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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 
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emelkedéshez vezetett, azonban a szétválasztási hatás továbbra is fennmaradt. Mindez pedig a 

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 
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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 

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, 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 
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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. 

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, 2017). 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 
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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 

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. 
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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. 

2.1. 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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3. 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 elmaradnak 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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3.1. 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 és a megyehatárok 

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. 
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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, 2020a; 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. 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. 

  

  
1. ábra: A rangszámok alkalmazhatóságának bemutatása 

(forrás: saját szerkesztés) 
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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 (TGP – Települési Gazdasági Potenciál). 

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 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. 
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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, 2020b; 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. 

 
2. 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 (2. ábra), amely keretében 

az egyes 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. 
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4. Tudományos eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

és továbbfejlesztési lehetőségei 

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 

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 
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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. 

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 alapmodell esetében 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 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, 
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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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