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1. A kutatási feladat el zményei 

1.1. A kutatási téma aktualitása 

A személyközlekedési rendszer feladata a közlekedési igények 
meghatározása és társadalmilag elfogadott színvonalú kielégítése, vagyis az 
emberi környezetet figyelembe vev  biztonságos forgalomlebonyolódás 
megszervezése, az er forrásokkal való takarékoskodás, a káros környezeti 
hatások mérséklése. 

A közlekedési rendszer komplex, dinamikus, nyílt, sztochasztikus. E 
rendszerjellemz k közül az értekezés tárgyát tekintve kiemelem a 
dinamikusságot, amelyben a közlekedés id beli jellege tükröz dik
hangsúlyosan. A közlekedéshez szükség van területre, energiára, id re és 
financiális forrásra. 

A települések növekedése, illetve a település környékére történ
kitelepülés megnöveli az utazási távolságot, ami igen gyakran együtt jár az 
eljutási id  növekedésével. Ahogy a lakóhelyek és a munkahelyek egymástól 
eltávolodnak, úgy válik egyre fontosabbá a személygépkocsi tulajdonlása, 
növekszik a t le való függ ség, használata egyre szélesebb körben terjed el. 
Így hat a lakott térség növekedése, a munkaer  területi megosztottsága a 
közlekedés fejl désére. A helyváltoztatással és a helykiválasztással 
kapcsolatos döntések kölcsönösen hatnak egymásra és ezért kialakult a 
„területfelhasználás – közlekedés visszacsatolási kör”. 

A helyváltoztatás szükségletének kielégítését több-kevesebb hátrányos 
körülmény kíséri. A fenntartható közlekedés megtervezése és m ködtetése
során tekintettel kell lenni a következ , a környezetre nézve negatív hatásokra: 

károsanyag kibocsátás, zajterhelés, 
baleseti kockázat, 
forgalmi torlódás. 

A forgalmi torlódások id veszteséget okoznak, rontják a közlekedés 
hatékonyságát, és egyúttal fajlagosan nagyobb környezetterhel  hatásuk is 
van. A torlódások okozzák az egyik legszámottev bb küls  költséget, ami a 
társadalom egészét érinti. A közúti közlekedés számított torlódási költsége az 
EU 15 tagállamában, valamint Svájcban és Norvégiában együttesen 1995-ben 
hozzávet legesen 33,3 milliárd euró volt, ami Európa GDP-jének 0,5 %-át 
teszi ki. A személyszállítás torlódási költségeinek 70-80 %-a a városi 
forgalomban jelentkezik, a fennmaradó rész pedig a helyközi utazásnál. Az 
el rejelzések szerint 2010-re a teljes torlódási költség 80,2 milliárd euróra  n .
Az id kiesés éves költségét 128 milliárd euró érték re becsülik, mely a GDP 
1,9 %-a. 

A fejl dés során a társadalom igényei mennyiségi és min ségi
vonatkozásban egyaránt fejl dnek, differenciálódnak. Ez általában a térbeli 
munkamegosztás fokozódásával jár, ami a helyváltoztatások hosszát és 
gyakoriságát, tehát – változatlan utazási sebességet feltételezve – egyben 
id igényét is növeli. Ennek következtében joggal lehet az id t a település 
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negyedik dimenziójának nevezni. Éppen ezért a közlekedéspolitika egyik 
alapvet  feladata az elérhet ség javítása, azaz a lakosság rendszeres 
helyváltoztatásokra fordított idejének csökkentése. A lakosság lehet ségeinek
függvényében mérlegeli az utazásra fordított id t. Az egyes lakossági rétegek 
számára elérhet  id megtakarítás a pihenésre, m vel désre, egyéb – esetleg 
munka jelleg  – tevékenységre jutó id  megnövekedését jelenti, ilyen 
szempontból a közlekedési id  csökkentése a munkaid  csökkentésével rokon 
feladat.

Az utazással eltöltött id  értéke – az utazó szemszögéb l nézve – nem 
független az illet  anyagi körülményeit l, jövedelmi viszonyaitól, az id töltés
körülményeit l, az illet  aktivitásától, továbbá attól, hogy városban vagy 
vidéken lakik. Másrészt nem érdektelen az esetleges id megtakarítás hossza. 
Felhasználhatósága, ennek következtében értéke függ a nagyságától, ami 
szubjektív kategória.  

1.2. Szakirodalmi áttekintés 

Az értekezésben vizsgált téma kidolgozását Turányi 40  alapozta meg a 
személyközlekedés folyamatainak els  hazai részletes leírásával. Kövesné 22,
23, 24  tette lehet vé a helyváltoztatás térbeni-id beni elemzését alapvet
eredményeinek közlésével, segítette a városi tömegközlekedési 
járm áramlatok id rendjének sztochasztikus elemzésével az id elemek
részletes feltárását. 

Vásárhelyi 41, 42, 43, 44, 45  szimulációs elemzései tudományos alapot 
biztosítottak az id érték meghatározásához. Koren 67  részletesen 
foglalkozott a közlekedés különböz  fázisaiban az id veszteségek
számításával és értékelésével. 

Prileszky, Hirkó és Fülöp 14, 51  foglalkozott a tömegközlekedés 
fejlesztésének komplex hatásvizsgálatával, a hatások értékelésének 
módszertani megalapozásával.

Kerékgyártó és Stuber 18  kutatta a közlekedési id megtakarítás
hatékonyságát.

Falussy 13  az id felhasználás alapvet  szerkezeti változásait a 
társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó 
jelenségekkel összhangban értelmezi. Id mérleg vizsgálatai során kitér a 
helyváltoztatással kapcsolatos változásokra is. Megállapítja, hogy a 
társadalmilag kötött id , ezen belül a meghatározó f foglalkozású munkaid
csökken és a szabadon felhasználható id  fokozatosan növekszik. 

Tánczos, Bokor 38  a közlekedés társadalmi költségeinek általános és 
mód specifikus vizsgálatait ismertette. Legeza 27  az integrált közlekedési 
rendszerek tervezésével és értékelésével foglalkozott, az utazási folyamat 
gazdasági vonatkozásainak bemutatásával végzett tudományos kutatásokat. 

Berényinek 3  a városi közlekedés fejlesztésével, jöv beni alakulásával 
kapcsolatos kutatásai jelent sek.
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Schäfer, Victor, Johnson 33, 34  megállapították, hogy térségt l és évt l
független a napi közlekedésre fordított id tartam. A változatlan id  ellenére n
az emberek által megtett helyváltoztatási távolság, ez csupán a gyorsabb 
eszközök segítségével lehetséges. Utazási motivációnként külön vizsgálták az 
utazások darabszámát, hosszát. Részletesen vizsgálták a térbeli-id beli
kapcsolatokat az utazási igény, költség és id  között. 

Walter 46, 47  feltárta a helyváltoztatás egyes id elemeinek szubjektív 
érzékelésével kapcsolatos összefüggéseket. Felmérései alapján minden egyes 
id elemhez súlytényez t rendelt, melyeknek segítségével pontosítani lehet 
közlekedéstervezési eljárásokat. 

Ackermann, Werner 1  vizsgálta a közlekedési eszközök fejl dését az 
eljutási távolsággal összefüggésben Berlin példáján keresztül megvilágítva. 
Elemezték az urbanizációs folyamat és a közlekedés kapcsolatát. Kriebernegg 
26  modellezte a közlekedés iránti növekv  keresletet a személyforgalomban, 

különös tekintettel a közlekedési eszköz megválasztásának szempontjaira. 

Wee, Rieveld és Meuers 48, 49  megkérd jelezte a szakirodalomban 
általános véleményt, mely szerint a napi utazási id  térben és id ben állandó. 
Tanulmányukban ismertették, hogy a hosszabb utazási távolságok kialakulása 
és az utazási eszközök korszer södése magyarázza a holland emberek napi 
utazási idejének növekedését. 

Richardson 32  két fontos területre vonatkozó javaslatot tett az utazási 
szokások modellezése és a közlekedési kínálat értékelése területén. 
Megállapította, hogy az utazási id  csökkentése az egyik legfontosabb 
tényez . Kutatásának eredményei azt is kimutatták, hogy létezik az utazóknak 
egy olyan csoportja, akiknek az anyagi ráfordítással csökkenthet  utazási id
nem fontos kérdés. Ezen csoport létezésének felismerése új szolgáltatások 
lehet ségét nyitja meg. 

A szerz  a BME Közlekedésüzemi Tanszékén folyó kutatómunkába már 
1988-ban bekapcsolódott a forgalmi körülmények és az utazási id
értékelésével 6, 9, 20 . A tömegközlekedési vizsgálatok és keresleti-kínálati 
függvények elemzése volt a következ  eredmény 7, 19 . A 
forgalomfelvételek és a helyváltoztatási id  csökkentése 8, 10, 11, 21, 25  és 
a környezetre gyakorolt hatás 12  is kutatási területét képezte. 

1.3. A kutatás módszere, eredményei 

Értekezésemben a személyközlekedés rendszertulajdonságait az id
szempontjából elemeztem. Olyan modellt alakítottam ki, amely els sorban az 
utas szemszögéb l vizsgálja a helyváltoztatást. Célom a helyváltoztatás id
szempontú értékelése. Röviden felvázoltam a helyváltoztatáshoz szükséges 
er forrásokat, és a helyváltoztatással járó kedvez tlen mellékhatásokat. 

Részletesen feltártam a személyközlekedési folyamat id  szempontú, jól 
elkülöníthet  részeit, az ezekkel kapcsolatos részproblémákat. Külön 
elemeztem és értékeltem a közforgalmú közlekedés és az egyéni, 
személygépjárm vel történ  helyváltoztatás id elemeit. Többek között leírtam 
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a járm re várakozási id  elvi kiszámítását, utaltam a járm be/b l be/kiszállás 
idejét meghatározó jellemz kre, illetve a parkolóhely keresés id tartamára.

A település nagysága és a helyváltoztatási távolság között szoros az 
összefüggés, a megfelel  kapcsolatot az alkalmazott eszközök 
sebességképessége biztosítja. Az emberek napi id beosztásának szerves része 
a helyváltoztatásra fordított id . Nemzetközi elemzések ennek kis mérték
növekedését írják le, míg a hazai vizsgálatok ezt nem tükrözik. 

Meghatároztam a munkaid  alatti és a szabadid  alatti id  értékét. A 
helyváltoztatások dönt  hányada munkaid n kívül zajlik. Minden id ben zajló 
folyamatnak meghatározható az értéke. A szabadid  alatti id érték
kiszámolható a rendelkezésre álló jövedelem, a lakosszám és a szabadid
hosszának ismeretében. A személyes jövedelem függvényében 
függvénykapcsolatokat állapítottam meg a szabadid  értékének változására. 

A bet k magyarázata:
B/ rágyaloglás (megállóhelyre, illetve parkolóba); 
C/ várakozás a megfelel  járm re;
D/ fel(be)szállás a járm re(be); 
F/ (végállomáson) várakozás az elindulásra; 
G/ utazás a járm vel; 
H/ kiszállás a járm b l;
J/ gyaloglás az úti célig (megállóhelyr l, illetve parkolóból). 

1. ábra A személyközlekedés id érték szempontú vizsgálatának modellje 

B C D F G H J

A helyváltoztatási 
id  hossza 

Mérés

Terület-
felhasználás 

Tervezés

Forgalmi 
zsúfoltság

Forgalom- 
felvétel 

Szubjektív
id értékelés 

Kikérdezés

Az id  értéke Háztartás
statisztika 

Közlekedési
kutatás

Napi
id keret

Felmérés 

Pénzügyi
lehet ség

Statisztikai 
elemzés 

Járm
technika

Fejlesztés 
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A szabadid  átlagos értékét háztartásstatisztikai adatok felhasználásával 
28 kategóriára – hét jövedelemcsoport, aktív-inaktív háztartás, városi-községi 
háztartás – diszaggregáltam. A tömegközlekedési viteldíjakra és a 
személygépkocsira költött összegekre, illetve a közlekedési kiadások 
alakulására függvénykapcsolatokat határoztam meg a háztartások egy f re jutó 
jövedelme függvényében. A kínálati viszonyok elemzése (a közforgalmú 
közlekedés viteldíja és az egyéni közlekedés költsége) és a keresleti 
kapcsolatoknak a háztartások kiadásai szerint történ  vizsgálata egyaránt az 
átlagos utazás id tartamára vonatkozik. A közös hivatkozási alap teszi 
lehet vé a kínálat és a kereslet összevetését, a két görbesereg metszéspontja 
meghatározza az egyes jövedelemkategóriákba tartozó személyek számára a 
még megfizethet  közlekedési módot. 

A háztartásstatisztikai adatokat régiókra bontva is közzé tették 2003-ban, 
így térbeli számításokat is végeztem, mellyel a régiók közlekedésfejlesztési 
elképzeléseit adatokkal lehet alátámasztani. A kifejlesztett programcsomag a 
várt tendenciákat visszatükrözi, ezért alkalmas a régiók értékelésére. 

Összehasonlítottam hazai és külföldi háztartásokban a teljes kiadás 
helyváltoztatásra fordított hányadát, a két arány hasonlít egymáshoz. 

A jobb min ség  szolgáltatást eredményez  rövidebb helyváltoztatási 
id ért fizetend  többletdíj nagyságának meghatározása céljából nemzetközi és 
hazai tapasztalatokat mutattam be, majd ismertettem az általam végzett 
adatgy jtés eredményeit. A szabadid  értékét össze lehet vetni az eljutási id
rövidülésével. Ezt a feltételezést visszatükrözi az elvégzett felvétel eredménye. 
Az átlagos, félórányi utazás értékének több mint hatodát lennének hajlandók 
megfizetni a megkérdezett emberek az eljutási id  ötpercnyi rövidüléséért. 

A helyváltoztatás több jellemz jének komplex vizsgálatát külföldi 
elemzések példája segítségével tárgyaltam, és javaslom ennek hazai viszonyok 
közötti elvégzését, értékelését. 

Elemeztem, hogy a helyváltoztatási id  módosulása miképpen hat az 
utazási szokásokra, és leírtam a magatartási reakciók alakulását vizsgáló 
modellt.

A hazai elemzések megalapozása érdekében feltártam egy németországi 
vizsgálat eredményeit, mely kutatás a helyváltoztatási id  egyes elemeinek az 
utazó által történ  szubjektív megítélésével foglalkozik. Hasonló vizsgálatok 
hazai elvégzése során kapott eredmények lehet vé teszik a számítógépes 
közlekedési tervezésben alkalmazott modellek még valóságh bb kalibrálását. 

A helyváltoztatási id  tényleges alakulásának elemzésére méréseket 
végeztem. Ennek kapcsán kialakítottam a mérési módszert, kiválasztottam a 
megfelel  mér berendezést. Számos mérést végeztem rendszeres munkába 
járással kapcsolatosan és két fontos közlekedési csomópont közötti 
helyváltoztatás során. Mindkét esetre megállapítottam a legkedvez bb
útvonalat, illetve a legjobb eszköz használatát az eljutási id  szempontjából. 

Rámutattam, hogy városi személyközlekedésben a helyváltoztatási id
rövidítése, mely környezetvédelmi célokat is szolgál, számos területen 
lehetséges. A közlekedési rendszer min ségének javítása érdekében 
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alkalmazott cél-eszköz rendszer mindegyikében fontos szerepe van a 
helyváltoztatási id nek. Rendszerbe foglaltam az utazási igények 
mérséklésének lehet ségeit, a gyaloglás és a kerékpározás körülményeinek 
fejlesztése els sorban a rövid távolságú eljutások terén segíthet. A közösségi 
közlekedés min ségének javítása hatékony alternatívát kínál a telített közúton 
lassan haladó személygépkocsikban utazó emberek számára. Az integrált 
közlekedés mind szélesebb kör  alkalmazása a nagy és az átlagos térbeni-
id beni igények fellépésekor segít az eljutási id  mérséklésében. 

2. Az eredmények hasznosíthatósága 

A személyközlekedés id érték szempontú vizsgálatának eredményei 
számos területen alapozzák meg a fejl dést, fejlesztést: 

2.1. A közlekedés-stratégia területén 

A kialakulóban lev  új közigazgatási beosztásnak megfelel
régiókban él  átlagos személyek személyközlekedésre fordított kiadásai 
összehasonlíthatók a közlekedési szolgáltatások költségeivel. Az 
összevetés elemzése egyrészt a régión belüli változtatások igényét tárja 
fel, másrészt a régiók közötti különbségek az országos szint  fejlesztések 
megalapozását segíti el .

A helyváltoztatás id tartamának rövidüléséért egyesek – különböz
okokból – hajlandók fizetni. Ezen személyek aránya és a fizetésre 
felajánlott összeg elemzése lehet séget nyújt a közlekedési 
szolgáltatások b vítésére, fejlesztésére. Az általam kidolgozott egyszer
kérd ív alkalmas a fizet  személyek arányának és a felajánlott összegnek 
a megállapítására. 

A közlekedéstervezésben felmerül  problémák gyakran összetettek, 
sok egymástól is függ  paraméterrel jellemezhet k. Az összetettség és a 
kiterjedtség miatt korszer  számítógépes modelleket alkalmaznak a 
feladat minél magasabb színvonalú megoldása érdekében. A szoftverek 
használata – többek között – igényli a közlekedési szolgáltatást használó 
személyek szubjektív döntési mechanizmusát. Ezek mind pontosabb, 
részletesebb megismerését alapozza meg a bemutatott nemzetközi 
vizsgálat hazai végrehajtására tett javaslatom. 

2.2. Az oktatás, szakképzés területén 

A helyváltoztatás id elemeinek meghatározása, jellemzése, az 
ezeket befolyásoló tényez k feltárása el segíti az ezzel foglalkozó 
oktatás rendszerszemléletét, megalapozza a további vizsgálatokat és az 
id tényez k kölcsönhatásainak elemzését. 

A helyváltoztatásnak, mint szolgáltatásnak egyik legfontosabb 
min ségi paramétere az erre fordított id . Ennek ismerete 
elengedhetetlen fejlesztések, módosítások hatékony végrehajtásához. A 
megfelel  mér berendezés kiválasztása nélkül nem lehet jól elvégezni a 
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forgalomfelvételt. Vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy 
gyalogosan, kerékpáron és személygépkocsin utazva GPS-rendszer
mér berendezés, míg városi közösségi közlekedési eszközt használva a 
kézi számítógép a legmegfelel bb. Az adatgy jtés megszervezésével és a 
lebonyolításával foglalkozó személyek betanítását segítik a kutatás 
eredményei.

2.3. A további kutatás területén 

A napi id mérleg id ben folyamatos figyelemmel kísérése felhívja 
a figyelmet a helyváltoztatási id tartam változására. A módosulás 
ismerete megalapozza az okok keresését, majd a beavatkozás 
szükségességét.

A helyváltoztatás keresleti és kínálati oldalának elemzése lehet vé
teszi adott jövedelmi viszonyok között él  személyek 
személyközlekedésre fordított kiadásainak és a szolgáltatások 
költségeinek összevetését. Az általam kialakított módszerrel 
megállapítható az egyes helyváltoztatási módok relatív drágulása, illetve 
költségcsökkenése.

A háztartások költségvetésében elfoglalt helyváltoztatásra fordított 
hányad ennek fontosságát hangsúlyozza, változása pedig jelzi a 
helyváltoztatási szokásokban bekövetkez  változásokat, illetve a 
személyutazásokra fordítandó költségek növekedését vagy csökkenését. 

3. A kutatás továbbfejlesztése 

A kutatás eddigi id beli vizsgálatait (1985. óta) célszer  folytatni, 
melynek során feltárhatóak a lakosság jövedelmi viszonyaiban történ
változások, és a személyközlekedési szolgáltatások használata közötti 
kapcsolat fejl dése. A régiók jellemzésének kib vítése további 
infrastrukturális és személyközlekedési adatokkal el segíti a térségek 
közlekedési szolgáltatásai közötti különbségek alaposabb, részletesebb 
feltárását, és lehet vé teszi a gondosabb forráselosztást. Az értekezésben 
említett további javasolt elemzések, kutatások közül kiemelem az utazók által 
szubjektíven értékelt helyváltoztatási id elemek hazai viszonyokra történ
adaptálásának fontosságát.

4. Új tudományos eredmények, tézisek 

Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi 
négy tézisben foglalom össze: 

1/a  Megvalósítottam a személyközlekedés id érték szempontú modelljét, 
és elvégeztem a személyközlekedés rendszertulajdonságainak id
szempontú elemzését.
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A közlekedés hatékonyságát mérsékl  torlódások, a helyváltoztatási 
távolságok növekedése és egyéb tényez k a személyközlekedési rendszer 
meghatározó részét jelent  id tényez  jelent ségét támasztják alá. Az 
id tényez  vizsgálata során lehatároltam az egyes id elemeket, a 
nagyságukat befolyásoló tényez ket, lehet vé téve ezzel további 
elemzésüket, és megalapoztam további vizsgálatuk, csökkentésük 
lehetséges területeit. 

1/b  A globális helyváltoztatási id  elemzéséhez kialakítottam a 
személyközlekedésben az id érték meghatározási módját, 
létrehoztam a térbeni-id beni összehasonlítást segít  diszaggregált 
mutatórendszert, meghatároztam a munkaid  és a szabadid  átlagos 
id értékét. Létrehoztam az átlagos szabadid  értékb l a jövedelem-
kategóriánként diszaggregált mutatókat. 

A vizsgált id szakra rendelkezésre álló háztartásstatisztikai adatok és 
közlekedési paraméterek segítségével az átlagos személyre kiszámított 
szabadid  értékb l több kategóriára vonatkozó szabadid  értéket 
határoztam meg. Az általam kialakított modell jövedelem-
kategóriánként, településfajtánként és a háztartás aktivitása szerint 
differenciáltan kezeli a szabadid  értékét; nem igényel újabb 
forgalomfelvételt, ezért költségtakarékos. 

Meghatároztam a személyes jövedelem és a szabadid  értékének 
változása közötti függvénykapcsolatot: 

1995-re: y = 47,183*e 0,1469*x ,   r2 = 0,9538, 

2003-ra: y = 133,7*e 0,1568*x,     r2 = 0,9497, 

ahol x = 1 (1. decilis) … x = 10 (1. decilis) (-), 

 y:   a szabadid  értéke (Ft/h/f ),

 r:    korrelációs együttható. 

2/a  A háztartások jövedelmi viszonyainak figyelembevételével 
alakítottam ki a közlekedési célú kiadások szabadid érték arányos 
differenciált mutatórendszerét, a keresleti tényez t.

Meghatároztam a háztartások egy f re jutó jövedelme és a közlekedési 
kiadások változása közötti függvénykapcsolatot: 

1995-ben  y = 716,4*x2 - 4305,8*x + 15374  r2 = 0,9179, 

2003-ban  y = 10302*e0,0026*x     r2 = 0,9816, 

ahol x = 1 (1. decilis) … x = 10 (10. decilis) (-), 

 y:   egy f re jutó éves közlekedési kiadások (Ft/év/f ),

 r:    korrelációs együttható. 

2/b  Meghatároztam a szabadid  érték arányos differenciált kínálati 
mutatórendszert a viteldíj, illetve személygépkocsival kapcsolatos 
költségek alapján. 
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Ehhez kapcsolódóan meghatároztam a helyközi átlagos utazási távolság 
és az id  változása közötti függvénykapcsolatot:

y = 0,0272*x2 - 0,1887*x + 29,835,   r2 = 0,8885, 

illetve a helyi közlekedés átlagos utazási távolsága és az id  változása 
közötti függvénykapcsolatot:

y = 0,0007*x2 - 0,0226*x + 4,115,   r2 = 0,8861. 

ahol x = 1 (1985.) … x = 20 (2004.) (-), 

 y:   átlagos utazási távolság (km), 

 r:    korrelációs együttható. 

2/c  A kereslet és kínálat egyensúlyának grafikus elemzését valósítottam 
meg a fent nevezett diszaggregált mutatószámok egy diagramban 
történ  ábrázolásával. 

Eredményül megállapítható, hogy mely jövedelemkategóriában milyen 
személyközlekedési szolgáltatást képesek megfizetni az emberek. 
Néhány lehetséges kérdésre adható válaszra minta a 2. ábra. 
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2. ábra Aktív háztartások helyközi utazásaira vonatkozó kereslet-kínálati 
jelleggörbék

3     Meghatároztam Magyarország új közigazgatási területi 
beosztásának megfelel en az egyes régiók szabadid értékét (3. ábra),
továbbá a kínálati és a keresleti fajlagos mutatókat. 

Kimutattam a régiókban él  emberek átlagos szabadid  értéke és a 
régiók átlagos motorizációja közötti szoros kapcsolatot: 

y = 0,0039*x2 – 1,2304*x + 384,48 r2 = 0,9317, 

ahol x:   átlagos motorizáció (szgk/1000 lakos), 

 y:   átlagos szabadid  érték (Ft/h/f ),

 r:    korrelációs együttható. 
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Kialakítottam a kínálati és a keresleti oldal mutatórendszerének térbeli 
megosztását, a keresleti és a kínálati mutatókat régiónként, melyek 
lehet vé teszik azok közlekedési szempontú újszer  összehasonlítását (4. 
ábra). Ez az új értékelés segítséget nyújt a térségek közlekedésének
fejlesztéséhez. 
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4. ábra Általános háztartások helyközi 
közforgalmú utazásai kínálati és keresleti 

adatainak összevetése 2003-ra 

4     A kialakított modell verifikálása érdekében – mérési és forgalom-
felvételi stratégia keretében – módszert dolgoztam ki az id elemek
rögzítéséhez használható korszer  elektronikus eszközök 
alkalmazási feltételeire (üzemeltet i oldal), valamint kialakítottam 
egy, az utas-elégedettség min sítésére alkalmas módszert 
(igénybevev i oldal). Meghatároztam a városi közlekedés 
helyváltoztatási idejének (medd  id !) térbeni-id beni rövidítésére 
alkalmas területeket. 

A modell ellen rzése érdekében végrehajtott méréssorozat 
eredményeként megállapítottam, hogy városi közlekedésben, közösségi 
közlekedési eszközön utazva a kézi számítógép használata a 
legmegfelel bb, ez a legkevésbé zavar érzékeny forgalmi adatgy jt
eszköz az eljutási id  mérésére. Személygépkocsis és kerékpáros mérés 
során alkalmasabb a GPS mér berendezés, mert ez az eszköz nem 
igényli a mér személy mérés közbeni közrem ködését, és folyamatosan 
biztosítható a megfelel  számú m hold láthatósága. 

Az utas oldali modell-ellen rzés érdekében elvégzett személyforgalmi 
felmérés során kialakított kérd ív segítségével meghatároztam a 
helyváltoztatási id  rövidüléséért az utasok által felkínált összeg 
nagyságát. Az eredményként kapott átlagos összeg jó közelítéssel 
megegyezik a statisztikai alapokon meghatározott átlagos szabadid
értékével. A személyforgalmi felvétel segítségével meghatározott érték 
igazolja a statisztikai adatokból levezetett számítások eredményeit. Az 
utazók véleménye el segíti a megfelel  min ség , differenciált 
szolgáltatási színvonal kialakítását, illetve információt szolgáltat a 
viteldíj-rendszer kialakításához. 
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A közlekedési rendszer min ségének javítása érdekében alkalmazott cél-
eszköz rendszer keretében megjelöltem a helyváltoztatás rövidítésének 
legfontosabb területeit (5. ábra). Részletesen meghatároztam a rövid távú 
helyváltoztatásra alkalmas gyaloglás és kerékpározás területén 
meghozandó, az eljutási id  rövidítését el segít  javasolt intézkedéseket. 
A közforgalmú közlekedés el nyben részesítése – húzó 
közlekedésfejlesztési stratégiaként – el segíti a helyváltoztatási id
rövidülését. A gyakorlatban már alkalmazott rendszerek buszsávok, 
gömbsüveggel védett sávok stb. mellett javaslom az egyirányú utakon 
kialakított szembe haladó közforgalmi sáv alkalmazását, és az egyedi 
balra kanyarodási lehet séget közforgalmú járm vek számára.  Az 
integrált közlekedés kialakítása során helyesen meghatározott P+R 
parkoló elhelyezésén túl egyéb szempontok – parkolási díj, megálló 
helye a városközpontban, a járm rzése a parkolóban, vásárlási 
lehet ség a parkolóhoz közel – figyelembe vételét is javasoltam. 

Az életmin ség növelése 

      

 Környezetmin ség biztosítása Gazdasági er  biztosítása 

      

Feladatmegosztás a városi személyközlekedésben 
     

Rövid távú 
helyváltoztatásnál a 
gyalogos- és a 
kerékpárforgalom 
el térbe helyezése 

Nagy térbeni-id -
beni igény esetén a 
tömegközlekedés 
el térbe helyezése 

Átlagos térbeni-id -
beni igénynél az 
egyéni és a tömeg-
közlekedés konku-
renciahelyzete

Alacsony térbeni-
id beni forgalmi 
igénynél az egyéni 
közlekedés el térbe 
helyezése 

      

Gyalogos és kerék-
páros közlekedés 
min ségének 
javítása 

 Tömegközlekedés 
min ségének 
javítása 

Egyéni gépjárm -
közlekedés 
korlátozása

Egyéni gépjárm -
közlekedés min -
ségének javítása 

 Utazási igények 
mérséklése 

5. ábra A városi közlekedési rendszer min ségének cél-eszköz rendszere 

(a hivatkozások az értekezés megfelel  fejezetére vonatkoznak) 

5.3 és 5.4 fejezet 5.5 fejezet 5.6 fejezet

5.1 fejezet

5.7 fejezet 5.2 fejezet
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5. A szerz  értekezéshez kapcsolódó szakirodalmi 
tevékenysége (számozás az értekezés szerint)

Könyvrész, könyvfejezet: 

8.   Debreczeni G.: A lokális közlekedési rendszerek és a globalizáció Magyarország 
az ezredfordulón – Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián – VI. 
A közlekedés és technikai infrastruktúrája – Közlekedés és globalizáció
MTA Társadalomkutató Központ. 2005. p. 31-52. 

Lektorált, Magyarországon megjelent idegen nyelv  cikk: 

19.  Köves-Gilicze, É.-Füzy, F.- Debreczeni, G.: 
Evaluation of the effects of the time factor in passenger traffic 
Periodica Polytechnica TE. Vol 17. No 1. Budapest, 1989. p. 43-53. 

Lektorált, magyar nyelv  cikkek: 

6.   Debreczeni G.- Kövesné Gilicze É.-  Füzy F.- Kocsis Z.: 
Városi forgalmi körülmények értékelése számítógépi modell segítségével 
Városi Közlekedés 1988. 4. sz. p, 177-181. 

7.   Debreczeni G.- Kövesné  Gilicze É.- Füzy F.: 
Id tényez n alapuló keresleti és kínálati függvények a városi közlekedésben 
Városi Közlekedés 1989. 1. sz. p. 1-7. 

10.  Debreczeni G.: Forgalomcsillapítás és globalizáció 
Városi Közlekedés 2003. 5. sz. p. 23-27. 

11.  Debreczeni G.: Forgalomtechnikai mérések kisszámítógéppel 
Városi Közlekedés 1998. 6. sz. p. 370-378. 

20.  Kövesné Gilicze É. - Debreczeni G. - Füzy F.: 
Az utazási id tényez  értékelése a személyközlekedésben a háztartásstatisztika
alapján, Közlekedéstudományi Szemle, XXXVIII. évf. 11. sz. 1988. p. 500-505. 

21. Kövesné Gilicze É.- Havas P. - Debreczeni G. - Tóth J.- Mándoki P.: 
Költségkímél  számítógépes utasforgalmi adatfelvételek 
Városi Közlekedés 1997. 1. sz. p. 21-25. 

Elektronikus jegyzet:  

25.  Kövesné Gilicze É. –Tarnai J. –Debreczeni G. –Mészáros P. –Tóth J. – Mándoki 
P. „A fenntartható városi mobilitás feltételrendszere” elektronikus jegyzet. 
http://www.kku.bme.hu/frame_h.html p. 57-82. 2001. november 

El adási anyag, tanulmány: 

9.  Debreczeni G.: Az id tényez  szerepe a személyközlekedési infrastruktúrák 
kereslet-kínálati viszonyainak alakulásában, MTA stratégiai kutatás, 1998. 

12.  Debreczeni G.: Közlekedési folyamatok környezetvédelmi optimalizálása, BME, 
egyetemi el adási anyag, 2003. 
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