1561 -4,915 *** -0,2937 -9,258 *** -0,3550 -9,111 *** -0,2858 -8,136 *** -0,2876 -8,365 *** 

 

Amennyiben a hibamodelleket vesszük figyelembe, az látható, hogy az egyenlőtlenségek, ha 

szignifikánsak, akkor megfelelő előjelűek is egyben, így elfogadható a feltevést, miszerint a 

területi egyenlőtlenségek hatással vannak a keresztező forgalomra, méghozzá az 

alaphipotézisnek megfelelő módon. 

46. táblázat: A SEM modellek jóságát leíró paraméterek 

(forrás: (Bivand, 2017; Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; R Core Team, 2017; Sarmiento-Barbieri, 

2016) alapján saját szerkesztés) 

 TGK063 SZGK364 BUS322 BUS344 BUS364 

𝜆 -0,0825 -0,6874 -0,5944 -0,0484 -0,0430 

𝑧-érték -2,9169 -3,102 -2,7941 -2,8342 -3,0264 

𝑝-érték 3,5E-03 1,9E-03 0,0052 0,0046 0,0025 

𝑅2 (OLS) 0,6270 0,9486 0,9618 0,9435 0,9486 

𝐿𝑐 -428,548 -451,369 -444,434 -453,503 -450,777 

𝐴𝐼𝐶 881,095 944,738 930,868 953,006 943,553 

𝐵𝐼𝐶 903,797 984,466 970,597 996,518 983,281 

𝐶𝐴𝐼𝐶 915,797 1005,466 991,597 1019,518 1004,281 
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Melléklet D: Gyakorlati felhasználás 

Határátkelőhelyek modellezése 

A határátkelőhelyek modellezésénél a 𝑆𝐼𝑅 alapú mutatókat országszinten vizsgáltam és 

távolság-hanyatlás görbék segítségével vettem figyelembe (Hagget, 2001), ahol a távolságot 

minden esetben a fővárostól számítottam. A területi egyenlőtlenséget tekintve a magyar 

egyenlőtlenségek minden esetben szignifikáns hatást mutatnak a forgalommal kapcsolatosan, 

míg ez a szomszédos országok esetében csak néhány modell esetében teljesült. Mindezek 

alapján belátható, hogy a területi egyenlőtlenség (például Magyarország esetében a 

túlközpontosítottság, vagy az alközpontok hiánya) komoly nemzetgazdasági hátrányokat 

eredményezhet. 

Megyehatárok modellezése 

A megyehatárok modellezése esetében a 𝑆𝐼𝑅 alkalmazása nagyon hasonlít az országhatárra 

felírt modellekéhez, azonban itt már gravitációs alapú megközelítést is alkalmaztam, ahol a 

súlyszám a két területegység (megye vagy járás) 𝑆𝐼𝑅 mutatója, míg a távolság a két regionális 

központ között lett mérve. Összefoglalóan elmondható, hogy az alaphipotézisem, miszerint az 

egyenlőtlenségeknek pozitív hatásuk van a keresztező forgalomra, vagyis a forgalom nagyobb, 

ha az egyenlőtlenség is nagyobb, és közelebb vagyunk a központhoz, elfogadható. 

Azonban észre kell venni, hogy nem minden esetben szignifikánsak ezek a változók, valamint 

egy esetben negatív együttható is szignifikáns lehetett. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy 

ezen értékek közti keresztkorreláció viszonylag magas. Nem annyira, hogy a megismert 

ökölszabály alapján ne lennének alkalmazhatók egy modellen belül, de a Gauss-Markov tételben 

lefektetett teljes függetlenségtől is messze vannak. 

A másik megjegyzés, hogy az előzetes elemzések során az derült ki, hogy a tiszta 

egyenlőtlenségi értékek, illetve a megye/járás lakosságszámai összefüggnek egymással. 

Disszertációmban nem tértem ki arra, hogy ez helyi sajátosság, vagy globálisan felmerülő 

tulajdonság. Ugyanis ebben az esetben könnyen behelyettesíthető az egyenlőtlenség érték helyére 

a lakosságszám, ami viszont az alaphipotézisnek megfelelő tulajdonságokat produkálja (lévén a 

gravitációs modell egy megfelelőnek tekinthető forgalomkeltési eljárás). Mindezek alapján 

bővebb elemzés szükséges. 

Nemzetközi ingázási modell 

Problémafelvetés 

Globalizálódott világunkban a nemzetközi kapcsolatok sosem látott fontossággal 

rendelkeznek. A fejlett világban kiemelt jelentősége van a határok átlépésének, azonban a 2000-

es évektől, de különösképpen a 2010-es évektől folyamatosan növekedett az igény a 

határkeresztezések megnehezítésére. Ez vagy külső nyomásra történt, például a 2015-ös 

bevándorlási válság óta az osztrák határon számos közúti határátkelő van lezárva tartósan, vagy 

pedig valamilyen helyi kezdeményezés okán, például Ágfalva vagy Zsira határátmenetének a 

kérdésköre. A jelenlegi helyzetben a pandémia ugyanezt a vonalat erősíti, a járvány 

megfékezésének egyik legszéleskörűbben alkalmazott módszere a határok hermetikus lezárása. 
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Jelen fejezetben azt vizsgáltam, hogy Magyarországon a külföldi ingázással leginkább 

érintett Győr-Moson-Sopron, valamint Vas megyékben mi veszi rá az embereket arra, hogy nap 

mint nap ingázzanak a határ túloldalára. Hipotézisem, hogy a határon ingázás választás kérdése, 

amely azt eredményezi, hogy legtöbben személygépjárművet használnak, amely egyik fontos 

következménye például, hogy a 84-es főúton Sopronnál található hazánk egyik legforgalmasabb 

határátkelőhelye, úgy, hogy nehéz-tehergépjárművek nem is kelhetnek át. Ehhez két hatást 

vettem kiemelten figyelembe, az egyik a SIR (Auerbach, 1913; Hagget, 2001; Zipf, 1949), míg 

a másik a rangszám. 

Módszertan 

Jelen modell során Győr-Moson-Sopron, valamint Vas megye településeiről a naponta 

külföldre ingázók arányát vizsgáltam térökonometriai modell felállításával. Ehhez először egy 

klasszikus lineáris regressziós modell (OLS – Ordinary Least Squares – legkisebb négyzetek 

modellje) definiálása szükséges. A függőváltozóm a külföldre ingázók aránya az összes 

elingázóhoz viszonyítva. Előzetes számítások azt mutatták, hogy ennek az értéknek a gyökét kell 

venni, hogy megfelelő modellt kapjam. A függőváltozók a SIR paraméterekből képzett érték, a 

rangszám, a településekről a megyeszékhelyre, valamint a járásközpontba naponta közlekedő 

buszok száma, valamint a legközelebbi főút és vasútállomás távolsága. A SIR paraméterekből a 

változókat távolság-hanyatlás függvényekkel modelleztük (Hagget, 2001). A SIR két szintjét 

vettem figyelembe, a járásközpont, valamint a megyeszékhely szintjét. Ehhez a távolságok 

minden esetben légvonalbeli távolságok, melyet a gömbi koszinusz-tétel segítségével határoztam 

meg. A járásközpontok, valamint megyeszékhelyek esetében, mivel az önmaguktól vett 

távolságuk nulla, így a településekre vonatkozó átlagos távolságot vettem alapul, amely a 

legközelebbiszomszéd-index (Hagget, 2001) számításnál használt várható átlagos távolság 

speciális alakja. A megyeszékhelyre, valamint a járásközpontba közlekedő autóbuszjáratok 

esetében átlagos szerdai napokat vettem figyelembe 2019 tavaszán. A főút és a vasútállomások 

távolságánál szintén légvonalbeli távolságot vettem alapul. 

Mindezek alapján a következő egyenlettel jelzett modellt lehet felállítani: 

 𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝐽𝐾𝑃𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀
+ 𝛽2𝑀𝑆𝑍𝐻𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀

+ 𝛽3𝑟 + 𝛽4𝑎𝑚 + 𝛽5𝑎𝑗 + 𝛽6𝑑𝑣𝑎 + 𝛽7𝑑𝑓𝑜𝑢𝑡 (66) 

ahol: 

• 𝑦: függőváltozó; a külföldre ingázók arányának négyzetgyöke, 

• 𝐽𝐾𝑃𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀
: a járás SIR paraméteréből képzett magyarázóváltozó, 

• 𝑀𝑆𝑍𝐻𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀
: a megyeszékhely SIR paraméteréből képzett magyarázóváltozó, 

• 𝑟: a településekre vonatkozó rangszám, 

• 𝑎𝑚: az adott településről a megyeszékhelyre naponta közlekedő autóbuszok száma, 

• 𝑎𝑗: az adott településről a járásközpontba naponta közlekedő autóbuszok száma, 

• 𝑑𝑣𝑎: a településekhez legközelebbi vasútállomás távolsága, 

• 𝑑𝑓𝑜𝑢𝑡: a településekhez legközelebbi legalább másodrendű főút távolsága. 

Eredmények 

Az alapmodellből kiindulva fel lehet állítani a térökonometriai modelleket, amennyiben van 

térbeli autokorreláció az adatok között. A térökonometriai elemzésekhez minden esetben 

szükséges egy térbeli súlymátrix (Getis, 1991). A klasszikus szomszédságalapú súlymátrixok 

mellett olyat is vizsgáltam, amikor távolság alapon definiáljuk azt. A különböző szabályokkal 
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kialakult súlymátrixok segítségével elvégzett Moran–próbákat a 47. táblázat szemlélteti 

47. táblázat: A Moran–𝐼 próbák eredményei különböző súlymátrixokra 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Csak 

szomszéd 

Súlymátrixok távolság kritériuma [km] 

 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

𝐼 0,492 0,443 0,437 0,393 0,364 0,333 0,303 

𝑧 15,994 17,544 23,266 27,026 30,135 32,656 34,588 

 

A táblázat alapján távolságtól függő bináris súlymátrixot alkalmaztam, eszerint két település 

akkor szomszédos, ha távolságuk nem több, mint 12,5 km. Ennek oka, hogy a távolság 

növekedésével az 𝐼–érték csökken, míg a 𝑧–érték növekszik. Ennek a középértéke az, ha a 

12,5 km határt választjuk. Ez alapján a következő szomszédsági mátrix állítható fel. 

 

25. ábra: A régió szomszédsági viszonyai 

(forrás: saját szerkesztés (Bivand and Lewin-Koh, 2017) alapján) 

A Moran-𝐼 értéke 𝐼 = 0,3932 (𝑧 = 27,026), amely szignifikánsan eltér a várható értékétől, 

így megállapítható, hogy van térbeli autokorreláció. Arra, hogy melyik modell alkalmazható, a 

LM teszt áll rendelkezésre (Burridge, 1980; Anselin, 1988a, 1988b; Anselin et al., 1996). Ez 

mindhárom modellre szignifikáns eredményt adott, így mindhárom modell alkalmazható (SAR, 

SEM és SAC). A paraméterbecslés eredményeit a 48. táblázat szemlélteti. A becsült paraméter 

alatt szögletes zárójelben a 𝑡-próba (OLS), valamint a 𝑧-próba (térökonometriai modellek) 

próbastatisztika értékeit tüntettem fel, ahol a nullhipotézis, hogy az adott paraméter nem tér el 

nullától. A szignifikanciaszint kódolása az R szoftver alapján történt: ∗∗∗, ha 𝑝 < 0,001; ∗∗, ha 

𝑝 < 0,01; ∗, ha 𝑝 < 0,05; és ., ha 𝑝 < 0,1. 

48. táblázat: A paraméterbecslések eredménytáblázata 

(forrás: saját szerkesztés) 

 OLS SAR SEM SAC 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

Tengelymetszet 12,4439 6,777 *** 7,7925 6,044 *** 9,8472 6,882 *** 7,7984 5,987 *** 

𝐽𝐾𝑃𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀
 2,4022 3,516 *** 0,8000 1,659 . 1,0646 1,842 . 0,8028 1,632  

𝑀𝑆𝑍𝐻𝑆𝐼𝑅𝐾𝑀
 -14,3691 -3,092 ** -6,5276 -1,978 * -9,8850 -2,199 * -6,5567 -1,931 . 

𝑟 -2,1866 -5,871 *** -1,5494 -5,955 *** -1,4475 -5,581 *** -1,5500 -5,941 *** 

𝑎𝑚 -0,0328 -5,336 *** -0,0071 -1,649 . -0,0052 -0,929  -0,0071 -1,630  

𝑎𝑗 0,0440 7,271 *** 0,0121 2,815 ** 0,0099 1,987 * 0,0121 2,754 ** 

𝑑𝑣𝑎 0,0027 0,103  -0,0053 -0,296  -0,014 -0,638  -0,0054 -0,302  
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 OLS SAR SEM SAC 

Eh. 𝛽 𝑡-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 𝛽 𝑧-érték 

𝑑𝑓𝑜𝑢𝑡 0,0672 2,625 ** 0,0161 0,903  0,0089 0,397  0,0161 0,898  

𝜌 - -  0,8898 26,27 *** - -  0,8885 16,45 *** 

𝜆 - -  - -  0,925 33,86  0,0071 0,029  

 

A modellek közül csak a SAR és a SAC modell elfogadható, ugyanis az OLS modell esetében 

autoregresszió figyelhető meg az adatok között (erre építettem fel a térökonometriai modellt), 

míg a SEM esetében a hibatagok normáleloszlása nem igazolható. Megvizsgálva a térbeli 

egyenlőtlenségből képzett változókat melist.7.5gállapítható, hogy a központosított megyékben 

kevésbé jellemző a külföldre ingázás, különösképpen a megyeszékhelyekhez közel, míg ugyanez 

a járásközpontok esetében fordítottan igaz. Minél nagyobb a járásközpont jelentősége, és a 

település minél közelebb van hozzá, annál nagyobb az elingázók aránya. Ezzel párhuzamosan 

látható, hogy a rangszám együtthatója is negatív, vagyis minél rangosabb az adott település 

(rangszám alacsonyabb) annál nagyobb a külföldre ingázók aránya. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a külföldi ingázásra térökonometriai modellt 

építettem a SIR és a rangszám felhasználásával, melyhez kontrollváltozóként a közlekedési 

rendszer mutatószámait használtuk fel. Megállapításra került, hogy mind a rangszámnak, mind 

pedig a SIR paraméterekből képzett magyarázóváltozónak szignifikáns hatása van a modellre. 

Elmondható, hogy egy központosított megyeszékhely közelsége negatívan befolyásolja a 

külföldre való ingázást, míg egy központosított járásközpont pozitívan teszi mindezt. Emellett 

elmondható, hogy inkább a rangosabb településekről ingáznak külföldre. A kontrollváltozók 

ugyanerre a megfigyelésre erősítenek rá. 

Mindezek hatására, véleményem szerint, a határon való ingázás közforgalmú közösségi 

közlekedési rendszerekkel való támogatása indokolt. Előremutató példák megfigyelhetők, 

például Rajka és Pozsony viszonylatában, valamint Pornóapáti térségében, azonban ennél 

szorosabb integrációra lehet szükség a jövőben. Ezzel a személygépjármű-forgalom is 

mérsékelhető lenne, ami a helyben élők egyik elsődleges igénye. 
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Melléklet E: Rangszámok változása városi közlekedésben 

Városi közlekedési módok tulajdonságai a rangszámok függvényében 

A rangszám és a közforgalmú közösségi közlekedési vonalak darabszáma közti összefüggés 

igazolásával bizonyítható a rangszám alkalmazhatósága, azonban ehhez szükséges lehet ezt az 

egyes közlekedési módokra külön-külön is megvizsgálni. Ehhez a rangszámot átskáláztam 1-6-

ig terjedő skálára, ugyanis így nemcsak negatív exponenciális, hanem negatív hatványkitevős 

modell is építhető. A kutatásaim során öt közlekedési mód különböztethető meg, ezek az 

• autóbusz, 

• trolibusz, 

• villamos (és a Stadtbahn rendszerek), 

• metró és elővárosi vasút, 

• valamint az egyéb kategória. 

Összegzésképpen elmondható, hogy az autóbuszok és a metrók rendszere ad magasabb 𝑅2 

értéket, míg a többi szignifikánsabban alacsonyabbat. Ebből arra következtettem, hogy 

rendszereket jellemzően csak ez a két közlekedési mód képez, a többiek kiegészítő szerepet 

töltenek be, emiatt talán kijelenthető, hogy pontos funkciójuk nem tisztázott. 

Autóbusz 

A települések kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy rendelkezzenek közforgalmú 

közösségi közlekedési hálózattal, így csak olyan települések kerültek be, ahol van 

autóbuszhálózat. Az autóbuszviszonylatok darabszáma és az egyes települések rangja között 

felírható függvényt a következő diagram szemlélteti. 

 
26. ábra: Autóbuszvonal-darabszámok a rangszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mint az látható, az autóbuszokra inkább egy negatív exponenciális görbe illeszthető, amely 

az 𝑅2 alapján jól jellemzi az adatsort. 

Trolibusz 

A trolibuszüzemeket tekintve a vizsgált településeken 39 található. A viszonylatok 
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darabszámát a rangszám függvényében a következő diagram szemlélteti. 

 
27. ábra: Trolibuszvonal-darabszámok a rangszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

A 27. ábra alapján az adatokra inkább egy negatív hatványkitevős görbe illeszthető, amely 

nem fedi le megfelelően az adatsort. Ami látható még, hogy a troliüzemek a nagyvárosokban 

terjedtek el, mint egy kiegészítő szolgáltatásként. Míg az autóbuszüzemek esetén az illesztett 

görbe alapján egy 1 rangú városban 435,09 ∗ 𝑒−0,857 = 184,67 autóbuszviszonylat jár, addig 

trolibuszból ugyanez a szám 18,272. 

Villamos 

A vizsgált települések közül 100 esetben volt jelen villamoshálózat. Ezekben a városokban a 

viszonylatok darabszámát a rangszám függvényében a következő diagram szemlélteti. 

 
28. ábra: Villamosvonal-darabszámok a rangszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Ami látszik, hogy az adatsort itt is a negatív hatványkitevős függvény jellemzi a legjobban, 

amellett, hogy a görbe itt sem írja le megfelelően az adatsort. Amennyiben megvizsgáljuk a 

kiugró értékeket, azt láthatjuk, hogy Bécs kivételével ezek az egykori keleti blokk területén 
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találhatók. Ennek oka valószínűsíthetően, hogy a 60-as és 70-es évekbeli hálózatcsökkentés a 

vasfüggönyön innen kevésbé volt megfigyelhető. Ha az adatsort ennek megfelelően szétbontjuk, 

a következő diagram áll elő. 

 
29. ábra: Villamosvonal-darabszámok a rangszám és az elhelyezkedés függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mint az látható, a volt keleti blokk országaiban (szürke) sokkal magasabb metszésponthoz 

sokkal meredekebb görbe tartozik, amely jobban is írja le az adatsort, mint a nyugati országok 

településeinél (kék), azonban az 𝑅2 érték még mindig nem tekinthető különösebben magasnak. 

Metró 

A vizsgált települések közül 86 esetében volt jelen metró- vagy valamilyen város által 

megrendelt elővárosi vasúthálózat. Ezekben a városokban a viszonylatok darabszámát a 

rangszám függvényében a következő diagram szemlélteti. 

 
30. ábra: Metróvonal-darabszámok a rangszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

A 30. ábra alapján, és amint az előzetesen várható is volt, itt a legmagasabb (abszolútértékben) 

a meredeksége a görbének, vagyis a rang csökkenésével (rangszám növekedésével) itt csökken 

legjobban a hálózatnagyság, és a legkisebb településekre esetleg egy-egy hálózati elem jut el. 
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Egyéb 

Az egyéb kategóriába soroltuk azon közlekedési módokat, amelyek részei valamilyen módon 

a közforgalmú közösségi közlekedési hálózatnak, azonban egyik fenti módnak sem részei. Ezen 

hálózati elemek általában kevésbé veszik ki részüket a mindennapi közlekedés lebonyolításában, 

sokkal inkább turisztikai szerepkörrel rendelkeznek. A viszonylatok darabszámát a rangszám 

függvényében a következő diagram szemlélteti. 

 
31. ábra: Az egyéb közlekedési módok vonaldarabszáma a rangszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

Mint ahogyan az látható, ezen adatokat is negatív hatványkitevős görbével lehet közelíteni, 

amely 𝑅2 értéke azonban kifejezetten alacsony. 
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Melléklet F: Közösségi közlekedési súlyszámok meghatározásának 

régi eredményei 

A (60–62) képletekben szereplő modelleket a leírtaknak megfelelően megbecsültük 

maximum likelihood módszerrel, mellyel a 49. táblázat eredményeit kaptuk. A táblázatban nem 

minden paramétert szerepeltettem, csak a számomra fontosakat, így a közforgalmú közösségi 

közlekedési rendszerre vonatkozó változókhoz tartozó koefficienseket, az 𝐹-próbának 

megfeleltethető Omnibusz-tesztet, a likelihood függvényhez kapcsolódó minősítő 

paramétereket, a hibatagra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov próbastatisztika értékeket, valamint 

a White-teszt próbastatisztika értékét. 

49. táblázat: Az igénymodell paraméterértékei 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Paraméterek Koefficiensek 

Autóbusz 4,6225 *** 4,3304 *** 1,1102 *** 

Vasút 9,7829 *** 10,7356 *** 1,3411 *** 

Omnibusz-teszt 4088,3058 *** 3222,3253 *** 1751,4689 *** 

𝐿𝑐 -18400,2159 -19502,4701 -14704,7278 

𝐴𝐼𝐶 36808,4319 39012,9401 29417,4556 

𝐵𝐼𝐶 36832,6576 39037,1658 29441,6813 

𝐶𝐴𝐼𝐶 36836,6576 39041,1658 29445,6813 

Kolmogorov–Smirnov-teszt 

(
𝐷𝑛

√𝑛
⁄ ) 

0,3211 *** 0,2709 *** 0,1820 *** 

𝑛𝑅2 

(𝜒𝑑𝑓=5,𝑝=95%
2 = 11,071) 

1517,4304 1134,1816 76,3520 

 

Az eredményekből kiolvasható, hogy a paraméterek szignifikánsak a Wald khí-négyzet teszt 

mellett is, így elfogadhatónak tekinthetők. Azonban az mindenképpen aggodalomra ad okot, 

hogy sem a hibatagok normalitása, sem pedig a homoszkedaszticitás nem igazolható a táblázat 

adatai alapján, így felmerülhet a kérdés, hogy mennyire alkalmazhatók a súlyszámok. 

Az itt bemutatott modellek a paraméterek alapján nem tűnnek jó modellnek. Azonban a 

kérdés az, hogy ezen eredményeket mire akarjuk felhasználni. Az egyes közlekedési módok 

súlyszáma abból a szempontból lehet fontos a számomra, hogy az egyes településeket érintő 

közforgalmú közösségi közlekedési infrastruktúra különböző módjai összehasonlíthatók 

legyenek egymással. Erre pedig a jelen modellel meghatározott paraméterek alkalmasak 

lehetnek. 

A heteroszkedaszticitás azt eredményezi, hogy a becslésem nem lesz hatékony (Maddala, 

2001). Ez azt jelenti, hogy sem az OLS paraméterbecslés, sem a normális eloszlású 

szignifikanciatesztek nem alkalmazhatók a paraméterek validálására. Ezért került alkalmazásra a 

maximum likelihood becslés, valamint a nem paraméteres próbák. A hibatagok 

normáleloszlásának a hiánya ahhoz vezet, hogy a modell alapján nem lehet előrebecslést végezni 

(Maddala, 2001), azonban ez nem is cél, pusztán a súlyszámok megismerése lényeges. Ezen 

problémák megoldására számos megoldás létezik, a következőkben ebből mutatok be párat. 

A heteroszkedaszticitásnak az egyik leggyakoribb kiváltó oka, hogy egy vagy több 
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magyarázóváltozó hiányzik a modellből. Megvizsgálva a megyeszékhelyekre (32. ábra) 

vonatkozó modellek hibatagjainak eloszlását, azt látni, hogy a Budapest közvetlen közelében 

lévő nagy települések okozzák a legnagyobb kitéréseket, (700 – Érd, 632 – Dunakeszi, 

2624 – Szigetszentmiklós, 795 – Fót, 881 – Gödöllő, 896 – Gyál, 3022 – Veresegyház, 

2419 – Solymár) azonban még a kilengés iránya sem koherens. 

 

32. ábra: Megyeszékhelyekre vonatkozó modell hibatagjainak Box-Plot modellje 

(forrás: SPSS) 

A heteroszkedaszticitás kiküszöbölésére másik megoldási lehetőség, hogy a 

magyarázóváltozó logaritmusát becsüljük meg (37). Ekkor a következő modell adódik (a 

központokra vonatkozó indexek ebben az esetben elhanyagolhatók, mindhárom esetben 

ugyanúgy néznek ki a modellek). 

 ln 𝑈𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑎 + 𝛽2𝑣 → 𝑈𝑖 = 𝑒(𝛼+𝛽1𝑎+𝛽2𝑣) (37) 

 

33. ábra: Az egyes települések igénye az igény alapján elfoglalt sorszám függvényében 

(forrás: saját szerkesztés) 

További megoldási lehetőség, ha nem feltételezek normális eloszlást a becslés során. Az SPSS 

lehetőséget biztosít többek között Tweedie függvény szerinti becslésre is (Ozaltin and Iyit, 2016; 

Tweedie, 1984). Ennek lényege, hogy számos gyakori eloszlás között teremt kapcsolatot azáltal, 

hogy egy 𝑝 paramétert hogyan állítunk be (például 𝑝 = 0 a normális eloszlásnak felel meg). Mint 

ahogyan az a diagramon (33. ábra) látható az igények nagy része nagyjából egy egyenesen 

található, így feltételezhető, hogy az egyes központok által generált igények Zipf-eloszlást 
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követnek (Zipf, 1949; Hagget, 2001). Ennek lényege, hogy ha az igények alapján csökkenő sorba 

rendezzük a településeket, akkor (67): 

 𝑈(𝑛) =
𝑈(1)

𝑛𝑠  (67) 

ahol: 

• 𝑈(𝑛): az 𝑛. településre vonatkozó igény, 

• 𝑠: modellparaméter. 

Megvizsgálva az egyes központok által gerjesztett igényeket, a 50. táblázat írható fel. 

50. táblázat: A Zipf-eloszlás paraméterei az egyes központok által gerjesztett igényekre 

(forrás: saját szerkesztés) 

 Főváros Megyeszékhely Járásközpont 

Tengelymetszet 

(ln 𝑈(1)) 
13,3068 *** 13,6198 *** 9,2468 *** 

−𝑠 -1,6201 *** -1,5527 *** -0,9058 *** 

𝑅2 0,9040 *** 0,8727 *** 0,7947 *** 

 

Mint ahogyan az az előbbi felsorolásból kiderült, számos lehetőség van a modell 

pontosítására, hogy minél pontosabb súlyszámokat kapjak, ezek közül azonban csak kettőt fogok 

bevetni a továbbiakban. Az egyik a függőváltozó logaritmizálása. Megnézve a (71) képletet, 

ebben az esetben a módok még mindig lineáris kapcsolatban állnak egymással, és mivel csak az 

egymáshoz viszonyított arányuk a lényeges, így továbbra is megfelelő a célnak. A másik, hogy 

az igények számítási módja miatt érdemes átállni térökonometriai megközelítésre a 

továbbiakban. További megkötés, hogy mivel csak a járásközpontokra vonatkoztatva van 

szükség a súlyszámokra így jelen esetben erre az esetre fogok fókuszálni. 

 

34. ábra: Magyarország szomszédsági térképe 

(forrás: (Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján saját szerkesztés) 

Bármilyen térökonometriai elemzéshez mindenekelőtt szükség van egy súlymátrixra. 

Legkézenfekvőbb megoldás a szomszédságalapú súlymátrix alkalmazása lenne (34. ábra), 

azonban az elemzés során ki kell, vegyük a regionális központokat, hogy a súlymátrix sorainak 

száma megegyezzen a megfigyelések számával (a járásközpontok közötti, illetve az önmagába 

visszatérő igényt továbbra sem értelmezem). Így viszont a terület nem marad összefüggő, a 

határmenti járásközpontok kiesése miatt, így számos településnek nem lesz szomszédja, vagy 

nem lesznek összeköttetésben a többi településsel (pld.: Ágfalva, Tiszasziget, Bocskaikert). 

Emiatt célszerű távolságalapú bináris súlymátrixot (Getis and Ord, 1992) alkalmazni, 15 
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kilométeres távolsággal. Ekkor a szomszédsági térkép a következő lesz (35. ábra). 

 

35. ábra: A modellben alkalmazott szomszédsági térkép 

(forrás: (Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján saját szerkesztés) 

Mivel mind a Moran-próba (𝐼 = 0,3104 (∗∗∗)), mind pedig a LM tesztek (mind a hiba mind 

pedig a késleltetés modellre, valamint a sima és a robusztussági tesztre is) szignifikánsak lettek, 

így a SAC modell alkalmazható. A paraméterbecslés eredményét a következő táblázat szemlélteti 

(51. táblázat). 

51. táblázat: A térökonometriai modell eredménytáblázata 

(forrás: (Bivand et al., 2013a; Bivand and Piras, 2015; Bivand and Wong, 2018; Sarmiento-Barbieri, 2016) alapján 

saját szerkesztés) 

 Koefficiensek 𝑧-érték 

Tengelymetszet 0,3917 4,6786 *** 

𝑎𝑗 0,0240 31,0773 *** 

𝑣𝑗 0,0200 12,1608 *** 

𝜌 0,7221 24,813 *** 

𝜆 0,3425 5,0971 *** 

𝐴𝐼𝐶 5612,7   

 

Amit érdemes még megjegyezni a modell értékelésével kapcsolatban, az a hibatagok 

normalitása, hisztogramjukat a következő ábra szemlélteti. 

 

36. ábra: A hibatagok hisztogramja 

(forrás: saját szerkesztés SPSS programkörnyezetben) 

Megvizsgálva a hibatagok hisztogramját (36. ábra), illetve a Q-Q plotot (37. ábra) egy 
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feltételezhető, hogy normális eloszlást követnek. A ferdeséget (𝐴𝑝 = −0,249), illetve a 

csúcsosságot (𝐾 = 0,605) tekintve megállapítható, hogy ezek közel vannak a nullához, így a 

normalitás feltételezése továbbra is elfogadható. Az SPSS kiszámolja a Kolmogorov-Smirnov, 

valamint a Shapiro-Wilk tesztet, azonban mivel nagymintám van (𝑁 > 2000), így a 

Kolmogorov-Smirnov test a mérvadó. Azonban 
𝐷𝑛

√𝑁
⁄ = 0,23, ami azt jelenti, hogy 5 

százalékos szinten a 𝐻0 hipotézist, miszerint a mintám normális eloszlású, el kell utasítani. 

Azonban, ha a khí-négyzet próbát vesszük alapul (JnF Specialties, 2019), akkor a módszertani 

részben ismertetett szabályoknak megfelelően 49 osztályköz mellett, amelyekbe 61 megfigyelés 

tartozik, 𝜒2 = 60,2683, míg 𝜒𝑘𝑟𝑖𝑡,𝐷𝐹=46,𝑝=5%
2 = 62,8 (Thompson et al., 1941; Górski, 1985). 

Így viszont a 𝐻0 hipotézis elfogadható, vagyis a hibatagok normális eloszlást követnek. 

 

37. ábra: A hibatagok Q-Q plotja 

(forrás: saját szerkesztés SPSS programkörnyezetben) 
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Melléklet G: Térképmelléklet 

Jelen részben a szövegben előforduló, vagy felbontáshiány miatt elő nem forduló térképek 

láthatók A3 méretben. A térképek listája a következő: 

• 38. ábra: Az E-úthálózat térképe a Kárpát-medencében 

• 39. ábra: A vizsgálatba bevont európai települések (𝑁 = 421) 

• 40. ábra: A vasútvonalak vonzáskörzete 2011-ben 

• 41. ábra: Autópályák vonzáskörzete 2011-ben 

• 42. ábra: Járásközpontok nagyvasúti elérhetősége 
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38. ábra: Az E-úthálózat térképe a Kárpát-medencében 

(forrás: OSM alapján saját szerkesztés)  
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39. ábra: A vizsgálatba bevont európai települések (𝑁 = 421) 

(forrás: OSM alapján saját szerkesztés)  
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40. ábra: A vasútvonalak vonzáskörzete 2011-ben 

(forrás: OSM alapján saját szerkesztés)  
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41. ábra: Autópályák vonzáskörzete 2011-ben 

(forrás: OSM adatok alapján saját szerkesztés)  
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42. ábra: Járásközpontok nagyvasúti elérhetősége 

(forrás: OSM adatok alapján saját szerkesztés) 


