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I. A kutatás feladata és előzményei

„A közlekedés előnyei és káros hatásai közötti ellentmondásnak a feloldása, kiegyensúlyozása
feladatunk, azaz hogyan lehetséges a növekvő mobilitási igényeket, a fenntartható fejlődést
szem előtt tartva kielégíteni.” áll a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján. Ebből
az egy mondatból is leszűrhető az, amit nap, mint nap az utakon tapasztalunk, a közlekedés
problémáit csak hosszú távra tervezve lehet jól megoldani. Ezt a gondolatot szem előtt tartva
született a Magyar Közlekedéspolitika, amely a kiemelt prioritások közé emelte a közösségi
közlekedés fejlesztésének kérdését:

- „A személyforgalomban a közforgalmú közlekedés preferálása az egyéni közlekedéssel
szemben és a kerékpárforgalom ösztönzése, a gyalogos közlekedés biztonságának és
kényelmének növelése.”

Ezen túlmenően a Magyar Közlekedéspolitika 2006-ig megvalósítandó kiemelt fejlesztései
között nevesítve is megjelenik a közösségi közlekedés:

- „A korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés
biztosítása, ennek keretében első lépésként a szolgáltató társaságok közötti
átjárhatóságot biztosító új bérletrendszer megvalósítása a fővárosban és
vonzáskörzetében (Budapesti Közlekedési Szövetség).”

Ezek a hazai célok természetesen összhangban állnak az Európai Unió
közlekedéspolitikájával is, ahol egyfelől a jelenlegi tömegközlekedési rendszerek jobb
kihasználása jelenik meg:
„A közepes és nagyvárosokban kialakult, egyre növekvő zsúfoltságtól szenvedő európai
polgárok életminőségének általános romlására adott válaszként – a szubszidiaritás elvével
összhangban – a Bizottság azt javasolja, hogy a jó gyakorlati megoldások elterjesztésére
helyezzük a hangsúlyt, a tömegközlekedésnek és a már meglévő infrastruktúrának a
kihasználását tűzve ki célul.”
Másrészről, pedig a tömegközlekedés versenyképességének javítása tekinthető kitűzött
célnak:
„A személygépkocsi alternatíváit tehát mind az infrastruktúra (metróvonalak – villamosok -
kerékpárutak - tömegközlekedési járműveknek fenntartott elsőbbségi forgalmi sávok), mind
pedig a szolgáltatás (a szolgáltatás minősége, a használók tájékoztatása) szempontjából
vonzóbbá kell tennünk. A tömegközlekedésnek olyan kényelmet, minőséget és sebességet kell
kínálnia, amit az emberek elvárnak tőle.”
Mindezekből az körvonalazódik, hogy ma már a nemzeti és az európai közlekedéspolitika is
komolyan veszi a közösségi közlekedést, és napjaink városi közlekedési problémáinak egyik
legfontosabb megoldásának a tömegközlekedési rendszerek térbeli-időbeli igényeknek
megfelelő használatát, és az ezzel összhangban álló modal-split kialakítását tartja. A
tömegközlekedés az egyéni közlekedéssel szemben többek között a következő előnyökkel
rendelkezik:

- Fajlagosan alacsonyabb környezetszennyezés
o levegő
o zaj

- Fajlagosan kisebb helyszükséglet
o útpályán
o parkolóhelyen

- Nagyobb közlekedésbiztonság
- Alacsonyabb fajlagos energiafelhasználás

Mindezek miatt fontos, hogy városainkban jól működő, az igényeket az alkalmazott
közlekedéspolitikának megfelelő szinten kiszolgálni képes tömegközlekedési rendszerek
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üzemeljenek. Ilyen, jó minőségű tömegközlekedési rendszer megtervezése pontos,
megbízható előrebecslési eszközöket igényel. A tömegközlekedési tervezési eljárások,
valamint általában a tömegközlekedési rendszerek tervezésének kulcsa, a várható
utasterhelések pontos meghatározása, vagyis a közlekedéstervezés ráterhelés lépésének jó
végrehajtása.
A téma fontosságát jelzi, hogy már a múlt század közepe óta számos hazai kutatócsoport
foglalkozott a tömegközlekedés tervezés kérdéseivel. Ezek közül is kiemelkedik a Budapesti
Műszaki Egyetem két Tanszéke, a Közlekedésüzemi, ahol a közlekedési folyamatok térbeli-
időbeli lefolyásának vizsgálata került előtérbe, illetve a Közlekedésgazdasági ahol a
tömegközlekedés gazdasági vonatkozásaival foglalkoznak, további igen fontos műhely a
Széchenyi István Egyetem (korábban Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola)
Közlekedési Tanszéke, a Transman Kft, a Közlekedés Kft, a Főmterv, illetve az UVATERV.
Ezeken a kutatóbázisokon igen sok hasznos eredmény született többek között Kövesné dr.
Gilicze Éva, dr. Tánczos Lászlóné, dr. Monigl János, dr. Bakó András, dr. Vásárhelyi
Boldizsár, dr. Prileszky István tevékenységének köszönhetően.
Disszertációm középpontjában ezért a tömegközlekedési ráterhelési modellek állnak. Doktori
értekezésemben kidolgoztam egy alapjaiban új tömegközlekedési ráterhelési eljárást, valamint
egy az eljárás helyes működéséhez szükséges mátrixkonverziós módszert.
Doktori munkám során áttekintettem a témához kapcsolódó korábbi eredményeket, elvi
modelleket, valamint azok gyakorlati felhasználását. A gyakorlatban alkalmazott eljárások
áttekintése természetesen nem lehet teljes körű. Azok a modellek kerültek csak ismertetésre,
melyek megfelelő szintű publikációkkal rendelkeztek az adott eljárás kellő megismerése
érdekében. Egyes modellek talán elavultnak tűnhetnek, de a teljesebb kép érdekében azok is
bemutatásra kerültek.
A bemutatott eljárások kritikai értékelése után felépítettem a saját új megközelítésű
modellemet. Az eljárás részletes ismertetését egy gyakorlati felhasználás tapasztalatai teszik
teljessé.

Az eddigi néhány sorban valamint a címben is a tömegközlekedés kifejezés került használatra.
Habár a szó negatív hangzású a disszertáció során ennek használata tűnt a legmegfelelőbbnek.
Az elmúlt néhány évben történtek ugyan próbálkozások új, kevésbé negatív hangzású
kifejezések meghonosítására. De a közösségi közlekedés kifejezés sem terjedt el kellőképpen,
a közforgalmú közlekedés kifejezés, pedig nem csak a tömegközlekedés fogalmát takarja.
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II. A kutatás módszere

Disszertációm első szakaszában feldolgoztam a hazai és nemzetközi szakirodalomban
fellelhető, gyakorlatban alkalmazott tömegközlekedési eljárásokat. Ennek során áttekintettem
a témához kapcsolódó korábbi eredményeket, elvi modelleket, valamint azok gyakorlati
felhasználását. A gyakorlatban alkalmazott eljárások áttekintése természetesen nem lehet
teljes körű. Azok a modellek kerültek csak ismertetésre, melyek megfelelő szintű
publikációkkal rendelkeztek az adott eljárás kellő megismerése érdekében. Egyes modellek
talán elavultnak tűnhetnek, de a teljesebb kép érdekében ezeket is bemutattam.

A bemutatott ráterhelési modellek elemzésével feltártam azok hibáit, alkalmazhatóságuk
hiányosságait. Összefoglaltam, és csoportosítottam az azonosított problémákat, majd ezek
felhasználásával felépítettem egy új ráterhelési eljárást.

Az általam kidolgozott eljárás egy szimulációs alapokra épülő, időpontos, kapacitáskorlátos
ráterhelési modell. A szimulációs alapokra épülő eljárásnak a lényege, hogy mind az utazási
igényeket (kereslet), mind a közlekedési rendszert (kínálat) dinamikusan kezeli.

A felépített eljárás teljesen új szemszögből vizsgálja a tömegközlekedési ráterhelés
problémáját, ezért a modell kidolgozásával párhuzamosan három kiegészítő eljárást is
kidolgoztam:

- Utazási igények pontos megjelenítése
- Utazási igények dinamikus ábrázolása
- Tömegközlekedési kínálat járatszintű ábrázolása

E három kiegészítő eljárás segítségével időben változó (dinamikus), pontos képet kapunk
mind az utazási igényekről, mind a tömegközlekedési rendszerről.

A kidolgozott ráterhelési modell bemutatását valódi tömegközlekedési hálózaton elvégzett
számítások teszik teljessé. A kísérlet során a felépített rendszer eredményeit egy kontroll
rendszerrel (VISUM) és utasszámlálási adatokkal hasonlítottam össze. Végül a három
adatsoron (kifejlesztett rendszer; VISUM; utasszámlálás) végzett elemzések foglalják össze a
kísérlet eredményeit.

Disszertációm a modell továbbfejlesztési lehetőségeivel zárul, melyeket két csoportra lehet
osztani:

- modellfejlesztés
- működésfejlesztés

A modellfejlesztés témakörébe a modell elvi működésének további ellenőrzése, pontosítása, a
legrövidebb útkereső eljárás finomítása, valamint a szükséges input adatmennyiség reális
csökkentése tartozik.
Működésfejlesztés alatt a modellt megvalósító számítógépes szoftver működésének
fejlesztését értem, mely elsősorban egy felhasználóbarát megjelenést biztosító szoftver
felépítését jelenti.
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III. Új tudományos eredmények

1. Igazoltam, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető, a
gyakorlatban alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek hiányos, sok
esetben pontatlan eredményeket szolgáltatnak a vizsgált tömegközlekedési
rendszerekről (3. fejezet)

A tömegközlekedési ráterhelési modellek legnagyobb hiányosságai a következő négy területre
koncentrálódnak:

- utazási igények és a forgalmi kínálat összhangja
- átszállások kérdése
- kapacitás korlátok kezelése
- általános hibák

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési módszerek az utazási igények és a
tömegközlekedési kínálat időbeli összehangolását hiányosan oldják meg.
A tömegközlekedési rendszer térben és időben is korlátozottan férhető csak hozzá, ezért a
tömegközlekedési rendszerek vizsgálatakor nemcsak azt kell feltárni, hogy honnan-hova,
milyen útvonalon utaznak az utasok, hanem azt is, hogy mikor, melyik járattal. A korábban
alkalmazott időközös, és a korszerűnek tekinthető időpontos ráterhelési eljárások nagy része
is átlagos utasszámmal dolgozik, vagyis adott időtartamra eső átlagos keresletet és kínálatot
hasonlítatnak össze. Ez a megközelítés súlyos hibákat rejt magában, ha a tömegközlekedési
rendszer járművei az átlagostól eltérő terhelésekkel üzemelnek.

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek többsége az átszállásokat sok
esetben hibásan kezeli.
A hagyományos, időközös ráterhelési eljárások hasonlóan a kiinduló megállóhelyhez,
átszállások esetén is a járatsűrűség (követési idő) arányában állapítják meg az egyes
viszonylatok utasszámát. Ez, hasonlóan az előzőekhez, átlagos értékekkel való számításnak
tekinthető, ami hibákat okozhat. Az időközös eljárások nem képesek a menetrend
összehangoltságát megfelelően követni, legfeljebb bizonyos kalibrációs paraméterek
módosításával lehet az eredményeket a kívánt irányba terelni.

Az alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek nagyobb része pontatlanul kezeli
a tömegközlekedési rendszer kapacitáskorlátait.
A kapacitáskorlátos időközös tömegközlekedési ráterhelések csak valamilyen
ellenállásfüggvény vagy kényelmetlenségi függvény, esetleg a megállóhelyi várakozási idő
segítségével modellezték a járművek korlátozott befogadóképességét. Ez a megközelítés nem
fogadható el korrekt megoldásként, ha a vizsgált tömegközlekedési rendszeren nagy a
követési idő, illetve ha a rendszer teljesítőképességének határán, vagy ahhoz közel üzemel. A
kapacitáskorlátok problémája közel áll a kereslet – kínálat időbeli ütemezésének kérdéséhez,
de annál messzebb mutat. A kapacitáskorlátok ellenőrzéséhez nem elegendő a
tömegközlekedési rendszert járat szinten modellezni, az utazási igényeket is utas szinten kell
kezelni.

A tömegközlekedési ráterhelési modellek alkalmazása nem ad képet a tömegközlekedési
rendszeren zajló folyamatokról.
A vizsgált modellek működésének célja a tömegközlekedési rendszerekre vonatkozó
számszerű ráterhelési eredmények meghatározása, ennek következtében az eljárások nem
mutatják be a rendszeren lezajló folyamatot. A tervezési munka során ezeket a modelleket
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csak és kizárólag ellenőrzési céllal lehet alkalmazni. Ezek az eljárások csak egy-egy
kidolgozott tervváltozat kiértékelésére szolgálnak.

2. Bevezettem az eredményorientált és a folyamatorientált ráterhelési
modellcsoportok fogalmát (3.4. fejezet)

A tömegközlekedési ráterhelési modellek működésének célja a tömegközlekedési
rendszerekre vonatkozó számszerű ráterhelési eredmények meghatározása, ennek
következtében az eljárások nem mutatják be a rendszeren lezajló folyamatot.
A tervezési munka során ezeket a modelleket csak és kizárólag ellenőrzési céllal lehet
alkalmazni. Ezek az eljárások csak egy-egy kidolgozott tervváltozat kiértékelésére szolgálnak.
Ha azonban a modellek nemcsak az eredményről, hanem a rendszeren lezajló folyamatról is
képet adnának, akkor a folyamat bemutatása segítséget adhatna:

- a rendszer hibáinak a feltárásához
- új tervezői ötletek, tervváltozatok kidolgozásához

A tömegközlekedési ráterhelési modelleket két csoportra osztottam, eredményorientált és
folyamatorientált modellek. A jelenleg alkalmazott tömegközlekedési ráterhelési modellek az
eredményorientált modellek csoportjába tartoznak, mivel működésük célja kizárólag a
ráterhelés számszerű végeredményeinek a meghatározása.
Folyamatorientáltnak tekinthetők azok az eljárások, melyek a tömegközlekedési ráterhelés
számszerű végeredményének meghatározása mellett, további többletként a tömegközlekedési
rendszeren lebonyolódó folyamatról is képet adnak, a rendszer időbeni működését is
követhetővé teszik, ezáltal biztosítva a fent kitűzött célok teljesülését (a rendszer hibáinak a
feltárása, új tervezői ötletek, tervváltozatok kidolgozása).
Folyamatorientált vizsgálatot tesz lehetővé szimulációs alapokon nyugvó ráterhelési eljárások
alkalmazása. Ilyen módszerek felhasználása egyfelől lehetővé teszi a ráterhelési lépés
eredményeinek hagyományos feldolgozását, másfelől pedig a közlekedési folyamat
megfigyelését, részeredmények (időszakos eredmények) kiértékelését.

3. Kidolgoztam egy új folyamatorientált, szimulációs elemekre épülő, időpontos,
kapacitáskorlátos ráterhelési modellt (4.2.1. fejezet)

A javasolt, új eljárás egy szimulációs alapokra épülő időpontos kapacitáskorlátos ráterhelési
modellnek tekinthető. A módszer lényege, hogy minden utas, minden jármű külön entitásként
jelenik meg a rendszerben. Az eljárás a valósághoz hasonlóan lejátssza a tömegközlekedési
rendszeren zajló eseményeket. A valóságnak ez a fajta modellezése számítástechnikai
szempontból nem tekinthető erőforrás hatékonynak, de a valóságot igen pontosan képes
visszaadni.
A korábbi modellekhez képest fontos különbség, hogy itt, az új eljárásnál nemcsak a
ráterhelés számszerű végeredménye fontos, hanem a tömegközlekedési rendszeren
lebonyolódó folyamat is, vagyis a vizsgálat bármely szakaszában filmszerűen követhető a
hálózaton lebonyolódó események sora, megvizsgálható egy-egy csomóponton zajló
utasforgalom, illetve az átszállási kapcsolatok működése vagy működésképtelensége.

Az eljárás két fő részből áll:
- utazási igények generálása
- dinamikus útvonalválasztás

A modell az 1. ábrán látható séma szerint működik:
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1. ábra A javasolt, új tömegközlekedési ráterhelési modell működési folyamata

A modell működésének a lényege, hogy a két fő rész önállóan, de nem függetlenül, időben
összehangoltan üzemel.
A kidolgozott modellt egy valódi hálózaton ellenőriztem. A verifikálást Győr Megyei Jogú
Város 1997. évi tömegközlekedési hálózatán végeztem el. A kísérlet során az utasszámlálási
adatokat az új modell, és egy elismert közlekedéstervező rendszer eredményeivel
hasonlítottam össze. A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy az általam
kidolgozott modell alapjaiban jó, 10 mutatószámból 8 esetben pontosabb eredményt
szolgáltatott, mint az ellenőrző modell.

4. Kidolgoztam egy az érkezési időpontos utazások és a tömegközlekedési rendszer
időbelisége között fennálló szoros kapcsolatot kezelni képes mátrixkonverziós
eljárást (4.2.1. fejezet)

A reggeli csúcsforgalmi időszakban jellemzően érkezési időpontos utazások történnek,
melyek szoros összefüggést mutatnak a tömegközlekedési rendszerrel, ennek következtében a
célforgalmi mátrix is szorosan függ a tömegközlekedési rendszertől. Az utazási igények
pontos megjelenítése alatt azt kell érteni, hogy az érkezési időpontos utazások és a
tömegközlekedési rendszer időbelisége között fennálló szoros kapcsolatot, melyet a
hagyományos célforgalmi mátrixokban tárolt adatok elfednek, meg kell jeleníteni, vagy a
hatását korrigálni kell.
Ebből következik, hogy a rendelkezésre álló célforgalmi mátrixokat új, tervezett
tömegközlekedési rendszer vizsgálatára felhasználni hibás volna, ezért az utazási igények és a
tömegközlekedési hálózat között fennálló összefüggés okozta célforgalmi mátrix változások
kezelésére egy új, mátrixkonverziós eljárást dolgoztam ki.
A mátrixkonverziós eljárás két részből áll. Az első lépés során a megfigyelt célforgalmi
mátrix szimbolizálta megfigyelt utazási igényeket valódi utazási igényekké alakítjuk. A
második lépés során pedig a vizsgálandó tömegközlekedési rendszer figyelembevételével ezt
a valódi utazási igényt a hálózaton megjelenő utazási igénnyé konvertáljuk.

Bemeneti (input) adatok Ráterhelési eljárás lépései Kimenő (output)
eredményadatok

Szimulációs folyamat

Utazási igények
generálása

Utazási igények
- célforgalmi mátrix(ok)

Hálózati modell
- megállóhelyek
- járati útvonalak
- menetrendi adatok

Útvonalválasztási
kritériumok

Megállóhelyi
tartózkodás

Járműmozgások

Útvonalválasztás

Szimulációs folyamat
- események a

hálózaton

Ráterhelési eredmények
- utasszámok
- járatterhelések
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1. réteg 

2. réteg 

n. réteg 

C1
1 C1

2 C1
3 C1

k 

C2
1 C2

2

Cn
1 Cn

2 

. 

. 

A konverzió első lépése során TA indulási időponttal megfigyelt érkezési időpontos utazást TB
valódi érkezési időpontú utazássá alakítunk:

melAB tTT ,+=
ahol: tel, m az utazási igények felvételekor érvényes menetrend alapján várható eljutási idő

A második lépésben ezt az elméleti TB érkezési időpontot, T’A elméleti indulási időponttá
alakítjuk:

'
,

'
melBA tTT −=

ahol: t’el, m a tömegközlekedési rendszer vizsgálatakor érvényes menetrend alapján várható
eljutási idő
Ezzel az új T’A-val a valósághoz közelebb álló adatot kapunk, mellyel reálisabban lehet
értékelni egy új tömegközlekedési rendszert.

5. Kidolgoztam a tömegközlekedési rendszerek keresleti és kínálati oldalának egy új
ábrázolási lehetőségét (4.2.2. és 4.2.3. fejezet)

A tömegközlekedési rendszerek időben dinamikus ábrázolása megkívánja, hogy mind az
utazási igények (kereslet), mind a tömegközlekedési szolgáltatás (kínálat) dinamikusan
jelenjen meg.

Az utazási igények időbeliségének helyes feldolgozásához az utazási igényeket dinamizáltam,
új mátrixábrázolást alakítottam ki.
Az új ráterhelési modell működésének alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljon egy kellően
pontos, dinamizált célforgalmi mátrix. Olyan mátrixábrázolás került kialakításra, mely időben
és utazási rétegek szerint is feltárja az utazási igényeket.

2. ábra Időben változó célforgalmi mátrix ábrázolása

Az ábrázolás lényegében időben láncolt célforgalmi mátrixok sorozata. Az eljárás egy fő
mátrixláncból áll, amely a hálózaton lebonyolódó forgalmak nagyobb részét tartalmazza. Az
időszakosan megjelenő, egy-egy speciális utascsoport utazási igényeit egy, ezzel a főlánccal
párhuzamos, második, esetleg harmadik láncolat tartalmazhatja. Ilyen utazási igény lehet,
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Jármű menet (megállóköz, megállóhelyi tartózkodás)

Utasok megjelenése a megállóba

tér

tér

idő

megálló s
megálló s’

például az iskolások reggeli utazásai, vagy adott ipartelepekre történő utazások. Ezek a
kiegészítő rétegek nem kell, hogy folytonosak legyenek, időben meg is szakadhatnak.

A tömegközlekedési rendszer, mint kínálat ábrázolására egy háromdimenziós (x,y,t) térben
értelmezett gráfot alakítottam ki.
A tömegközlekedési rendszer (hálózat, és az azon közlekedő járatok) tér-idő rendszerben
került ábrázolásra. Az eljárás lényege, hogy a megállóhelyek valódi x, y koordinátájú
pontjában egy időtengelyt veszünk fel, mely a megállóhely permanens jellegét mutatja.

Ezekhez az időtengelyekhez kapcsolódnak az egyes viszonylatok járatai, mint térben és
időben is értelmezett élek. Az utasok érkezése ennek megfelelően a kiinduló megállóhoz
tartozó időtengely adott t0 pontjában
történik. Az utazás végpontja pedig a
célmegálló időtengelyének egy t
pontja. A legrövidebb útkeresést ezek
alapján a következő formában
fogalmazhatjuk meg: a térben és
időben, mint háromdimenziós
modelltérben értelmezett G gráf által
definiált tömegközlekedési rendszeren
x0, y0, t0 koordinátákkal adott ponttól
keresünk egy lehetséges útvonalat
adott x1, y1 koordinátával jellemzett
időtengelyhez úgy, hogy az U útvonal
és x1, y1 koordinátával jellemzett
időtengely metszetét jelentő t1 időpont
minimális legyen.

3. ábra A tömegközlekedési rendszer egyszerűsített tér-idő ábrázolása

Egy a háromdimenziós gráfon lebonyolódó lehetséges utazást mutat a 4. ábra.

4. ábra Egy lehetséges útvonal a tér-idő szemléletű ábrázolásban

X (tér)

Y (tér)

A

S1

S2

S3

S4

S5

L1

L2

K (x0, y0, t0)

C (x1, y1, t1)

B

E
F

T (idő)
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IV. Az új tudományos eredmények hasznosíthatósága

Az értekezés eredményeinek hasznosítására három fő területen nyílik lehetőség:
- Tömegközlekedési fejlesztések várható hatásainak elemzése
- Közlekedéspolitikai célok támogatása
- Oktatás

A kidolgozott modell segítségével városi közlekedési fejlesztések várható hatásait lehet
vizsgálni, értékelni lehet különböző fejlesztési alternatívák forgalomra gyakorolt hatásait. Ez
az új modell egy újabb, az eddigieknél pontosabb képet adó eszköz, mely segítheti a
döntéshozókat az optimális tervváltozat kiválasztásnál.
Az eljárás támogatást nyújthat a közlekedéspolitikai célok között megfogalmazott
tömegközlekedés előnyben részesítésének és fejlesztésének megvalósításához, mely nem csak
hazai, hanem közös európai cél is.
A hasznosítás harmadik területe az oktatás, ahol a kidolgozott modell segítséget adhat a
közlekedéstervezés módszereinek bemutatásához.

Az értekezés eredményét képező ráterhelési eljárás alkalmazása a jelenleginél pontosabb
képet ad az egyes településeken működő tömegközlekedési rendszerek hatékonyságáról,
illetve a tervezett változások jövőbeni hatásairól, ahogy ezt a gyakorlati példán elvégzett
kísérlet is igazolta. Ennek megfelelően a kidolgozott, új modellt eredményesen fel lehet
használni valódi tömegközlekedési rendszerek vizsgálatánál, illetve tervezett
tömegközlekedési rendszerek forgalmi hatásainak előrebecslésénél.
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