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1 A fejlesztés-tervezési folyamatok felülvizsgálatának indoklása 

1.1 A kutatási téma aktualitása 

A közlekedés, mint a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek 

végzése során felmerülő személy- és áruszállítási igényt kielégítő szolgáltatás, tervezése 

folyamatosan fejlődésben van, mivel az a célkitűzés, hogy „közlekedési rendszereink 

megfeleljenek társadalmunk gazdasági, szociális és környezetvédelmi jellegű igényeinek” 

[138] egyre több és több erőfeszítést, illetve a korábbiaknál sokkal összetettebb intézkedések 

meghozatalát kívánja meg. 

 

1. ábra: A közlekedési modellek helye és szerepe a közlekedéspolitikában 

Az 1. ábra mutatja be a közlekedési modellek helyét és szerepét a közlekedéspolitikában 

(Monigl [95] és a MOTOS [110] alapján saját szerkesztés), mely alapján jól látható, hogy a 

társadalmi környezetben a közlekedéssel kapcsolatosan kialakuló feszültségek és a 

közlekedési rendszer elemzéséből leszűrhető visszásságok alapján fogalmazódnak meg a 

közlekedéspolitikai célkitűzések.  

A közlekedéssel kapcsolatos problémák összefoglalását, illetve az abból levezethető 

célkitűzéseket (és a stratégiai jellegű közlekedéspolitikai intézkedéseket) az Európai Unióra 

és Magyarországra vonatkozóan az alábbi stratégiai dokumentumok foglalják össze 

legaktuálisabban: 

 Fehér Könyv, Európai közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni [46]; 

 Az Európai Bizottság 2001. évi közlekedéspolitikai fehér könyvének félidei 

felülvizsgálata [138]; 

 Zöld könyv: A városi mobilitás új kultúrája felé [154]; 

 Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015 [80]; 

 Új Magyarország Fejlesztési Terv [146]; 
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 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia [43]; 

 Közlekedés Operatív Program [70]. 

A hivatkozott dokumentumok alapján a legfontosabb közlekedési problémák a 

következőkben foglalhatók össze: 

 az egyes közlekedési módok teljesítményének egyenlőtlen növekedése; 

 torlódások, teljesítőképességi korlátok; 

 környezetszennyező és egészségkárosító hatások, valamint a közúti balesetek által 

okozott súlyos veszteségek; 

 a rendelkezésre álló források korlátossága. 

Az Európai Unió és szűkebb hazánk, Magyarország döntéshozói is egyre gyakrabban 

szembesülnek azzal, hogy a gazdaság és a közlekedés kapcsolata, egymásra hatása fokozottan 

előtérbe kerül, s a közlekedéstervezési folyamatok eredményeképpen meghozott döntéseket a 

társadalom széles rétegei, a finanszírozó és használó gazdasági szervezetek megkérdőjelezik, 

illetve számon kérik a tervezési folyamat teljes vertikumának bemutatását. 

A fokozódó érdeklődés egyik fő mozgatórugója, hogy az „Európai Unió lakosainak 80%-a 

városokban lakik, ahol a növekvő közlekedési ártalmak és a zsúfoltság környezeti, 

egészségügyi és társadalmi problémákat okoznak, s egyúttal növelik a lakosok gazdasági 

terheit” [121].  

A közlekedéssel kapcsolatos problémák kezelésének számos közlekedéspolitikai 

eszköze van [100], melyek alkalmazása a közlekedéspolitikai céloktól és a beavatkozási 

lehetőségektől függ. Adott cél elérése érdekében több eszköz (pl. infrastruktúra fejlesztése – 

elérhetőség javítása, használói költségek változtatása), vagy akár intézkedéscsomag, több 

eszköz/fejlesztés együttesen is alkalmazható (pl. elkerülő út és a belső területeken korlátozó 

intézkedések). 

A közlekedésért felelős állami, regionális és önkormányzati testületeknek és 

szervezeteknek az utóbbi években kettős problémával kellett szembenézniük. Egyrészt a 

közlekedési igények folyamatosan növekednek, s ezzel párhuzamosan a közlekedés belső 

problémái (mint a módok közötti munkamegosztás, a kapacitáskorlátok, belső hatékonyság 

stb.) és az okozott externális (közlekedésen kívüli) hatások is fokozódnak. Másrészt a 

közlekedéspolitikai eszközök alkalmazásának egyre erősebb anyagi korlátai vannak, melyet a 

belső erőforrások múltbeli fokozatos felélése tovább súlyosbít. A döntési lehetőségeket 

tovább szűkíti, hogy a közlekedők anyagi teherbírása és stressztűrő képessége romlik, 

ugyanakkor a tudatosabbá váló állampolgárok számon kérik a döntések hátterét is. 

A közlekedésben tehát nemcsak a szolgáltatói oldalon került ezért előtérbe a verseny és a 

piacorientáltság, illetve a többszereplős piaci modellek alkalmazása ([12] [2]), hanem a 

felelős testületeknek is versenyezniük kell egymással és más országok hasonló szervezeteivel 

a rendelkezésre álló erőforrásokért.  

A modellezés hivatott megbízhatóan előre jelezni a várható közlekedési igényeket és 

a helyzet javítását célzó intézkedések hatásait, illetve a költség-haszon vizsgálatok és 

használatiérték-elemzések bemenő adatainak biztosításával hozzájárul az – akár nemzetközi, 

akár hazai forrásból – sikeresen finanszírozható projektek megalapozásához. A közlekedési 

igények befolyásolására vonatkozó egyre újabb típusú intézkedéseket a korábbi modellek nem 

képesek minden esetben megfelelő módon kezelni, illetve a technológiai fejlődés kapcsán 

megjelenő új lehetőségeket – melyek a közlekedési folyamatoknak a lényegesen jobb, vagy 

nagyobb tömegben való megismerését teszik lehetővé – a modellezésben is hasznosítani 

szükséges. Ebből következik, hogy a közlekedési modellek fejlesztésére és alkalmazására 

fokozatosan növekvő igény van. 
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A tervezési-modellezési módszertanok egységesítésére, fejlesztésére irányuló 

törekvések az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjainak projektjeiben (pl. 

TRANSTOOLS, IASON, PROPOLIS, TRANSFORUM, HEATCO, MOTOS) éppen úgy 

megjelennek, mint a magyar szakmai életben (ld. költség-haszon vizsgálati útmutatók [89], 

[90], EUPORTAL.NET). 

A közlekedési modellek fejlesztése a környezetben zajló folyamatok megfigyelésével 

és az adatgyűjtéssel kezdődik, melyek segítségével tudjuk a valós rendszert matematikai 

modellekkel leírni, annak érdekében, hogy a belső és külső kölcsönhatásokat megértsük, s 

ennek alapján a problémákat kezelő beavatkozásokra tett javaslatok hatásai előre jelezhetők, 

illetve értékelhetők legyenek. A modellben felállított elméleteket a modell kimeneti adatainak 

a megfigyelt adatokhoz történő hasonlításával, verifikációval lehet ellenőrizni. 

A technológiai fejlődés jelentős hatással volt és van a közlekedési igényekre és a 

módválasztásra: „A XX. században, még döntően a közlekedés mennyiségének és 

sebességének növekedése alakította a napi kapcsolati teret, az ezredfordulón azonban már az 

informatika által kiterjesztett virtuális tér fizikai követésének kényszere alakítja a közlekedés 

mennyiségét és sebességét.” [91].  

Ugyanakkor a technológiai fejlődés – közelebbről például a műholdas 

helyzetmeghatározás, a digitális térképek, a térinformatika, a számítógépes adatfelvétel – 

lehetővé teszi a közlekedési igények kiváltó okainak, a közlekedők döntéseinek részletesebb 

vizsgálatát és beépítését a forgalmi modellezés és értékelés módszertanába. 

1.2 A kutatási folyamat bemutatása 

A közlekedési modellek gyűjtő fogalom, mely a következő modelleket foglalja magában 

[109]: 

 területi és gazdasági modellek, 

 személyközlekedési modellek, 

 teherszállítási modellek, 

 hálózati forgalomterhelési modellek, és 

 értékelési modellek. 

Vizsgálataim elsősorban a személyközlekedési modellekre, illetve azok eredményeinek az 

értékelési modellekben történő használatára vonatkoztak, de bizonyos eredmények a 

gazdasági és teherközlekedési modellekben is – több-kevesebb módosítással – 

hasznosíthatóak. 

1.2.1 A kutatás célkitűzései 

A közlekedéstervezés és a hatásértékelés folyamatának központi eleme a forgalmi modell, 

melynek „jósága” – a valóságban zajló közlekedési folyamatoknak a vizsgálat tárgyát képező 

személyközlekedési részfolyamaira vonatkozó modellek magyarázó ereje, a felmért 

jellemzőknek való megfelelősége – a közlekedéspolitikai intézkedések vizsgálatát alapvetően 

meghatározza. A kutatás elsősorban tehát a forgalmi modell fejlesztésére, illetve a fejlesztések 

hasznosítási lehetőségeire irányult (ld. 2. ábra).  

A forgalmi modellek a felmért adatokra épülnek, így kérdésként merült fel, hogy miként 

lehet 

 a kívánt vizsgálathoz a felvételi módszertant megválasztani, 

 az adatfelvételekben gyűjtött információ mennyiségét, részletgazdagságát növelni, 

 az adatfelvételek idő- és költséghatékonyságát fokozni, 

 a felvett adatok elemzése kapcsán a kinyert információ mennyiségét növelni, és 
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 a feldolgozási eredményeket hatékonyan, könnyen értelmezhető formában közzétenni. 

A korábbi forgalmi modellezési vizsgálatoknál igen gyakran megfigyelhető volt az 

egymódú modellek építése, a közlekedési módválasztás empirikus alapokon történő becslése. 

 

2. ábra: A kutatás célkitűzései 

A vizsgálataim ezért elsősorban az összközlekedési modellekre és azon belül 

hangsúlyosan a módválasztási modellekre koncentrálódtak, hogy ezen modellek magyarázó 

erejét és elfogadottságát jelentősen növelni lehessen. Ezzel összefüggésben vizsgáltam az 

egyéni döntésen alapuló modellek előnyeit, illetve az egyéni preferenciák érvényesítését a 

modellezésben. 

A fenti célkitűzések előrevetítették annak a szükségességét, hogy elérésük esetén ezeket az 

eredményeket az értékelési modellekben is szerepeltetni kell, mely részben a korábban is 

alkalmazott mutatószámokon keresztül történhet, de egyes eredményeket új mutatószámok 

bevonásával, illetve az értékelési módszerek kisebb fejlesztésével lehet hasznosítani. 

1.2.2 A kutatás módszertana 

Kutatásaim hátterében a kapcsolódó szakirodalmak és vizsgálati jelentések alapján 

feldolgozott kutatási módszerek széles köre áll, melyeket a következőkben foglaltam össze: 

 kategorizálást és ráfordításelemzést végeztem a háztartásfelvételi módszerek 

vizsgálata során, 

 speciális kvantitatív skálázó közvéleménykutatási módszert alkalmaztam a napi 

ingázók módválasztással kapcsolatos értékrendjének megismerésére, 

 számítógéppel támogatott napi tevékenységi és helyváltoztatási lánc-felvételi 

módszert alkalmaztam a helyváltoztatási szokások megismerése érdekében, 

 a napi tevékenységek és helyváltoztatások hálózati követésére geokódolt 

adatkezelést alkalmaztam, 
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 geoadatbázis modellen alapuló, relációs adatkezelési technikát használtam nagy 

adatállományok elemzésére, 

 gráfelméleti leírást és eljárást alkalmaztam a közlekedési szolgáltatási kínálat 

leírására, 

 tematikus térképeket készítettem és téralapú szomszédosság vizsgálatokat 

végeztem a közforgalmú közlekedési kínálat nyújtotta elérhetőség és a háztartások 

főbb közlekedési mutatói közötti összefüggések feltárására, 

 többdimenziós kategóriaelemzést alkalmaztam a közlekedési szokások 

komplexebb megismerésére, 

 regressziós módszert alkalmaztam a háztartási jövedelemszintek mobilitásra (napi 

fajlagos helyváltoztatás számra) gyakorolt hatásának megismerésére, 

 kinyilatkoztatott (stated) és beszámolt (revealed) preferenciák elemzési módszert 

alkalmaztam a közlekedési módválasztással kapcsolatos hasznossági függvények 

megállapításához, 

 multinomiális és hierarchikus logit-modellt alkalmaztam a közlekedési 

módválasztás változásának becslésére, 

 függetlenségvizsgálattal (hipotézisteszttel) ellenőriztem a választható, közforgalmú 

közlekedési módok függetlenek-e egymástól, 

 érzékenységelemzési módszert alkalmaztam a módválasztási függvények független 

változóinak definiált tartományban való változtatásával a függő változóra 

gyakorolt hatások becslésére, 

 a logitelemzés keretében a hasznossági (utility) függvények független változóihoz 

tartozó együtthatóit használtam a különböző utascsoportok közlekedési 

időértékeinek becsléséhez, 

 használatiérték-elemzés módszerét alkalmaztam a közlekedési hálózatokon történő 

beavatkozások változásainak minősítéséhez. 

Az alkalmazott módszerek közül többet továbbfejlesztettem (pl. háztartásfelvétel, 

értékrendek meghatározása számítógéppel támogatva), amely tevékenységek egy részét 

kutatási eredményként is számon tartom, tekintettel arra, hogy ezek a fejlesztések az 

ismeretszerzés egy magasabb minőségi szintjét jelentik, amelyek az egyéb vizsgálataim 

megbízhatóbb végzését tették lehetővé és eredményeim eléréséhez is alapvetőek voltak. 

1.2.3 Az értekezés felépítése 

Az értekezés felépítését a 3. ábra szemlélteti, mely bemutatja a kutatási területeket, a főbb 

vizsgálati eredményeket és a gyakorlati hasznosítással való kapcsolatukat. 

A kutatás hátterében az információs- és kommunikációs technológia fejlődése, valamint az 

eredményeknek a közlekedéstervezésben történő hasznosítási lehetőségek állnak.  

Kutatómunkám kiterjedt a közlekedési adatfelvételekben hasznosítható új technikai 

lehetőségekre és a térinformatikai eszköztárnak, illetve ahhoz kapcsolódóan a digitális 

térképeknek a hasznosítására. A tárgykörhöz kapcsolódóan vizsgáltam a térbeni adatok 

tárolását relációs adatbázis-kezelőkben, a közlekedési adatok tárolására vonatkozó a 

szabványosítási folyamatokat és a tematikus elemzési lehetőségeket. 

Külön kutatási területként, de a többi területtel összefüggésben kutattam az egyéni 

választási modellekhez kapcsolódó kérdezési módszertanokat, a kinyilvánított és bevallott 

döntéseken alapuló felvételeket. 

A forgalmi modellezés területén belül elsősorban a hálózat leképezésére vonatkozó 

technikai megoldásokkal és az egyéni módválasztási modellekkel foglalkoztam. 



 
6 

Az értékelési modellek képezték a kutatás negyedik pillérét, melyben elsősorban a többi 

terület eredményeinek hasznosítási lehetőségeit kellett feltárnom. 

 

3. ábra: Az értekezés felépítése 

A vizsgálati eredményeket jellemzően a kapcsolódó kutatási területtel összhangban 

mutatom be, így a módszertani kategorizálás és a területen folyó kutatások ismertetése után a 

vizsgálati eredmények könnyebben értelmezhetők, és a kutatási folyamatban értékelhetők. Az 

eredmények gyakorlati hasznosulása mindig megjelenik az adott témakör tárgyalásánál, így 

amennyiben egy-egy gyakorlati alkalmazás több szálon kapcsolódik (pl. a 2004. évi 

háztartásfelvétel) úgy többször, de az azonos részeket hivatkozva és nem ismételve, más-más 

oldalról kerül bemutatásra. 

Az értekezés felépítését a kutatási területeknek megfelelően készítettem el, így a téma 

indoklása (1. fejezet) után következik a forgalomfelvételi módszerek értékelő elemzése (2. 

fejezet) és a digitális közlekedési adatok kezelése (3. fejezet), mely utóbbi részben lefedi a 

térinformatikai kutatásaimat is. A forgalmi modellek tárgyalása a témakör összetettsége miatt 

két fejezetben, a kínálati (4. fejezet) és a keresleti (5. fejezet) modelleket külön tárgyalva 

kerül bemutatásra. Az önálló kutatások első részeként, a 6. fejezetben mutatom be a hálózati 

modellek felállításával és fejlesztésével kapcsolatos eredményeimet. A 7. fejezetben a 

számítógéppel támogatott háztartásfelvételhez kapcsolódó, a felvételi módszertant és a felvett 

adatoknak a forgalmi modellhez való direkt visszacsatolását lehetővé tevő kutatási 

eredményeimet ismertetem. A közlekedési szokásjellemzők vizsgálatához kapcsolódó 

gyakorlati alkalmazásokat, illetve az eredmények elemzéséből levezetett összefüggéseket a 8. 

fejezetben tárgyalom, míg a 9. fejezetben szerepel a gyakorlati hasznosítás és az értékelési 

modellekkel való kapcsolódás. A kutatási munka alapján levezetett és igazolt téziseket a 10. 

fejezet tartalmazza. Kutatásaim tervezett folytatási irányait a 1. fejezetben foglalom össze. 
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1.3 Vonatkozó nemzetközi és hazai kutatások 

A közlekedéstervezési feladatok legátfogóbb, mára azért sok esetben megkötésekkel 

használható, összefoglalása a szakma akkori legismertebb kutatói által készített Városi 

Közlekedési Kézikönyv [147] és A Közúti Közlekedés Kézikönyve [6], illetve Koller nevével 

fémjelzett Forgalomtechnika és közlekedéstervezés című könyv [61]. 

Az idegen nyelvű irodalomból kiemelkedik Ortúzar-Willumsen: Modelling Transport 

című könyve [115].  

Az elmúlt években bekövetkezett változások alapján készült Horváth–Koren Cs.–

Prileszky–Tóth-Szabó: Közlekedéstervezés című könyve [54], mely a témakört a 

személyközlekedésre vonatkoztatva, elsősorban a közúti és városi közlekedés szempontjából 

tárgyalja.  

A közlekedéstervezési ismeretek oktatási célú összefoglalását tűzte ki célul a PORTAL 

(Promotion Of Results in Transport Research and Learning) „A közlekedési kutatásokban és 

az oktatásban elért eredmények népszerűsítése” című kutatási projekt [118], melynek 

segédanyagai az interneten hozzáférhetőek.  

Hasonlóan átfogó jellegű, de a már gyakorló közlekedéstervezőknek és döntéshozóknak 

szánt kiadvány készült a MOTOS (Transport Modelling: Towards Operational Standards in 

Europe) „Közlekedési modellezés: az egységes szemléletű megközelítés felé Európában” 

című európai kutatási projektben [110], melynek Handbook of Transport modelling in 

Europe: Learning from Best Practice (Közlekedési Modellezés Európában: Tanuljunk a 

legjobbaktól) című kézikönyve a közlekedési modelleket teljes vertikumukban tárgyalja és a 

közlekedéspolitikai intézkedések mentén történő építkezéssel, illetve modelltípusonként külön 

is összefoglalva, a gyakorlatban leginkább alkalmazott modelleken kívül az eddigi kutatások 

alapján legfejlettebbnek tekinthető modelleket mutatja be.  

A térinformatika területén hasonlóan átfogó jellegű tankönyvnek minősül a National 

Center for Geographic Information and Analysis független kutatási konzorcium által 

készíttetett Core Curriculum (Egységes törzsanyag) [33], mely tartalmazza a térinformatika 

szakterületeinek legfontosabb ismereteit. 

Közlekedési szokásjellemzők hazai kutatását megalapozó háztartásfelvételek  

Háztartásfelvételek már az 1970-es években is készültek, 10 vidéki város és Budapest 

eredményeit a Városi Közlekedési Kézikönyvben Monigl foglalta össze [147], de ezek nem 

tekinthetőek a német ilyen célú rendszerekhez hasonlónak (TU Dresden (Böhme), Socialdata 

(Brög)). 

Budapesten a háztartásokra vonatkozóan – a Fővárosi Tanács (ma Fővárosi Polgármesteri 

Hivatal), illetve a BKV megrendelésére – közel 10 évenként (1973/74., 1983/84., 1992/1994. 

és 2004. években) történt személyes megkeresésen alapuló utazási szokásfelvétel, amelyek 

következőkre terjedtek ki (nem minden felvétel esetében):  

 budapesti lakosok helyváltoztatásainak felvétele 

 Budapestre tömegközlekedéssel érkezők felvétele 

 A budapesti telephelyű tehergépjárművek mozgásának felvétele 

 Vidéki telephelyű gépjárművek Budapesttel kapcsolatos utazásai 

A korábbi felvételek Bényei, Monigl, Szegő vezetésével a METRÓBER gondozásában 

készültek, a későbbiekre Monigl és munkatársai (Nagy, Berki) irányításával a Közlekedés 

Kft. végrehajtásában (Várady, Szegő, Dobrocsi, Dávid) került sor. 
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Időközben kisebb mintás forgalomfelvételek is voltak: 1992-ben a TRANSMAN Kft. által 

végzett, illetve 1999-ben TRANSMAN-TNS Modus „A kerékpározási szokások vizsgálata 

Budapesten” felvételek. 

Országos felvételre az 1980-as években egyszer került sor, míg az 1990-es években 

regionális felvételek készültek a KTI vezetésével (Vörös, Albert). 

A Budapest környéki településekben 1992., 1996., 2004. és 2007. években a 

háztartásfelvételek jellemzően kisebb mintán kerültek végrehajtásra, a Fővárosi Polgármesteri 

Hivatal, a BKSZ, illetve a BKV gondozásában. 

Az utóbbi időben más városok közlekedésfejlesztési terveihez kapcsolódóan szintén 

készült háztartásfelvétel, elsősorban Győrben, Miskolcon, Sopronban, Szegeden, 

Debrecenben és Vácott. 

Közlekedői magatartás felvételére szolgáló számítógépes adatfelvételek 

A keresztmetszeti számlálásokban már viszonylag régóta használnak számítógépeket, de 

az áramlásfelvételek és a közlekedői magatartást feltáró adatok felvételében csak az 1990-es 

évektől kezdve jelentek meg. 

A számítógépes adatfelvételek előnyeit Saris [127], [126], illetve De Leeuw [36], [55] és 

Nicholls publikációi foglalták össze [36], [113]. 

Couper és Burt 1994-ben vizsgálták a számítógéppel támogatott személyes interjúk 

módszerét [34], majd Connett 1996-ban publikálja cikkét [32] a programozást végző és a 

válaszadó személyek közötti közös nyelv hiányáról. Banks-Laurie 1999-ben a British 

Household Panel Survey (BHPS – Brit háztartási adatfelvétel) számítógépes alapokra történő 

helyezésének tapasztalatait adja közre [14]. 

Wachs 1999-ben foglalja össze a közlekedési adatgyűjtés főbb várható fejlődési irányait 

[150]. Wolf foglalkozik a közlekedési adatok gyűjtésének új lehetőségeivel [151] és [152]. 

Doherty és Miller 2000-ben fejlesztette ki a háztartások aktivitásának/utazási szokásainak 

felvételére szolgáló CHASE programot [39]. Majd Lee-Doherty-Sabetiashraf-McNally 

kidolgozták a program internetes változatát is iCHASE néven [76], ahol a megkérdezettek 

napi tevékenységi láncairól és a hozzájuk kapcsolódó utazásokról az interneten keresztül 

gyűjtöttek információkat. 

Abdel-Aty–Kitamura–Jovanis az útvonalválasztási döntéseket vizsgálták térinformatikai 

támogatással [9], [10] 1995-ben. 

A háztartásfelvételeknek térképi adatokkal való összekapcsolására már 1996-ban akad 

példa; Lawton és Pas [75] kutatásaiban a közlekedésmenedzsment intézkedések hatásainak 

felmérését, illetve modellbe építését helyezte előtérbe, s megjegyzendő, hogy a térképi 

támogatás a CHASE-ben is megtalálható volt. Kreitz a térbeni adatoknak a felvételi 

módszerekbe és forgalmi modellbe építési lehetőségeit vizsgálta [71]. 

A hazai első próbálkozásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(BME) Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszékén Kövesné-Havas-Debreczeni-

Tóth-Mándoki kutatási eredményei számítanak [139], [68]. A közlekedési informatika 

kapcsolódó területeit a tanszéken Tóth J. [140] és Csiszár kutatták [35]. 2005-ben Berki 

foglalkozott a kérdéskörrel [21] a BKV célforgalmi háztartásfelvétel kapcsán [31].  
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Forgalmi modellezés 

Nemzetközi kutatások 

Boile és Ozbay nyomán [30] a MOTOS projekt [108] a számítógépes forgalmi modellek 

európai elterjedésének történelmi áttekintésében a kezdeteket az 1970-es években az Egyesült 

Királyságban a Transport and Road Laboratory által kifejlesztett RRLTAP csomagra és a 

stratégia vizsgálatokra kifejlesztett CRYSTAL equilibrium modellekre vezeti vissza. Később 

a modellek két, egymásnak némileg ellentmondó, irányba fejlődtek tovább: 

 az Egyesült Államokban kifejlesztett, kifinomult egyéni választási modellek európai 

adaptációját követő alkalmazások és 

 a hagyományos modellek egyszerűsítésével a bemenő adatok iránti igény, vagy a 

szükséges mérnöki tudás csökkentésének érdekében. 

Az első kategóriában az áttekintésben a Hague Consulting Group, a Free University of 

Amsterdam és a németországi University of Karlsruhe kerül megnevezésre, mint kiemelkedő 

kutatási helyek. 

Az egyszerűsítés iránti törekvések élén az Organization for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) állt, melynek következtében öt típusú megkötést alkalmaztak: 

 két utazási indok használata (lakás/munkahely, lakás/egyéb), 

 nagyobb körzetek alkotása, 

 az egymenetes fa-építés és ráterhelés adoptálása, 

 egyszerűsített módszertanok a négylépéses modell első három lépésének 

összevonására, 

 egyszerűsítések az adatfelvételek csökkentése és a városi modellek 

transzferálhatóságának érdekében. 

A felmérések szerint a hagyományos, szekvenciális négylépéses modellek jelenleg is a 

leggyakrabban alkalmazottak, melynek lépéseit több gyári szoftvercsomag tartalmazza és 

részben automatizálja; pl. VISUM, CUBE, EMME/2, MEPLAN, MINUTP, OMNITRANS, 

TP+, TRANPLAN, TRANSCAD, TRANUS, Traffic Analyst. 

A mára sok vonatkozásban a jelenségek reaktív magyarázatát adó egyéni választási 

modellek azon a feltevésen alapulnak, hogy az egyének (a „döntéshozók”) a saját 

hasznosságuk maximalizálására törekszenek. Marschak (1960) a hasznosságot a hasznosság 

maximalizálásból vezette le, s az ő nyomán az ilyen modelleket véletlenszerű eloszlású 

hasznossági modelleknek (RUMs – Random Utility Models/Random Utility Maximisation 

models) nevezzük [142]. 

Az egyéni választási modellek kutatásának tárgykörében Domencich és Mc Fadden 1975-

ben írják meg könyvüket a városi közlekedési igényekről [40], melyben a választási 

valószínűségeken alapuló modelleket mutatják be. Az egyéni közlekedési modellek 

kutatásában kiemelkedő még Ben-Akiva [16] és Hensher [53] munkássága. További 

legjelentősebb kutatói Axhausen [13], Bierlaire [29], Manski [83], Spear [130], Train [142], 

valamint Brög, Dagazano, Daly, Mäcke, Mahmassani. 

A kinyilvánított preferenciákra vonatkozóan meg kell említeni McFadden [84], Hensher 

[52], Bradley [52], Train [143], Wilson [143], Ben-Akiva [18], Lerman [17], Morikawa [18] 

munkásságát. Ők is jelentős részben támaszkodtak egyéb kutatók eredményeire, elsősorban 

Burke, Louviere, Pearmain és Rose. 
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Hazai kutatások 

A forgalmi modellezéssel kapcsolatosan megkülönböztetendő a modellhasználat és a 

modellfejlesztés (ld. 4. ábra). 

 

4. ábra: A hazai forgalmi modellek osztályozása 

Forgalmi modelleket kereskedelmi programcsomagok felhasználásával több helyütt 

használnak Magyarországon, melyek közül elsősorban a VISUM, a CUBE és az EMME/2 

csomagok emelendők ki. 

A forgalmi modellek fejlesztésével kapcsolatban is különbséget kell tenni az 

igénymodellezést is magába foglaló és a hálózati forgalmi modellezés között. 

Az egymódú (egyéni vagy tömegközlekedési) igénymodellezés és saját hálózati ráterhelési 

eljárás kifejlesztésével Magyarországon az UVATERV-ben (Nagy), a győri Széchenyi István 

főiskolán (Bakó, Marton, Kálmán [58]), illetve a Közlekedéstudományi Intézetben 

(KÖTUKI/, majd KTI) – TRANSMAN-nál (BKV Forgalmi Modell [106]) foglalkoztak, 

amelyek tervezési munkák során hasznosultak. 

Monigl és Vásárhelyi 1976-ban publikálta az analitikus forgalomelőrebecslési 

módszereket [107]. Scherr-Ujhelyi- Monigl 1981-ben „A komplex térmodell és hálózati 

modell számítógépes rendszere” címmel közölt tanulmányt [126], majd 1983-86 között 

Scherr-Koren T.-Monigl a közúti ráterhelési programrendszerekkel foglalkoztak [128]. 

Több módú, összközlekedési igénymodellezés és közúti, valamint tömegközlekedési 

ráterhelési eljárás kifejlesztésével Magyarországon egyedül a KTI-ben, később a 

TRANSMAN-nál foglalkoztak (Monigl vezetésével, Scherr, Ujhelyi és Koren T., később 

Berki részvételével). A Közlekedéstudományi Intézetben fejlesztette ki Monigl- Scherr -

Koren T.-Ujhelyi a BUDA-PC nevű szoftvert [93], mely később alapja lett a CITY-600 [103] 

és az Albert közreműködésével készült Urbanus modelleknek is [96], míg végül Monigl-

Koren T.-Ujhelyi-Nagy-Berki kutatásainak eredményeképpen az összközlekedési 

TRANSURS programcsomaggá fejlődött [99], amely Budapest és tágabb térségére 

vonatkozik. 

Az országos léptékű modellek közül kiemelten kell említeni a Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium I. ágazati célprogram keretében, Monigl vezetésével készült nagyméretű 

háztartásfelvételekre támaszkodó összközlekedési KOMPLEX modellrendszert. Ugyanennek 
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a célprogramnak a keretében a teherforgalmi igények kutatásával Vörös foglalkozott, aki a 

TRANSZKOMPLEX teherforgalmi modell koncepcióját dolgozta ki [149]. 

A kifejlesztett modellekhez mindig csatlakoztak hatásmodellek és értékelési módszerek. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) kapcsolódó kutatásokat 

végzett a Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszékén Kövesné, Tóth, Debreczeni, 

Mándoki, akiknek legújabb kutatásai már a globalizációnak a modellekre gyakorolt hatásait is 

érintik [69]. A BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatika Tanszékén Kulcsár-

Varga és Bokor végzett kapcsolódó kutatásokat a közúti közlekedéssel kapcsolatosan a 

szimulációs vizsgálatok alapján [72]. A BME Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési tanszékén 

Fi fogta/fogja össze a kutatásokat [47], melyek jelentősen érintik a forgalmi modellezést, 

elsősorban annak közúti vonatkozásait. 

A győri Széchenyi István Egyetemen folytatott kutatásokat Bakó-Kálmán-Koren Cs.-

Marton-Pusztai, akiknek nevéhez fűződik számos alapkutatás és kiterjedt oktatási, illetve 

publikációs tevékenység, mely mellett kifejlesztették az országos és regionális tervezési 

feladatokban mind a mai napig használatos közúti vizsgálatokra alkalmas NETWINFO 

programrendszert is [58].  

Az egyéni választási döntések hátterét kutatta Koren Cs. [62], Pálfalvi [116], Sándor 

[125], Tánczos és Török [137], de a forgalmi modellekben történő alkalmazhatósággal 

kapcsolatos hazai kutatások jelentős részben Monigl, illetve részben munkatársai Berki-Koren 

T.-Nagy-Ujhelyi nevéhez köthetők [100], [105], [4], [31], [97], [102], [92], [101].  

Az egyetemi kutatások mellett a hazai tanácsadói szféra is jelentősen hozzájárul a szakmai 

fejlődéshez, mely cégek munkatársai számos üzleti megrendelés keretében készült anyaghoz 

fejlesztenek új kutatási eredményeket, de ezek ritkán publikusak. A témakörrel foglalkozó 

legjelentősebb hazai cégek a TRANSMAN, KÖZLEKEDÉS, Bauconsult, COWI, 

FŐMTERV, KTI, KVANTITÁS, UVATERV, ProUrbe és Terra Studio (A MOTOS projekt 

által frissített Európai Közlekedési Modell Könyvtár felhasználásával [110]). 

Közlekedéspolitikai intézkedések általános értékelési eljárásai 

A komplex rendszerek vizsgálati/értékelési módszereinek kutatása és az egyidejűleg több 

tulajdonságot is figyelembe vevő értékelési eljárások közül a legismertebbek Harris, 

Kesserling, illetve Kindler-Papp nevéhez köthetők [59]. 

Az analitikus forgalmi modell- és programrendszer kifejlődésével egyidőben fejlődtek ki a 

hozzájuk csatlakozó, hálózati szemléletű értékelési eljárások is, figyelembe véve a 

gazdaságossági szempontokat, melyek elsősorban az UVATERV és a KTI munkatársaihoz 

kötődnek [94], név szerint elsősorban Faludy, Koren Cs., Koren T., Monigl és Scherr 

kutatásaihoz. Monigl-Scherr-Koren T. ANALYT forgalomelőrebecslési rendszere a 

többkritériumos használatiérték-elemzés típusú módszerre épült. Az értékelési módszertanok 

területén Monigl folytatta tovább ezen kutatásokat [99], [92].  

A költség-haszon vizsgálati eljárásokat a közúti útvonalak fejlesztésével kapcsolatosan 

Berg fejlesztette ki az 1960-as években. 

A BME Közlekedésüzemi Tanszékén Turányi nyomán Kövesné [66] kutatásai a 

legjelentősebbek. Kövesné vezetésével elsősorban Debreczeni [69], Mándoki [81], Tóth J. 

[69] kutatják a közlekedés minőségi kérdéseinek részeként az értékelési eljárásokat, melyek 

számos nemzetközi és a hazai szakirodalomban kerültek publikálásra. A BME 

Közlekedésgazdasági Tanszékén Tánczosné által vezetett kutatások a legismertebbek, 

melynek – több nemzetközileg is elismert kutatási eredmény mellett – eredménye a 
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munkatársaival közösen kifejlesztett INNOFINance pénzügyi értékelési modell [136], 

amelyet számos nagy hazai projektben használtak. 

A városi személyközlekedési rendszer értékelésével, a minőségi mutatókra épülő komplex 

eljárásokra alapozva BME Közlekedésüzemi Tanszékén Kövesné kutatásai az irányadóak 

[64], [65], melyekhez kapcsolódnak Mándoki kutatásai [82], [67].  

A győri Széchenyi István Egyetemen Prileszky értékelési módszertant dolgozott ki a 

tömegközlekedési fejlesztések komplex hatásvizsgálatára vonatkozóan [119]. 

A nemzetközi gyakorlatban több szakirodalom foglalkozik az elérhetőséggel, mint a 

közlekedésnek a városszerkezet alakító egyik legfontosabb ismérvével. Mäcke [79], Dören és 

Nowodworsky [41] az 1970-es évek második felében végzett kutatómunkájukban a térségi 

központi szerep és az aktivitásspecifikus utazási körülmények közötti összefüggéseket 

vizsgálták, és megkísérelték a „központiság” jelenségét az elérhetőséggel kifejezni. 

Eckelmann-Polumsky [42] a térségi centrumok hierarchiájának és a közlekedési hálózat 

szerkezetének fejlődésével foglalkozott, a forgalom indok szerinti bontása mellett, az 

elérhetőség változásával összhangban. Wutschka [153] a munkahelyek, illetve azok 

elérhetősége közötti kapcsolatot vizsgálta a reggeli hivatásforgalomban. 

A közúthálózat tervezésében az elérhetőségen alapuló mutatószámok alkalmazása – mint a 

forgalmat befolyásoló tényező – már több, mint harminc évre tekint vissza, amit Monigl [102] 

honosított meg, akihez – az Isard [57] munkásságára támaszkodó – Mäcke [78] közvetítésével 

került. Az elérhetőségi mutatók szerepét vizsgálta Tóth G. [141], míg az értékelési 

modellekben történő felhasználására vonatkozóan számos gyakorlati feladata alapján Berki és 

Monigl publikált cikket [22]. 
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2 Adatfelvételi módszerek értékelő elemzése 

A fejezet összefoglalja és ismerteti a közlekedési modellezéshez szükséges adatok 

áttekintését, a használatos legfontosabb adatgyűjtési módszereket, a felvett adatok típus 

szerinti osztályozását, az előnyök, hátrányok, illetve megkötések bemutatását. A fejezet 

kitekintést ad a legújabb, helymeghatározással egybekötött adatfelvételi módszerekről is. 

2.1 A közlekedési döntéshozatal információigénye 

Az adatok és az adatokból levezethető információk a közlekedési rendszerek 

döntéshozatali folyamatainak legfontosabb elemei közé tartoznak; segítenek a teljesítmények 

értékelésében, a problémák feltárásában, a változatok tervezésében és a prioritások 

meghatározásában. 

A forgalomfelvételeknek támogatniuk kell a közlekedési hálózatok tervezési feladatait, s 

ennek érdekében a felvételeknek információt kell adniuk: 

 a forgalmi igények keletkezésének mértékéről és legfőbb befolyásoló tényezőiről, 

 a forgalmi igények területi, időbeli és mód szerinti megoszlásáról, 

 a forgalmi volumenek trendjéről, és a jelenlegi állapotok referencia értékeiről, 

 a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és társadalmi döntéshozatali prioritásokról, és 

 a közlekedés által kiszolgált gazdasági és társadalmi folyamatok hatásairól. 

Az adatok egy része egyszerűbb módon a közlekedési hálózat mentén gyűjthető, míg más 

része viszont azt igényli, hogy ne csak az éppen közlekedő személyt számoljuk, illetve 

kérdezzük meg, hanem feltárjuk a személyek közlekedési döntéseinek legfontosabb 

indokrendszerét. Az adatok természetéből fakadóan tehát nem lehet egyetlen 

forgalomfelvételi módszerrel választ kapni minden kérdésre; többféle forgalomfelvételre van 

szükség.  

A felvételek tervezésekor figyelemmel kell lenni öt kérdés (ld. 5. ábra) megválaszolására. 

 

5. ábra: A forgalomfelvételek tervezésekor megválaszolandó kérdések 

Miért? 
Milyen célból 

történik a felvétel? 

Ki? 
Kinek kell 

megrendelnie és 

elvégeznie? 

Hogyan? 
Milyen 

módszertant kell 

alkalmazni? 

Mikor? 
Mikor kell a 

felvételt 

végrehajtani? 

Kit? 
Milyen 

célcsoportokat kell 

meghatározni? 
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A felvételek kettős célt szolgálhatnak: egyfelől a jelenlegi helyzet (mi van?) felmérése, 

másfelől a különböző területfejlesztési és közlekedési rendszerintézkedések következtében 

beálló közlekedési változások (mi lesz?) becslésének megalapozása. Rendkívül fontos, hogy a 

feldolgozás után megválaszolandó kérdések köre minél pontosabban legyen meghatározva, 

mivel bizonyos esetekben kiegészítő felvétel lehetősége erősen korlátozott. 

A közlekedési rendszer használói többféle ismérv szerint sorolhatóak csoportba, 

kategóriákba attól függően, hogy milyen célból történik a vizsgálat. A csoportképzés nem 

csak a felvétel lehatárolása miatt szükséges, hanem adott esetben lehetőséget kínál a 

mintavétel szűkítésére a statisztikai megbízhatóság megőrzése mellett. 

Az alkalmazandó módszertant illetően a szakmai eszköztár meglehetősen széles, így a 

kiválasztást nem csak a felvételi cél szabja meg, hanem egyéb szempontok is befolyásolják 

(költségek, időszükséglet stb.) 

2.2 Forgalomfelvételi módszerek 

A közlekedési adatok és információk gyűjtésére igen gazdag eszköztár áll rendelkezésre, 

melyek rövid összefoglalását adja jelen alfejezet, annak érdekében, hogy a későbbiekben az 

egyes adattartalmak információ tartalma és hasznosíthatósága átláthatóbban kerülhessen 

bemutatásra. 

A közlekedési igényekre vonatkozó adatok lehetnek: 

 keresztmetszeti számlálási adatok, 

 áramlási adatok (honnan-hová), és 

 közlekedői magatartást feltáró adatok. 

A számlálási és áramlási adatfelvételek jellemzően egy adott időszakra – a „jelenre” és a 

múltbeli történésekre – szolgáltatnak adatot és inkább kvázi pillanatfelvételnek tekinthetők. 

Ezek a felvételek azonban a jövőbeni változások előrebecslésére csak korlátozottan 

alkalmazhatók, és a tapasztalt közlekedési jellemzőket csak részben képesek magyarázni. A 

közlekedői magatartást feltáró felvételek – pl. háztartásfelvétel vagy naplóvezetés (esetleg 

GPS-sel kiegészítve) – azonban több információt adnak mind a közlekedő személyek utazási 

szokásairól, döntési lehetőségeiről, preferenciáiról és az azokat befolyásoló egyéb 

körülményekről. 

A gyakorlatban használatos főbb forgalomfelvételi módszereket az 6. ábra mutatja be. 
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számlálás

kézi

esettanulmányok

feldolgozása

háztartásfelvétel

nyomkövetés

háztartásfelvétel

naplóvezetés

háztartásfelvétel

interjú

személyes adatgyűjtés

nyomkövetés

személyes adatgyűjtés

naplóvezetés

személyes adatgyűjtés

fókusz csoport

személyes adatgyűjtés

interjú

személyes adatgyűjtés

válaszlistás

számlálás

automata

 Forgalom-

felvételi 

módszerek

 

6. ábra: Forgalomfelvételi módszerek 

Az adatgyűjtési technikákat röviden az 1. táblázat foglalja össze: 

1. táblázat: A legfontosabb adatgyűjtési technikák 

Módszer Típus Általános cél Előnyök Megkötések 

számlálás/ 

megfigyelés 

kézi (rögzítés 

módjától 

függetlenül) 

forgalmi áramok 

nagyságára és 

összetételére 

vonatkozó 

információk gyors 

gyűjtése 

 nagymennyi-

ségű adat gyűjthető 

 összetétel 

adatok 

 viszonylag 

olcsó 

 személyes adat 

nem gyűjthető (pl. 

bérlettulajdon) 

 automata forgalmi áramok 

nagyságára és 

(ritkán) összetételére 

vonatkozó 

információk gyors 

gyűjtése 

 nagymennyi-

ségű adat gyűjthető 

 pontos 

 a legolcsóbb, ha 

a technika már 

megvan 

 személyes adat 

nem gyűjthető 

személyes 

adatgyűjtés 

válaszlistás nagyszámú 

személytől gyűjthető 

információ gyorsan 

 nagyszámú 

személy 

kérdezhető meg 

 nem túl 

költséges 

 személyes adat 

korlátozottan 

gyűjthető 
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Módszer Típus Általános cél Előnyök Megkötések 

 interjú személyes 

szokásokra, 

indokokra, 

körülményekre 

vonatkozó részletes 

adatgyűjtés 

 részletes adat 

 kapcsolat a 

személy/ csoport 

között 

 érzékeny adatok 

(jövedelem) 

 idő és 

költségigényes 

 komplex 

elemzés kell 

 a kérdező be-

folyásolhatja a 

válaszadót 

 fókusz 

csoport 

részletes és 

használói 

észrevételeket 

tartalmazó csoportos 

beszélgetés 

 gazdag 

felhasználói 

tapasztalatok 

 eszmecsere 

 olcsó 

 nehezebb 

feldolgozás 

 szervezés kell 

 moderátor 

 naplóvezetés személyes szokások 

hosszabb távú 

gyűjtése 

 több napi adat 

 részletes adatok 

 személyes 

elkötelezettség 

 oktatás 

 kis minta 

 nyomkövetés útvonal adatok 

gyűjtése  

 útvonal és 

paraméterei 

 objektív 

 ld. naplóvez. 

 eszközigény 

háztartás-

felvétel 

interjú a személyek és 

háztartás kapcsolata 

is (ld. személyes 

adatgyűjtés is) 

 ok-okozati 

kapcsolatok 

 háztartási 

döntések 

 költségigényes  

 felkészültség a 

feldolgozásnál 

 naplóvezetés – | | – – | | – – | | – 

 nyomkövetés – | | – – | | – – | | – 

esettanul-

mányok 

feldolgozása 

 komplex tapasztalati 

információk, valós, 

mért adatok 

 olcsó 

 kipróbált és 

megélt 

 visszajelzések 

 transzponálha-

tóság 

 kevés konkrét 

adat 

Az egyes feladatok kapcsán többféle módszer is alkalmazható, illetve sok esetben szükség 

lehet a felvételi módszerek kombinálására. 

Minden esetben szükséges az érintett közlekedői csoportok tájékoztatása az 

együttműködés biztosításának érdekében. 

2.3 A kérdezés idősíkja 

A közlekedési szokások nem állandóak, hanem azok a lakossági csoportokon és 

közlekedésen belüli változások mellett külső gazdasági-társadalmi környezet hatására is 

változnak, amiért a szokások megismerésére időszakonként közlekedési felvételek 

végrehajtása szükséges. A közlekedési szokások változásának egyik fő oka, hogy a város-

/területfejlődésből adódóan változik a közlekedést kiváltó tevékenységi helyek mennyisége és 

területi eloszlása, ami elsősorban a szokások térbeli-területi dimenzióját érinti, de hatással van 

a közlekedés időbeli és módbeli alakulására is. 

A közlekedési beavatkozások értékelésével foglalkozó vizsgálatok esetében a közlekedési 

szokásjellemzők megismerésére irányuló forgalomfelvételek eredményei a modellépítés során 

oly módon hasznosulnak, hogy a megfigyelt személyek helyváltozatásainak megvalósulási 

körülményeiből általánosítható szabályok, összefüggések (modellek – egyéni, illetve csoport 
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modellek) kerülnek levezetésre és formalizálásra. A fejlesztések hatására bekövetkező 

közlekedési jellemzőváltozásokat (idő, költség, szolgáltatási körülmények területén) 

behelyettesítve a modellbe nyerhetők a megváltozó igényáramok közlekedési módonként. 

Az egyéni és csoport modellek közti leglényegesebb különbség, hogy az egyéni 

(diszaggregált) modellekben a több lehetőség (pl. úti célok, vagy módok) közti választás 

kimenetele „diszkrét” (igen (1) a választott alternatíva esetében, vagy nem (0) a nem 

választott alternatívák esetében), így az eredményváltozók és az egyes alternatívák jellemzői 

(utazási idők, költségek, egyéb körülmények, mint független változók) kapcsolata 

egyénenként vizsgálható.  

Az egyéni modellek esetében az adatnyerés módjától függően még további 

megkülönböztetés is teendő, ugyanis a modellezés alapjául szolgáló felvétel irányulhat 

megtörtént, beszámolt eseményre, vagy jövőbeli eshetőségekre vonatkozóan.  

A megtörtént közlekedési események esetén csak a személy által használt választott 

lehetőség körülményeire vonatkozó adatokat gyűjtünk (a háztartásfelvételek nagy részében ez 

történik); ebben az esetben az alternatív lehetőségek jellemzőit (pl. utazási idő) vagy más 

adatforrásokból (pl. menetrend), vagy számítással kell előállítani, miközben kényszerűen 

feltételezzük, hogy a személy a döntésénél szubjektíve ugyanúgy mérte fel ezeket a 

jellemzőket, mint ahogy azok objektíve a valóságban léteznek; ebben az esetben a 

„beszámolt (revealed) preferenciákra” épülő elemzési módszert alkalmazhatunk.  

A ma még nem létező, jövőbeli jelenségekkel kapcsolatban (pl. gyorsvasút, útdíj stb. 

bevezetése esetén) több „felkínált” alternatív lehetőség közti választás kapcsán kérdezünk rá a 

személy elképzelt döntésére, és ezt több „szcenárióra” vonatkozóan elvégeztetjük, aminek 

alapján a „kinyilatkoztatott (stated) preferenciák” módszerét alkalmazhatjuk (ily módon 

lehetőség van a minta „szigorítására” is).  

Az első esetben a válaszadó által beszámolt döntés biztosan megtörtént, így ennek a 

döntésnek a körülményei jól feltérképezhetők és megismerhetők. A második esetben a 

válaszadót arról kérdezzük, hogy miként döntene egy jövőbeni, hipotetikus esetben. 

Köznyelvi fordulattal a „Mi történt? Milyen módon utazott? Mely eszközöket használta?” 

típusú kérdések a beszámolt eseteknél használatosak, míg a kinyilvánított döntéseknél a 

„Milyen módon utazna, ha…?” típusú kérdés használható.  

A múltban lezajlott, illetve a jelenben történő események felvételére sok módszer áll 

rendelkezésre, ilyenek a leggyakrabban használt hagyományos forgalomszámlálások, az 

áramlási felvételek és a háztartásfelvételek, illetve a naplóvezetés. A számlálási és áramlási 

adatfelvételek jellemzően egy adott időszakra – a „jelenre” és a múltbeli történésekre – 

szolgáltatnak adatott és inkább kvázi pillanatfelvételnek tekinthetők. Ezek a felvételek 

azonban a jövőbeni változások előrebecslésére csak korlátozottan alkalmazhatók, és a 

tapasztalt közlekedési jellemzőket csak részben képesek magyarázni. A közlekedői 

magatartást feltáró felvételek – pl. háztartásfelvétel vagy naplóvezetés (esetleg GPS-sel 

kiegészítve) – azonban több információt adnak a közlekedő személyek utazási szokásairól, 

döntési lehetőségeiről, preferenciáiról és az azokat befolyásoló egyéb körülményekről. 

A jövőbeni esetekre való kérdezésnél speciálisan tervezett adatgyűjtési módszertan 

kidolgozása szükséges, mely ismerteti a kérdezettel a jövőbeni várható esetet, megpróbálva 

azt életszerűvé tenni számára, és ezután kérdez rá a várható döntésre. Ilyenkor természetesen 

felvetődik a kérdés, hogy a válaszadó az általa hozott döntéseket a valóságban is vállalná-e, 

vagyis mennyire bízhatunk az értékítéletében. Az adaptív (a kérdezett válaszai alapján a 

kérdezési tervet dinamikusan változtatni képes) kérdező szoftverek képesek a válaszok 
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konzisztenciájának ellenőrzésére, és a reális – a válaszadó szempontjából értelmezhető – 

jövőbeni helyzet felvázolására. 

2.4 Új technológiák szerepe és hatása 

A technika fejlődésével lehetőség nyílik a forgalomfelvételek: 

 objektivitásának növelésére, 

 az adatminőség javítására, 

 a primer ellenőrzésekre, 

 a költségek csökkentésére, 

 a felvételek részletgazdagságának/információtartalmának növelésére, 

 a felvétel monitoringjára és menet közbeni korrekciójára, valamint 

 esetleges kiterjesztésére (pl. éjszakai közlekedés). 

A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának Közlekedésüzemi tanszékén, 

Kövesné vezetésével ([139], [68]) már az 1990-es évek végétől folytak kutatások a 

költségkímélő számítógépes utasfelvételekkel kapcsolatban, melyek több különböző 

felvételnél is hasznosításra kerültek.  

Az alábbiakban a már Magyarországon is elérhető, a közelmúltban sikerrel alkalmazott 

újítások kerülnek ismertetésre, melyekhez kapcsolódóan én dolgoztam ki a hazai közlekedési 

háztartásfelvételek számítógépekkel történő végrehajtásának módszertanát [21], és 

közreműködőként részt vettem az elektronikus chipkártyával kapcsolatos kutatásokban is, 

melyen belül a hálózati leképezésnek a szerepével foglalkoztam [19], [20][98]. 

2.4.1 Elektronikus adatrögzítés 

Több forgalomfelvételi módszer esetében igen részletes kérdőív kerül kidolgozásra. Ennek 

hagyományos módon történő felvétele – az adatok papíron való felvétele, kódolása, majd 

rögzítése – igen nagy idő- és költségigényű feladat, melynek esetleges lekérdezési hibái csak 

az adatrögzítésnél, illetve a feldolgozásnál derülnek ki, tovább növelve a költségeket, illetve 

csökkentve a hasznos információk mennyiségét. 

A nagymennyiségű adat pontos rögzítése, a kérdőív logikai rendszerének betartathatósága, 

illetve a felvételre kerülő címek pontszerű pontosságának követelménye leghatékonyabban 

számítógép alkalmazásával biztosítható. A számítástechnikai eszközök árának csökkenése 

mára lehetővé tette, hogy a felvételek során is használhassuk ezen eszközöket. 

A gépi adatfelvétel előnyei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 Pontosabb adatfelvétel. 

 Nincs kódolás, rögzítés és az ezekből származó többlet idő, költség és hiba.  

 Homogén gépparkkal lehet végrehajtani a felvételt, míg a kézi felvétel utórögzítése 

jellemzően vegyes gépparkon történt(történik). 

 Jobb adatrészletezettség és minőség érhető el. 

 Hatékonyabb a későbbi tervezési és térinformatikai hasznosítás. 

A hátrányként vagy felhasználási korlátként jelentkezik magának a gépeknek a biztosítása, 

a felvevő programnak a tervezése, illetve a program tesztelése. A tesztelés különösen fontos a 

zárt kérdések esetében – ahol csak az előre kódolt válaszok közül lehet választani – mivel 

esetleg kizárásra kerülhet a valóságban előforduló eset, így akár téves következtetés levonása 

is lehet az eredmény. 

Fontos megemlíteni, hogy a képfeldolgozási technológiák fejlődése mára elérte azt a 

szintet, hogy a járműforgalom keresztmetszeti figyelése videó rögzítéssel is megoldható, s 
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ennek utófeldolgozásával megállapítható a forgalom, vagy esetleg egy-két további ismérv 

értéke is kinyerhető (magyar/külföldi, matricával rendelkező és nem rendelkező).  

Az elektronikus adatfelvétel speciális formája az internet, melynek segítségével lehetőség 

van akár a kérdőíveknek a válaszadó általi önkitöltésére, akár az adatrögzítésre is. 

Természetesen ebben az esetben is sok korláttal kell megküzdeni (például a válaszok 

minősége, minta reprezentativitása), melyeket most nem részletezek mivel ilyen jellegű 

felvételi módszer közlekedési magatartás és honnan-hová adatfelvételekben történő 

alkalmazása egyelőre periférikus (nem beleértve az adattovábbítás és egyéb kiegészítő célokra 

való felhasználást), illetve kiegészítő felvételekre vonatkozó tapasztalatok már széles körben 

rendelkezésre állnak. 

2.4.2 Digitális térképek 

A digitális térképi alkalmazások elterjedése és széles körű hozzáférhetősége újabb 

kihasználható előnyt jelent a felvételek tervezésében és végrehajtásában. 

A digitális térképek elsősorban a lakóhely, illetve a helyváltoztatások kielégítően – az 

adatvédelmi előírásokat nem sértő – pontos felvételénél jelentenek nagy előnyt, és a későbbi 

feldolgozások és elemzések pontosságát nagymértékben elősegítik. Ugyanakkor digitális 

térképek segítségével jobban szervezhető maga a felvétel is, például a kérdezőbiztosok 

munkaterületének lehatárolása. 

A közforgalmú közlekedési eszközökkel történő utazás leképezése a mai technikai 

színvonalon akár megállóhely és viszonylat mélységben is megoldható, amennyiben a 

felvételi területre vonatkozóan rendelkezésre áll digitális hálózati térkép. A térképhez 

illeszkedően szükséges a szolgáltató menetrendi adatbázisa, amely a felvevőprogramba 

megfelelő módon beépíthető. Amennyiben térképkezelő szoftver is alkalmazásra kerül, akkor 

az adatok meg is jeleníthetők. 

2.4.3 Nyomkövetés 

A közlekedési adatgyűjtésben új lépést jelentettek a passzív és aktív hely-adat gyűjtő 

technikák: a műholdas helyzetmeghatározás (GPS) [151], a cella alapú (mobiltelefon) 

helymeghatározás [60] és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) [134].  

A helyzetmeghatározás eszközeinek árai is rendkívüli mértékben csökkentek az elmúlt 

évek folyamán. A helyváltoztatások induló és végpontjainál sokszor nehézkes a kérdőíves 

felvétel esetében a pontos azonosítás (pl. elmentem a bankba, a Piroska Csemegébe), a 

helyváltoztatások útvonalát pedig csak utófeldolgozás során lehet számítógépes modellekkel 

rekonstruálni (kivétel a közforgalmú közlekedési eszközök esetében számítógépes felvételnél, 

ld. előbb). 

A kikérdezettek, illetve felvevők hely-adat gyűjtő eszközzel történő felszerelésével, illetve 

az általuk használt ilyen típusú eszközök figyelésével lehetőség nyílik az utazás közbeni 

adatgyűjtésre (ld. 7. ábra), melynek segítségével – a használt eszköztől függően – 

meghatározhatók például: 

 a tevékenységi helyek és az azokon eltöltött idő; 

 a helyváltoztatások időpontja, útvonala, sebessége és időszükséglete és 

 áttételesen, jó közelítéssel megadható a közlekedési mód és az indok is [152]. 

A felvett személyek napi utazási láncainak ilyen részletességű felvétele nyilvánvalóan 

vagy a személyi jellemzők ismerete nélkül (passzív), vagy csak a személyek aktív 

közreműködésével és beleegyezésével történhet a személyes adatok fokozott védelme mellett. 
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7. ábra: Helyváltoztatások felvétele GPS-sel (Laboratoire de Sociologie Urbaine) 

2.4.4 Elektronikus kártya 

„Az információs technológia fejlődéséből fakadóan nemzetközileg egyre nagyobb teret 

nyer a chipkártyák közlekedési alkalmazása, amelyek igen nagy jelentőséggel bírnak a 

szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság 

biztosítása, a teljesítmény-arányos viteldíjak megvalósítása, a készpénz-fizetésimód kiváltása, 

a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a 

szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában.” 

[7]. 

A chipkártyán alapuló díjszabási rendszerek által szolgáltatott adatok keletkezésük szerint 

az alábbi két csoportba sorolhatók: 

 kártyaműveleti adatok: 

 a kártyák kiadása során felveendő és rögzítendő személyi adatok; 

 a kézi és automata kártyafeltöltő készülékekben feltöltésre kerülő díjtermékek, 

ezek díjösszegei és érvényességi adatai; 

 a kártyakezelés során a kezelőkészülékek olvasott és visszaírt adatai; 

 valamint az esetleges ellenőrzések során keletkező adatok. 

(A személyi adatok védett, elkülönített állományban találhatók, így adott személy napi 

mozgásai nem válhatnak követhetővé, csak az adott azonosítójú kártya mozgásadatai.) 

 származtatott és feldolgozott adatok: 

 az adatok összesítése, 

 összevont elemzése, 

 kombinálása a szolgáltatásokra vonatkozó egyéb információkkal (menetrend, 

kapacitás, díjszabás és árkiegészítés stb.). 

A legfontosabbak a kártyahasználatra vonatkozó adatok, melyekből megtudhatóak a 

következő, a közlekedéstervezésben használatos adatok: 

 jegy- és bérletfajták használati gyakorisága, 

 honnan-hova áramlási adatok, és  

 az utazások időbeli lefolyása. 
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A kártyakezelésből származó adatok egyik jellegzetes vonása, hogy az adatok mennyisége 

és megbízhatósága több nagyságrenddel meghaladja az egyéb módon gyűjthető adatokét. 

Az elektronikus kártyarendszerek járulékos előnye, hogy szinte minden – az 

üzemeltetéshez kötődő, eddig esetleg csak járulékosnak tekintett (pl. a megállók GPS 

koordinátája) – információ elektronikusan tárolásra és ellenőrzésre kerül, s így a jelen és 

múltbeli állapotokra vonatkozóan rendkívül részletes és pontos adatokat kapunk. 

Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek az adatok sem képesek helyettesíteni a 

közlekedők döntési helyzeteinek háztartásfelvétellel történő megismerését, mivel nem ad 

teljes körű információt az adott kártya használójának társadalmi és mikrogazdasági 

beágyazottságáról. 
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3 Digitális adatkezelési módszerek 

A közlekedési adatok megfelelő kezelése legalább olyan fontos, mint maga az 

adatfelvétel, mivel ez határozza meg, hogy mely adatok hasznosulnak és milyen 

következtetések vonhatók le. A fejezet első része röviden bemutatja az adatkezelési 

módszereket, míg a második rész kifejezetten a téradatokat is kezelni képes geoadatbázissal 

foglalkozik. Ez utóbbi technikának az alkalmazásbeli jelentőségét alátámasztja a közlekedés 

térbeliséghez kötődő természete. 

3.1 Adatkezelési módszerek osztályozása 

A modellek fejlesztése általában a vizsgálni kívánt rendszer viselkedésének, 

tulajdonságainak megfigyelésével, illetve az arra vonatkozó adatok összegyűjtésével 

kezdődik. A forgalmi modell építéshez elsősorban a következő típusú adatokra van szükség 

[110]: 

 területhasználati/struktúra adatok (pl. népesség, foglalkoztatottság, motorizáció), 

 gazdasági/pénzügyi adatok (pl. költségek, GDP), 

 közlekedési hálózati adatok (pl. digitális térképek), 

 statisztikai adatok (pl. kereskedelem, áruszállítás), 

 közlekedési igényfelmérések (pl. áramlási adatok, keresztmetszeti számlálások), 

 szokásjellemzők (pl. háztartásfelvétel, idő-értéke), 

 működtetési adatok (pl. logisztikai kapcsolatok). 

A forgalmi modell adatigényét a 8. ábra mutatja be. 

 

8. ábra: A forgalmi modell általános felépítése (saját ábra, [27]) 

A komplex rendszerekben a közlekedés forgalmi és működtetési folyamatainak 

leképezésére olyan hálózati, forgalmi modell – itt általánosságban használva a fogalmat – 
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szükséges, mely a valós közlekedési hálózatot képes megfelelő mélységben leképezni, és 

térbeli információkkal ellátva vizuálisan megjeleníteni, illetve azon elemzéseket lehet végezni 

és szolgáltatásokat (pl. információszolgáltatás a döntési folyamatokhoz) nyújtani. 

A szükséges adatok összegyűjtése során papíron, illetve elektronikus úton rögzített 

adatokkal dolgozunk, amelyeket a könnyebb kezelhetőség miatt egyaránt elektronikus 

formában tárolunk a feldolgozáshoz (ld. 9. ábra). 

 

9. ábra: A modellezéshez szükséges adatok transzformálása 

Amint azt a felsorolás is mutatja, általában több, különböző szerkezetű adat tárolására van 

szükségünk: 

 táblázatos adatok, 

 térképi adatok és 

 függvények. 

Az adatok számosságának növekedése, tartalmi és adatforrásbeli szükségessége az 

informatikában kikényszerítette a metaadatok használatát. „A metaadat legegyszerűbben úgy 

definiálható, mint adat az adatról. Ez információt foglal magába az adatbázis tartalmáról, 

ábrázolásáról, kiterjedéséről (térbeli és időbeli), térbeli vonatkozásáról, minőségéről és az 

elérhetőségéről” (CEN, 1995). 

A közlekedési adatok – a közlekedésnek a térbeni helyváltoztatásból adódó sajátosságából 

kifolyólag – általában jól definiálható térbeli kötődéssel rendelkeznek, mely tulajdonság 

kihasználását az elemzéseknek a térbeli kapcsolatokat felhasználó irányban történő fejlődési 

iránya fokozottan támogatja és igényli. Ebből a szempontból a táblázatos adatok többszörös 

áttételen, esetleg más-más adatbázison keresztül történő elérése a munka hatékonyságát 

jelentősen csökkenti. 

Az adatok kapcsolódási szerkezete és konzisztenciája megkívánja, hogy ezek a 

kapcsolatok az adatok szerkesztése során is megmaradjanak (pl. a viszonylat számozása, a 

hozzá rendelt útvonal leírása, a beosztott járművek költségadatai és az utasszámlálási adatok). 

A fenti követelmények egy része relációs adatbázis kezelő rendszerekben biztosítható, 

azonban ezek önmagukban nem képesek a térbeni objektumok és topológikus kapcsolati 

szabályrendszerek kezelésére. A probléma orvoslására a legújabb fejlesztési irányok a 

geoadatbázisok (ld. a következő fejezet) alkalmazásának irányába hatnak, melyek központi 

elemző adatforrásként a forgalmi modellek alapjául szolgálnak (ld. VISUM vagy Traffic 

Analyst programcsomagokat [148]). 

3.2 Geoadatbázisban történő adattárolás 

A térinformatika már önálló tudományággá nőtte ki magát, melynek eredményei a közélet 

és közgazdaság majd minden területén hasznosíthatóak. „A térinformatika az adatbázis 

szempontú megközelítésből fokozatosan egy tudás központú megközelítés irányában 

fejlődik.” – állítja Jack Dangermond az ESRI Inc. Elnöke. Az idézet jól példázza a 

térinformatikának az információmenedzsmentben betöltött szerepét, mellyel elősegíteni 

kívánja a meglévő információk és mögöttes kapcsolatok egységes platformon történő 
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tárolásával, integrálásával, vizualizálásával, térbeli elemzésekkel, és az így kialakuló 

tudásbázis több felhasználó számára történő megosztásával a különböző vállalatok és 

szervezetek hatékonyabb működését, az érintett szereplők viselkedésének megértését, illetve a 

velük történő kommunikációt. A szállóigévé vált mottóval: „Egy kép többet mond ezer 

szónál!”. 

A fenti bevezető azt hivatott alátámasztani, hogy a térinformatikai eszközök rendkívül 

hatékonyan képesek segíteni az adatok kezelését és hasznosítását, mely a közlekedési adatok 

esetében az adatok jellemzően erős térbeli kötődése miatt fokozottan helytálló. 

Minden térinformatikai/GIS rendszernek három, egymástól eltérő, de integrációval 

összeházasított része van:  

 Digitális adatbázis – ami a térbeli elemek mértani formáit tartalmazza (pl. egy sor 

koordinátát ami egy sokszöget határol), és meghatározó paramétereket, 

tulajdonságokat (attribútumokat), melyek e térbeli elemekre jellemzőek (pl. egy 

villamos sínnek a szakasz hossza, lejtése, mikor volt cserélve, gyártási adatai, kopás 

ellenőrzési adatai, mérnöki rajz referenciái stb.). 

 Szoftver (pl. ESRI ArcGIS, Intergraph MGE stb.) – az a számítógépes program, ami 

kezeli, elemzi, modellezi és térben megjeleníti az adatbázis adatait. 

 Tér adatok – digitális alfanumerikus, vektor vagy raszter térkép elemek és légi vagy 

műholdas felvételek (pl. ortofotók), melyek az adott téma adatait földrajzi 

környezetükbe illesztik be (pl. egy város alaptérképe, hidrográfia, közutak, utcanevek, 

házcímek, közlekedési szabályok stb.)  

A térinformatikai rendszerek adatbázisának kialakítása meghatározott lépések szerint 

történik. Ezt a folyamatot a 10. ábra szemlélteti.  

 

10. ábra: A térinformatikai rendszer általános felépítése 
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3.2.1 A geoadatbázis 

A geoadatbázis olyan adatbázis, ahol a földrajzi- és leíró adatok (attribútumok), valamint a 

köztük lévő logikai kapcsolatok egy közös adatbázisban kerülnek tárolásra és menedzselésre. 

Előnye a redundancia mentes adattárolás. 

A térinformatikai adatok többek egy relációs adatbázis kezelő rendszer tábláinál vagy 

egyes fájloknál; azoktól eltérően tartalmazzák a fejlett viselkedési és integritási szabályokat 

melyek adatmodellekben definiálódnak, mely adatmodellek a térinformatikában kiemelt 

szerepet játszanak. A geoadatbázis tervezésénél kerül definiálásra, hogy az egyes térbeli 

elemek és jellemző adataik, karakterisztikájuk milyen módon kerülnek leképezésre. Az 

adatbázis tervezés főbb lépcsőfokait az alfejezetek mutatják be. A térinformatikai 

rendszerekben a hagyományos adatbázis kezelőkhöz képest továbblépés, hogy lehetőség van 

nem csak tartalmi, hanem térbeli viszonyok alapján is logikai kapcsolat értelmezésére – 

például az utcák, mindig csomópontban találkoznak és a csomópont mozgatása az utca 

objektum releváns belső pontjának koordinátáját is megváltoztatja. A geoadatbázis szabályok 

általában úgy vannak kialakítva, hogy együtt tudjanak működni, akár több száz 

adatformátummal és adatstruktúrával, valamint segítségükkel megvalósíthatók komplex 

térinformatikai objektumok, mint például a topológiák, hálózatok, raszter katalógusok, 

kapcsolatok és névterek. 

Kapcsolatként általában két tábla közös mezői (oszlopai) között létrehozott viszonyt 

értjük, mely egy-az-egyhez, egy-a-többhöz vagy több-a-többhöz típusú lehet. A 

geoadatbázisban a mező nem csak BLOB (Binary Large Object – Nagy Bináris Objektum) 

típusú lehet, hanem térbeli objektum is, mivel ezeket az alkalmazott adatbázis kezelők 

támogatják. 

3.2.2 Rendszerkövetelmények 

A rendszerkövetelményeket a térinformatikai rendszerek három fő alkotóeleme szerint 

érdemes csoportosítani: 

 digitális adatbázis, 

 szoftver, 

 tér(beli) adatok. 

Az alábbiakban megfogalmazott rendszerkövetelmények a teljes térinformatikai rendszer 

kiépítésére vonatkoznak. Fokozatos rendszerbevezetés esetén arra kell törekedni, hogy minél 

kisebb ráfordítással legyen megvalósítható az egyik fejlettségi szintről a másikba való 

átmenet, vagyis nem több rendszerterv készül, hanem skálázott megvalósítási tervet szükséges 

készíteni. A fokozatosság, mint követelmény a rendszer/szoftver skálázhatóság címszó alatt 

jelenik meg. 

3.2.2.1 Rendszerkövetelmények a digitális adatbázis oldaláról 

A digitális adatbázis tartalmazza a térbeli elemek/objektumok térbeli koordinátáit/ 

koordinátasorozatait, valamint a térbeli elemek leíró (attribútum) adatait.  

A digitális adatbázissal kapcsolatosan követelmény: 

 az adatoknak optimalizált, relációs adatbázisba szervezése, melyben a többszörös 

adattárolás és az inkonzisztens adatbevitel csökkenthető, 

 metaadatbázis (adat az adatról) készítése, 

 kapcsolati rendszer definiálása, 

 adatbázis szabályok felállítása az adatok javítására, módosítására vonatkozóan, 

 verziókövetés, 
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 több felhasználós környezet (több adatjavító és adatlekérdező kliens) támogatása, 

 jogosultságok kezelése, 

 skálázhatóság, 

 felhasználói, folyamat-, eseményvezérelt és adathordozó hiba elleni védelem, és 

 naplózás. 

A geoadatbázis esetében a fenti követelmények kiegészülnek a térképi adatok kezelésével. 

Az adatbázis követelményekkel kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy olyan adatbázis-kezelők 

jöhetnek szóba, amelyek több térinformatikai szoftverrel és egyéb alkalmazással képes 

kommunikálni. 

3.2.2.2 Rendszerkövetelmények a szoftvermegoldásra vonatkozóan 

Szoftver oldalról többféle követelmény merül fel, amelyek érintik az adatok tárolását, 

kezelését, az elemzéseket, és a korábban említett folyamatok és felhasználók támogatását. 

Kiemelendő, hogy az alábbiakban nem egy darab multifunkcionális szoftverben kell 

gondolkodni, hanem egy olyan szoftver-rendszerben, vagy szoftver-családban kell a 

kialakítást elképzelni, amelynek a felsorolt kliensek kiszolgálására, a szerverfunkciók 

ellátására, portál rendszerű adatmenedzsment kiépítésére megvan a képessége a felsorolt 

egyéb paraméterek teljesítésével összhangban. 

3.2.2.3 Adattárolási és adatcsere formátumok 

Az adattárolási és adatcsere formátumokkal szemben alapkövetelményként a minél több, 

lehetőleg nyilvános adatformátum támogatása (interoperabilitás) és a szabványok szerinti 

adatcsere, illetve a napi feladataiban használt egyéb szoftverek irányába történő 

kommunikáció fogalmazódik meg: 

 adatformátum: az OGC szabvány, az ESRI Shapefile®, a Mapinfo Interchange és az 

Autodesk formátumok és a legelterjedtebb raszteres adatformátumok (tiff, jpeg, pdf, 

ps, emf) támogatása, 

 metaadat katalógus biztosítása, 

 adatbázis-kezelők támogatása: elsősorban ORACLE vagy IBM DB2, 

 irodai alkalmazások támogatása: Excel, Access, 

 szkennelt fotók, egyéb dokumentumok (pl. helyszínrajzok) és bizonylatok tárolása, 

 térbeli adatok FGDC-STD-001-1998 szabvány szerint és 

 szöveges adatok formátuma: text, html, doc, pdf. 

3.2.2.4 Felhasználói felület és funkcionalitás 

A felhasználói felület és funkcionalitás vonatkozásában legalább két jelentősen eltérő 

felhasználót kell kiemelni: 

 térinformatikában jártas szakember: olyan térinformatikai munkaállomást használó 

szakember, aki a térbeli adatok javítását, adminisztrációját, elemzését végzi, és ezért a 

térinformatikai eszközök széles tárháza segíti munkáját; 

 tematikus térkép végfelhasználó: a végfelhasználók a tematikus térképeket többé-

kevésbé készen kapják, melynek adattartalmát az igényeknek megfelelő lekérdezéssel 

testreszabhatják, de a végfelhasználók összetett térinformatikai elemzéseket és 

adatmódosítást nem végezhetnek. 

A kétféle típusú felhasználó nyilvánvalóan eltérő grafikus felhasználói felületet igényel, 

amelynek kialakítási szempontjai is eltérőek, bár vannak közös jellemvonások, mint: 
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 a könnyű kezelhetőség, egyszerű menü és eszközkészlet; 

 gyors adatkezelés, külön figyelemmel a nagy raszterképekre (műholdas és légi 

felvételek); 

 adatok megjelenítése térkép, diagram, táblázat felhasználásával; 

 térképek, diagramok, grafikonok nyomtatása; 

 legrövidebb, leggyorsabb, legolcsóbb útvonal keresése, megjelenítése; 

 tömegközlekedési mód kiválasztása tetszés szerint, alternatívák kezelése; 

 utazási idők, átszállások, útvonalhosszak, megközelíthetőség számítása, megjelenítése; 

 a készülő jelentések lementhetősége (irodai alkalmazások felé és mobil eszközökre is) 

és kinyomtathatósága. 

A szakemberek számára kialakított munkaállomásoknál további követelmény: 

 adatok módosításának, aktualizálásának széles körű támogatása; 

 3D megjelenítés; 

 geokódolás; 

 adatok, térképi tartalmak dinamikus és statikus szűrése; 

 statisztikák, diagramok, grafikonok készítése; 

 programba épített egyszerű modellezési eszköz és fejlesztő programnyelv az egyéni 

felhasználóra szabott elemzési modellek felállításához; 

 verziókezelés; 

 interfészek egyéb tervező szoftverek felé (pl. CAD rajzok megjelenítése); 

 az információk földrajzi elhelyezkedésükhöz köthetősége; 

 statisztikai és térinformatikai elemzések tárháza; 

 szállítási, elosztási problémák megoldása; 

 külső adatok átvétele: például balesetek helyszíne, útfelbontások, forgalomnagyság; 

 GPS adatok valós-idejű nyomkövetése, térképi megjelenítése; 

 egyes folyamatok esetében e-planning (online, interneten keresztül elérhető tervezési 

funkciók, tervezői portálon keresztül); 

 professzionális oktatás és segédanyagok megléte, amelyek a nem térinformatikai 

alapképzettségű munkatársak felkészítését is lehetővé teszik; 

 előrejelzések számítása, megjelenítése. 

A végfelhasználók igényei kiterjednek az alábbiakra: 

 gyors válaszidő a rendszer felől; 

 adatok, térképi tartalmak dinamikus szűrése, megjelenítése; 

 az adott végfelhasználói inputra szabott adatbeviteli interfész a lekérdezésekhez; 

 minél kisebb hardver követelmények a kliens szoftver részéről; 

 lehető legkisebb specifikus ismeret; 

 többnyelvű felhasználói felület támogatása (a magyar és angol mindenképpen); 

 lehetőség szerint többféle, helyfüggetlen adatelérés biztosítása kommunikációs 

hálózatok és internet segítségével (pl. internet, WAP, SMS, WLAN). 

3.2.2.5 Rendszerkövetelmények a tér(beli) adatokra vonatkozóan 

A követelmények között elsődlegesen a vetületi rendszert (Magyarországon leginkább az 

EOV) és a topológiailag helyes térinformatikai állományt kell megemlíteni, melyek közül a 

második követelmény pontos megfogalmazása, teljesítése és ellenőrzése a közlekedési 

hálózatokra vonatkozó sajátos szabályoknak megfelelően kell történnie (utak találkozása 

csomópontokban, bejárhatóság, közlekedési alhálózatok – elsősorban a közúti és vasúti – 

közötti átjárhatóság stb.). 
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11. ábra: Raszter és vektor térkép professzionális együtt kezelése 

(forrás: realestate.linnet.com; készült: OGC Minnesota Map Server) 

A térinformatikai állományok bővítésénél elvárás, hogy – az azonos vetületi rendszer, 

mint alapkövetelmény mellett – az egyes állományok pontos illesztéséről is gondoskodni kell 

(legegyszerűbben az egy térképszolgáltatótól való beszerzéssel), mellyel elkerülhető, hogy 

például a vektoros közúthálózati állomány és a georeferált műholdas felvétel egymásra 

rajzolásakor (ld. 11. ábra) zavaró szétcsúszások legyenek. A problémák elkerülhetőségéhez 

járul hozzá a metaadat katalógus, amelyben minden adatnak szabványos a leírása, és így a 

konfliktuskezelés sokkal egyszerűbbé válik. 

3.3 Térinformatika felhasználása a forgalmi modellezésben 

A térinformatikának a közlekedési/forgalmi modellezésben történő hasznosításának fő 

területeit Boile-Ozbay [30] a következő három pontban foglalja össze: 

 a forgalmi igénymodellezés bemenő adatainak szolgáltatása, 

 integrált adatbázis felállítása, és 

 a modellezési eredmények ábrázolása. 

A szakirodalmi egyéb hivatkozások jelentős része koncentrál a forgalmi zónák 

kialakítására és a hálózati modell építésére. 

Kreitz a térbeni adatoknak a felvételi módszerekbe és forgalmi modellbe építési 

lehetőségeit vizsgálta [71]. 

Ugyanakkor viszont más kutatások, elsősorban Hägerstrand [51], Kwan [73][74] és 

O‟Sullivan [114] megmutatták, hogy a térinformatikának helye van: 

 a szokásjellemzők mögött rejlő összefüggések feltárásában, 

 az elérhetőségi vizsgálatokban, és az azon alapuló feltevések vizsgálatában, 

 a térszerkezet és a közlekedés kapcsolatának feltárásában, valamint 

 a közlekedés idő dimenziójának térbeni felhasználásával a tevékenységi láncok 

elemzésében. 

Az elektronikus kártyaalkalmazások és a szövetségi díjpolitika kidolgozása során Monigl-

Berki a díjövezetekkel kapcsolatos vizsgálataikba is beemelték ezt az eszköztárat. [98], [19]. 
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4 Közlekedési kínálati modellek 

A forgalmi modellek alapját a közlekedési hálózat gráfelméleti alapon történő leképezését 

biztosító hálózati modellek adják, melyeket a csatlakozó forgalomterhelési, útvonalválasztási 

modellek hasznosítanak. A fejezet bemutatja a közlekedési hálózatok szerkezeti sajátosságait, 

a hálózati leképezés és az adattárolás főbb jellegzetességeit. Az itt bemutatásra kerülő 

megfontolások a számítógépes adatfelvétel és az arra támaszkodó elemzések alátámasztására 

szolgálnak. 

4.1 A közlekedési hálózatok szerkezeti sajátosságai 

A közlekedési hálózat a személyek és áruk mozgásának, a térbeli kapcsolatok biztosítását 

lehetővé tevő útvonalak és csomópontok rendszere, pontosabban fogalmazva részrendszerek 

együttműködő egysége. 

A közlekedési hálózatok fizikai és logikai szerkezetének vizsgálata érdekes sajátságokat 

mutat, melyeknek értelmezése a modellezési folyamat egészére hatással van, amint azt a 

tanulmány későbbi részei is utalásszerűen tartalmazzák. 

A közúti digitális térképek segítségével megfigyelhető (ld. 12. ábra – Miskolc digitális 

utcatérképe alapján, forrás: CDATA), hogy az egyéni közlekedés által alakított hálózatok 

jellemzően véletlen hálózatok, azaz a csomópontjaiba futó élek számának eloszlása 

haranggörbét követ.  

 

12. ábra: Példa a csomóponti ágak eloszlására közúthálózat esetén 

Az eloszlásfüggvény alapján a hálózati sajátosságok és a térképi hálózati modellek 

sajátosságait is ki kell emelni. A 12. ábra jól mutatja egyrészt, hogy a rendkívül részletes 

térképi alaphálózat, mely a pontos tájékoztatás érdekében minden utat – még a földutat is – 

tartalmaz, az egyágú csomópontok (zsákutcák) nagy számosságát eredményezi, illetve a 

forgalmi modell szempontjából tekintve sokszor indokolatlanul részletes hálózatot tartalmaz. 

A másik jellegzetesség a vizsgálati terület sajátosságából fakad. Miskolc közlekedésföldrajzi 
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helyzete miatt a völgyekben futó utak közötti összeköttetések, illetve az oda történő bekötések 

miatt a háromágú csomópontok számossága a vártnál nagyobb, míg egy jobban 

hálózatosodott város esetében vélhetően a négyágú csomópontok nagyobb számosságát 

tapasztalnánk. 

Ezzel szemben a közösségi közlekedés alkotta logikai háló, ún. skálafüggetlen hálózat 

jegyeit viseli magán (ld. 13. ábra), ahol a legtöbb pontnak kevés, míg néhány – kitüntetett 

szerepű – pontnak (közlekedési gócoknak, illetve intermodális csomópontoknak) rendkívül 

sok kapcsolata van [15]. 

 

13. ábra: Skálafüggetlenség a közösségi közlekedési hálózatokban, példa 

A 13. ábra grafikonján jól láthatóan kiemelkednek a város közlekedési gócai (elsősorban a 

sok viszonylat útvonalában szerepelő megállóbokrok) és gerincviszonylatok útvonalába eső 

megállók, ahol a rövid követési idő miatt a megálló járművek száma átlagon felüli. Ily módon 

egyrészt objektívan látható egyes csomópontok szerepe és helye (nem a „szokások” irányítják 

a tervezést), másrészt a terheltségbeli különbség nagyság is vizsgálható. 

A közúthálózat fizikai szerkezetének sajátosságait kutatva Koren [63] és Fleischer [48] a 

fraktál kutatás eredményeit alkalmazva mutatott ki kapcsolatot a hálózati tulajdonságok és a 

területi kiszolgálás, illetve a területi ellátás között. 

A szerkezet mellett azonban nagyon lényeges, hogy a közlekedési hálózatot időben 

folytonosan (pl. a keresztmetszeten áthaladó személyek száma) vagy diszkréten (pl. a 

közlekedési hálózat hossza, választott közlekedési mód) változó paraméterekkel lehet leírni. 

A közlekedési hálózat térben és időben változó jellege miatt tehát csak dinamikus numerikus 

módszerekkel írható le a modellezés céljaira. 

A közlekedési hálózatok kínálati paramétereit a közlekedés minőségére vonatkozó 

vizsgálatok alapján a következő, a forgalmi modellek által is számítható, paraméterekkel lehet 

leírni ([28], [99], [82], [64], [66], [89], [90]): 
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Közúthálózat esetében: 

 térbeni rendelkezésre állás: hálózathossz, hálózatsűrűség, 

 gyorsaság: jellemző sebességértékek (maximális sebesség, alapsebesség, aktuális 

sebesség), illetve a forgalomnagyság-sebesség összefüggések, utazási idő, 

 szolgáltatási szint: mértékadó órás forgalom, a forgalomnagyság és kapacitás viszonya 

– definiált szolgáltatási szintek (ld. Út 2-1. 201:2004. útügyi előírás), 

 költségek: üzemeltetési költség, útdíj, 

 baleseti kockázat: bekövetkezett balesetek száma a szolgáltatási szint és az útkategória 

függvényében. 

Közforgalmú hálózat esetében: 

 térbeni rendelkezésre állás: hálózathossz, hálózatsűrűség, megállóhelysűrűség, 

megállóhelyek elhelyezkedése a településszerkezetben, 

 időbeli rendelkezésre állás: járatgyakoriság, üzemidő, üzemkezdet és –befejezés, 

 utazások közvetlensége: átszállásszám, 

 gyorsaság: utazási sebesség, 

 megbízhatóság: menetrendszerűség, elsődleges- (valós) és másodlagos (az elsődleges 

késések által keltett) késések, 

 utazási kényelem: férőhelykihasználás, 

 költségek: tarifarendszer, menetjegy és bérlet árak, 

 biztonság: bekövetkezett balesetek száma a szolgáltató alágazat függvényében. 

A kínálati paraméterek egy része diszkrét, időben állandó- (pl. útdíj, hálózathossz), míg 

más része (pl. forgalomnagyság) az időben folytonosan változó érték. Az időben változó 

értékek leírása esetén használatos a jellemző időszakokra vonatkozó átlagértékek megadása 

(pl. csúcsidei, nappali, éjszakai, hétvégi időszakok megkülönböztetése). 

4.2 Közlekedési hálózatok leképezése 

A közforgalmú közlekedési szolgáltatások a kínálat megfelelő kialakítása, tervezése és az 

utasoldali kereslet igénybevehetősége szempontjából alapvető fontossága van a közforgalmú 

közlekedési hálózat leképezése (modellje) megfelelő kialakításának. (ld. Berki [19]) 

A közlekedési hálózati modell kialakításánál a közforgalmú közlekedés vonatkozásában a 

következő főbb feladatok integrált szempontjait célszerű figyelembe venni: 

 a közforgalmú közlekedési hálózat tervezése; az utasforgalmi terhelések 

meghatározása, a viszonylatok vezetésének optimálása különböző következmény-

hatások számításával, 

 az elektronikus chipkártya-díjhordozók alkalmazása; a különböző hálózati elemek 

(megállóhelyek, járat/vonat-viszonylatok), valamint berendezések (feltöltők, kezelők 

stb.) helyazonosítása; továbbá a szolgáltatások leírása a menetrendi kínálat 

megjelenítéséhez, valamint az utasok által igénybevenni kívánt szolgáltatásrészek 

(utazási viszonylatok) azonosítása a kártyákra való felíráshoz, 

 a járművek helyazonosítása a hálózatban; a chipkártyák alkalmazása esetén a felszíni 

járművek megállóhely-azonosításának és menetközbeni átállításának megoldásához; a 

forgalomirányítási és utastájékoztatási feladatok megoldásához, 

 utastájékoztatási rendszer kidolgozása; menetrend alapú útvonalajánlat készítése a 

szolgáltatások valós rendelkezésre állásának figyelembevételével, annak továbbítása 

és megjelenítése különböző típusú végpontokon (pl. internet, mobil eszközök). 

 a teljesítmények elszámolása és bemutatása; az utas-, bevételi, valamint jármű- és 

személyzeti teljesítmények időszaki elszámolásához a hálózati pontok és hosszak 
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figyelembevételével, és jelentések készítéséhez az eredmények területi/vonali 

megjelenítéséhez. 

A közlekedési hálózat egységes szemléletű leképezésének előtérbe helyezése Monigl [95] 

nevéhez fűződik. Az egységes szemlélet elméletét egészítettem ki a több közlekedési 

szolgáltatós környezet és a chipkártyarendszerek követelményeit figyelembe véve [20], 

melyet a következőkben röviden ismeretetek. 

Ahhoz, hogy egyáltalán összehangolt leképezésről beszélhessünk, elsősorban azonos 

fogalmi rendszert kell kialakítani, egységes alapokra helyezve a szolgáltatóknál jelenleg eltérő 

szolgáltatásszervezési technológiákat. A legfontosabb a közforgalmú közlekedési 

szolgáltatóknál jelenleg használt “vonal-viszonylat-menet” fogalomkör egységes értelmezését 

megteremteni, amely ma a következő sajátosságokat mutatja, az alábbi javasolható felosztás 

szerint: 

vonal: a hálózat két pontja között adott csomópontok/megállóhelyek és 

szakaszok érintésével menő útvonalak, amelyen különböző (rész-) 

hosszúságú viszonylatok közlekedhetnek 

viszonylat: olyan kijelölt útvonal, amelyen a közlekedő menetek/járatok mindig 

ugyanazt az utat, ugyanazokat a megállóhelyeket érintve járják be; ha 

bizonyos járatok csak részlegesen is eltérnek (pl. betétjárat), akkor 

önálló, megfelelő jelzéssel ellátott viszonylatot képeznek 

menet/járat/vonat: egy adott vonalon és adott viszonylaton belül, adott időpontban, 

végállomástól végállomásig közlekedő jármű/vonat, amelynek a 

menetrendben elkülönített száma van 

A "vonal-viszonylat-menet" rendszer csupán a BKV-nál használt, a Volán vállalatok 

esetében hasonló fogalomkör létezik „vonal-vonalváltozat-járat”, míg MÁV esetében a 

“viszonylat” fogalma tulajdonképpen hiányzik és a menetrend is csak a “vonal-vonat” 

megjelölést használja. Az egységesség érdekében ezért a MÁV és a Volán esetében 

célszerűnek látszik a “képezett viszonylat” fogalmát bevezetni, amelynek alapján egy adott 

vonalon közlekedő azonos utat és megállókat bejáró járatok/vonatok útvonala felel meg a 

“viszonylatnak”. Ez a megfeleltetés teszi lehetővé a vállalati menetrendekből azonos 

“szövetségi” szerkezet kialakítását. 

Egy egységes közlekedési adatbázis szerkezetének felállításánál a cél olyan egységes 

menetrendi adatbázis struktúra felállítása, melynek feltöltése a cégek által biztosított adatok 

alapján számítógépes úton megoldható, illetve az így előálló adatbázis alkalmas a közlekedési 

szövetségek előkészítési, majd működési fázisában felmerülő feladatok támogatására a 

menetrend-tervezéstől kezdve a bevételfelosztásig. Ebben a munkafolyamatban a térképi 

(geo)adatbázis első és legfontosabb szerepe, hogy a közlekedési hálózat leképezését oly 

módon valósítsa meg, hogy az lehetővé tegye a szolgáltatók által megvalósított szolgáltatások 

ábrázolását, lekérdezését, a térképi műveleteket (pl. szomszédosság, körzetalkotás), a 

közlekedési hálózatnak, mint matematikai gráfnak a segítségével az útvonalkeresést, az erre 

alapozott számításokat (ráterhelés, díjszámítás stb.), valamint a közlekedési információk 

egyéb adatokkal – elsősorban a keresletre vonatkozó: lakosszám, gépjármű-ellátottság stb.  

történő szükség szerinti kombinációját.  
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Az egységesség a következőkben nyer elsősorban kifejezést: 

 azonos fogalmi rendszer bevezetése, 

 azonos tárolási szerkezet, 

 azonos tárolási formátum, 

 azonos rekord törzsek használata, 

 azonos térinformatikai leképezés, 

 azonos kódrendszerek bevezetése, 

 azonos szoftvereszközök alkalmazásának lehetősége. 

Ahhoz, hogy lehetőség legyen az alrendszeri architektúráknak megfelelően szétszórt 

adathelyek kezelésére, az országos hálózatleképezéshez szükség van az egyes 

szolgáltatói/felelősségi területekre vonatkozóan egy elektronikus hálózati modellre, továbbá 

egy, a különböző szerkezetű menetrendek fogadásához és átalakításához alkalmas interfészre, 

ahogy azt a TRANSMAN korábban, az akkor még leendő BKSZ területére vonatkozóan a 

BKV, MÁV és Volánbusz hálózatára kialakította (ld. 14. ábra és 15. ábra) [105][104]. 

 

14. ábra: A BKSZ egységes menetrendi adatbázis felépítése 
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15. ábra: A BKSZ összhálózati modellje (részlet) 

A közlekedési hálózat fent vázolt leképezése a korábbiak szerint a hálózat kínálati oldalról 

történő teljes körű leírását adja, amely a forgalomfelvételek tervezésénél, lebonyolításánál és 

feldolgozásánál is szükséges. 

4.3 Közlekedési hálózat tárolása geoadatbázisban 

A korábbi munkák és kutatások áttekintése rávilágított arra, hogy a közlekedési hálózat 

leghatékonyabb menedzselési formája a geoadatbázis alapú tárolás, mely a menetrendi 

információ és a közlekedés-földrajzi paraméterek együttes kezelését képes megvalósítani. Az 

ilyen irányú kutatások már korábban megindultak, és az egységesítési törekvések már 

megjelentek. Az alábbiakban néhány olyan kezdeményezést mutatok be, melyek a 

közeljövőben várhatóan nagyobb publicitást kapnak, esetleg alkalmazásuk elterjed. 

Az egyik az UIC (Nemzetközi Vasúti Szövetség) kezdeményezése, a European Rail 

Infrastructure Masterplan (ERIM - Európai Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési Terve) melynek 

kidolgozásához felhasználják az EurailDataMap [56] adatbázist, amely az európai vasutak 

adatbázisa. Az adatbázis szerkezetének felállítására 1998-ban került sor, melyet utoljára 2005-

ben frissítettek. Az adatbázist elsősorban az európai közlekedési folyosók vizsgálatához 

használják. 

A Trans-European Railway Project (Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési 

Alapítványi Egyezménye) is rendelkezik egy saját, térinformatikai alapokon nyugvó 

adatbázissal [132], mely elsősorban a vasúti leíró adatok gyűjteményét adja meg (itt az 

adattáblák adatmező leírásai is hozzáférhetőek). 

Az említett két adatbázis közül egyik sem rendelkezik szabványos struktúrával a 

menetrendi leíró adatokra vonatkozóan, de a csomópont-szakasz fizikai topológiát mindegyik 

megőrzi. 
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Az EuroRoadS (Pan-European Road Data Solution - Összeurópai Közúti Adatbázis) [45] 

projekt célkitűzése volt (2006-ban zárult le a projekt), hogy a közúti adatok tárolásának olyan 

egységes keretrendszerét, adattartalmát és adatcsere kapcsolatát dolgozza ki, mely jó alapot 

teremt a későbbiekben az intelligens közlekedési rendszerek, a mobilitás menedzsment 

rendszerek és például fejlett vezetés-támogató rendszerek kifejlesztésében, alkalmazásában. A 

projekt az alábbi területek specifikációját dolgozta ki: 

 közúthálózati modell, 

 főbb európai közúti adatok, 

 adatcsere-modell és –formátum, 

 metaadat katalógus, 

 fogalomtár. 

Az egységesség érdekében csak kevés kötelező érvényű leíró adatot határoztak meg 

(szintén csomópont-szakasz struktúrában), de helyet biztosítottak egységes szemléletben a 

legfontosabb opcionális adatoknak is. A teljes struktúra az interneten keresztül hozzáférhető. 

Néhány európai ország megköveteli a TRANSMODEL [145] referencia adatmodell 

használatát. A TRANSMODEL egyelőre csak szabványtervezet szintjén van, nem kötelező 

érvényű. Az adatmodell tartalmazza a hálózat leírásához és a verziókezeléshez szükséges 

alapvető adatok leírását. Az adatmodell kiszolgálja az alábbi funkciókat:  

 taktikai tervezés (jármű- és személyzetvezénylés), 

 operatív működtetés felügyeleti és ellenőrzési feladatai, 

 utastájékoztatás, 

 díjbeszedés, 

 vezetői információ és statisztika készítés. 

A szabványtervezet figyelembe veszi a többmódú tömegközlekedési rendszereket és a 

többüzemeltetős környezetet is. A specifikáció rendkívül részletes, de néhány vonatkozásban 

kissé elmaradott – például az adatok nem geoadatbázisban vannak, hanem relációs adatbázis 

kezelőben, de interfészt definiál a térinformatikai adatfájlok felé –, mivel 2001-ben volt az 

utolsó felülvizsgálata. 

A szoftvergyártók is dolgoznak ki adatmodelleket az általuk kiszolgált legfontosabb 

területekre, melyek közül az alábbiakban két példát mutatok be. 

Az Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) térinformatikai szoftver-

rendszer fejlesztő cég kifejlesztette a közlekedési adatok tárolásának tervezési mintáját 

ArcGIS Transportation Data Model (UNETRANS) [44]. A tervezési minta/sablon 

multimodális feladatok számára alkalmas adattárolási séma, így részletes leírása jól 

használható egyes adatmodellek megalkotásakor is. Megjegyzendő, hogy a séma a teljesség 

igényével készült, így teljes feltöltése ritkán valósítható meg, és sok esetben nem is célszerű. 

A VISUM – PTV VISION forgalmi modellező és operatív tervező modellcsalád részeként 

– egy közlekedési információs és tervező rendszer az egyéni- és a tömegközlekedésre 

vonatkozóan, amely tartalmazza a grafikus hálózatjavítást, az elemzést, az értékelést, a 

ráterhelést, az előrebecslést és a környezeti hatásszámításokat. A VISUM is rendelkezik egy 

beépített közlekedési adatmodellel [148], amely elsősorban a forgalmi tervezés szempontjait 

veszi figyelembe, de ez az alapja a cég által fejlesztett útvonalajánló rendszereknek is. A két 

utóbbi ajánlás erősen kapcsolódik; olyannyira, hogy a PTV az ESRI stratégiai partnere, s a 

VISUM képes a térinformatikai rendszer geoadatbázisának fogadására is. 

A fentieken kívül a két nagy navigációs térképszolgáltató, a NAVTEQ és a TeleAtlas is 

megalkotta saját adatstruktúráját, melyet felhasznál az adatok átadásakor is. 
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5 Közlekedési keresleti modellek 

Elsősorban a főbb keresleti modelltípusok közötti lényegi különbségek feltárására, 

másrészt a későbbi vizsgálatok pontos beazonosíthatósága céljából a fejezet röviden 

bemutatja a csoportszemléletű és az egyéni választási modelleket. Ezen túlmenően a 

fejezetben foglalkozom speciális modellekkel és az elérhetőség szerepével. 

5.1 A keresleti modellek osztályozása 

A közlekedési keresleti/igény-modellezés célja, hogy előállítsuk a vizsgálati terület 

forgalomáramlási mátrixát a megkívánt helyváltoztatási jellemzők (pl. közlekedési mód, 

helyváltoztatási indok, fizetés módja) szerinti bontásban, mely mátrixokban lévő utazásokat a 

ráterhelés során a hálózatra helyezve eredményként a felmért adatokkal kellő mértékben 

egyező szakaszforgalmak határozhatók meg. 

A mátrixok előállításakor a terület struktúra adataira, forgalomfelvételekre és a 

közlekedési kínálatot leképező forgalmi modellre támaszkodhatunk. Fontos feltétel, hogy a 

modellezést a bemenő adatok aktualizálásával egy – az érvényességi korlátokat figyelembe 

véve – tetszőleges jövőbeni állapotra vonatkozóan is megismételhessük, vagyis a mátrixok 

előrebecsülhetőek legyenek.  

A közlekedési keresleti/igény-modellek csoportosíthatók aszerint, hogy csoportszemléletű, 

vagy az egyének döntését leképező szemléletben közelítik a közlekedési igények 

meghatározásának kérdését. 

A modellek azonban csoportosíthatóak, a 16. ábra alapján, a következők szerint is (a 

sorrend egyben időbeli fejlődési sorrend is [109]): 

1.  helyváltoztatás alapú 

2.  helyváltoztatási lánc alapú 

3.  napi aktivitási/tevékenységi lánc alapú 

 

16. ábra: Az igénymodellek különböző típusai ([109] alapján, saját szerkesztés) 

Az első esetben a modell a helyváltoztatásokat egymástól függetlenül kezeli, az egyes 

döntések nem kapcsolódnak egymáshoz. A második esetben a helyváltoztatási láncban az 

elemek kölcsönhatásban vannak és a modell hasznosítja a struktúra adatokat, de a láncok még 
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mindig függetlenek egymástól. A harmadik, tevékenységi lánc alapú, esetben a modellek a 

helyváltoztatásokat a tevékenységekkel összefüggésben kezelik. 

5.2 Csoportszemléletű modellek 

A hagyományos vagy első generációs közlekedési modellek osztályozása és bemutatása 

számos, a forgalmi modellezéssel foglalkozó nemzetközi, illetve hazai könyvben megtalálható 

(ld. [109], [115], [147], [6], [54], [118]). Az alábbiakban alkalmazott felosztás elsősorban 

Ortúzar-Willumsen: Modelling Transport című könyve [115] alapján készült a MOTOS 

kézikönyvben foglaltakkal kiegészítve [109]. 

A csoportmodellek a forgalomkeltés-szétosztás-megosztás fázisainak végrehajtásával 

jutnak el a kívánt mátrixok meghatározásához. A modelleket megkülönböztethetjük a lépések 

egymásutánisága szerint is: 

 utazásközbeni: forgalomkeltés-szétosztás-megosztás sorrenddel és 

 utazás-végződési: forgalomkeltés-megosztás-szétosztás sorrenddel. 

5.2.1 Forgalomkeltési és -vonzási modellek 

A forgalomkeltési lépés adja meg a körzetben keletkező generált, illetve vonzott utazások 

számát. A modellek az alkalmazott statisztikai módszerek szerint csoportosíthatóak: 

 növekedési tényezős, 

 regressziós és 

 kategória elemzéses. 

A lineáris regresszió és a kategória elemzés a helyváltoztatások száma és a háztartás 

társadalmi-gazdasági jellemzői között állít fel függvényszerű kapcsolatot.  

Habár a forgalomkeltés elméletileg kapcsolatban van a közlekedési körülményekkel (az 

elérhetőséggel), ezen modellek rendkívül ritkán tartalmazzák az elérhetőséget, vagy más, a 

közlekedési rendszer teljesítményére vonatkozó változót. 

Egy adott forgalmi körzet forgalomvonzó képességét hagyományosan a foglalkoztatottak 

számával, a kiskereskedelemre és a szolgáltatásokra vonatkozó adatokkal, valamint a 

háztartások számával lehet leírni. 

5.2.2 Forgalomszétosztási modellek 

A forgalomszétosztási lépés célja az, hogy meghatározzuk az i-j zónák közötti forgalmat 

minden i-j párra vonatkozóan. A forgalmi áram nagysága függ az induló és érkező zónák 

karakterisztikájától (keltési, illetve vonzási képességétől), valamint az i-j közötti eljutás 

költségétől.  

A legegyszerűbb szétosztási modellek  

 a növekedési tényezős és 

 a gravitációs alapú/egyensúlyi. 

A gravitációs modellek esetében az ellenállás/költség-függvényeket az entrópia 

maximalizálási elméletből származó megfontolásokból, vagy az egyéni választási 

függvényekből vezethetjük le. 

Azonban a következő gyakorlati megfontolásokkal kell szembesülnünk [115]: 

 a forgalomáramlási mátrixnak jellemzően vannak üres cellái, 

 külön kell kezelni a vizsgálati területen kívül induló, illetve érkező forgalmat, 

 a forgalmi körzeteken belüli utazásokat a függvények csak gyengén követik, 
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 utazási indokonként más típusú modellre lehet szükségünk (pl. kétszeresen korlátos 

modell a munkahelyre történő utazásoknál és egyszeresen korlátos az egyéb utazások 

esetén), 

 a napi utazási mátrixból időszaki (pl. csúcsórai) mátrixot csak kompromisszumokkal 

lehet levezetni, vagy az indok szerinti megbontásnál a visszatérő utazásokat külön kell 

kezelni, 

 a speciális körzetrelációk miatt módosító tényezőfüggvényre lehet szükség, mely 

kifejezi, ha i és j között az általános összefüggéstől eltérő kapcsolat áll fenn (pl. 

kollégium és egyetem), 

 a kapott mátrixot felmérésből származó áramlási adatokkal össze kell vetni (kalibrálni 

kell), mert különben rendkívül nagy eltérések lehetnek. 

Korábbi modellek gyakori problémája volt, hogy az előrebecsléskor, mind a keltett, mind 

a vonzott forgalmat előre meghatározták (vagyis kétszeresen korlátos forgalomszétosztási 

modellt alkalmaztak), ami által a kevésbé jól elérhető helyek aránytalanul nagyobb súllyal 

szerepeltek. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy a zónához elérhetőségi mutatót is rendelünk, 

vagy csak a keltett forgalmat tekintjük korlátnak. Mely utóbbi jó megoldás lehet a lakásbázisú 

utazások esetében. 

5.2.3 Forgalommegosztási modellek 

A megosztási modellek adják meg, hogy az adott relációban (i és j forgalmi körzetek 

között) jelentkező utazások a rendelkezésre álló módok között miként oszlanak meg. A 

megosztást az egyes módok általános költségei határozzák meg. A megosztási függvények 

mód szerinti konstansai javítják a módválasztási arányokkal való egyezést. 

A forgalommegosztási modellek korábban gyakran empirikus függvények voltak, de 

manapság inkább a multinomiális (többváltozós) és a ‟nested‟(hierarchikus) logit modellek 

használatosak. 

A forgalommegosztás utáni további lépésként szükséges lehet az időbeli megosztás, az 

egyes közlekedői csoportok különböző indokú napi tevékenységi ritmusának megfelelő 

napszaki forgalmi áramok meghatározása (pl. reggeli csúcs-, napközbeni, délutáni csúcs-

áramok). 

5.2.4 A szétosztás és megosztás problémájának kezelése 

Általánosságban két modellezési megközelítés különböztethető meg a szétosztás és 

megosztás problémájának kezelésére: 

 az első esetben a részmodellek sorosan/szekvenciálisan követik egymást, ilyenkor az 

eredmények a lépések sorrendjétől függenek; 

 a második esetben a két lépés szimultán módon történik, a részmodellek egy lépéssé 

vonódnak össze, ilyenkor a szétosztást és a megosztást egyszerre kezelik.  

Az egymás utáni lépésekre épített modellezési folyamat bizonyos esetekben nem ad 

kielégítő eredményt, mivel a megelőző részmodell eredményét a következő részmodell 

eredménye nem képes befolyásolni.  

Példaképpen kiemelhető, hogy a szekvenciális modellek torzítják az útdíjfizetési 

intézkedések hatásainak vizsgálatát, ugyanis amikor útdíjfizetési intézkedésre kerül sor 

valamely övezetben, akkor az mindkét modell-lépést befolyásolja. Az övezetben található 

körzetek potenciálja a behajtási díj megjelenése révén csökkeni fog, s ezáltal ezen körzetek 

teljes vonzott forgalma is lecsökken, és más körzetekbe terelődik át. Az átterelődő 

összforgalmi áramok a behajtási díj fizetésére kötelezett személygépkocsis áramok mellett 
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tartalmaznak nem érintett pl. tömegközlekedési, kerékpár és gyalogos áramlatokat is, ily 

módon torz eredmények adódnak a módválasztási lépésben a közlekedési módok közötti 

használati arányokat illetően. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a díjak az intézkedés által nem 

érintett helyváltoztatásokra is kiterjednek, tehát fizetésre nem kötelezett helyváltoztatások is 

helyeződnek át a „fizetős” körzetekből. 

A városi útdíjfizetés modellezését Magyarországon először a TRANSMAN vizsgálta a 

EUROPRICE kutatási program keretében (ld. Monigl-Berki-et.al. [97]). 

5.3 Egyéni (diszkrét) választási modellek 

A közlekedés tér-idő-költség szemlélete és a forgalmi modellezésbe való átültetésének 

elméleti megalapozása és gyakorlati átültetése hazánkban Monigl J. és munkatársai nevéhez 

fűződik [92]. Monigl  hangsúlyozza az egyéni választási döntések modellezésében rejlő 

előnyöket, melyeket elsősorban az egyéni mikrokörnyezet és a döntések időbeliségéből 

fakadó hatótényezők (hosszú, közép és rövidtávú döntések – pl. személygépkocsi-, bérlet-, 

illetve jegyvásárlás) figyelembevételével, és ezáltal a realisztikusabb modellek felállításával 

indokol. 

Az egyéni választási modellek elméleti alapjainak összefoglalása korábbi – társszerzőkkel 

írt – cikkemben [101] megtalálható, így a részletes modellezési keretrendszer leírása helyett 

csak a diszkrét modelleknek (mely kifejezést az egyéni döntésen alapuló választási modellek 

szinonimájaként használom) az értekezés szempontjából legfontosabb fogalmait és 

tulajdonságait emelem ki. 

Általánosságban a diszkrét választási modellek alapfeltevése, hogy „annak a 

valószínűsége, hogy az egyén egy adott lehetőséget választ az az ő szocio-ökonómiai 

jellemzőinek és a választható lehetőség relatív attraktivitásának a függvénye”. [115] 

Az alternatívák – a választható lehetőségek összességének – attraktivitását a hasznosság 

fejezi ki. Az alternatívák természetesen nem termelnek hasznot; a hasznosság az alternatívák 

és az egyén jellemzőiből vezethető le. Annak érdekében, hogy megbecsüljük egy alternatíva 

választásának esélyeit, a hasznosságát össze kell vetnünk az alternatívákéval és – egy 0 és 1 

közötti – választási valószínűséggé kell transzformálni. Mivel a diszkrét választási modellek 

függő változója egy nem mérhető valószínűség (0 és 1 között), miközben a megfigyelések az 

egyéni döntésekre irányulnak (vagy választotta, vagy nem az adott alternatívát; 0 vagy 1), így 

az általános függvényillesztési technikákkal (mint a legkisebb négyzetek módszere) nem 

kalibrálhatóak. Kivétel, ha az egyének homogén csoportjára vonatkozóan állítunk fel modellt, 

vagy minden személy viselkedését többször is megfigyeljük. 

Az egyéni választási modellek használatának legfontosabb tulajdonságai Spear [130] 

nyomán az alábbiak:  

1.  A diszkrét modellek az egyének viselkedésére vonatkozó teóriákra épülnek, és ezért 

semmilyen fizikai analógiát nem követnek. Az egyéni döntések magyarázatára épülő 

modellek előnye, hogy időben és térben függetlenebbek (vagy transzformálhatóak), 

mint a hagyományos modellek. 

2.  Az egyéni döntési adatok használata miatt a diszkrét modellek jobban hasznosítják az 

adatokat, elméletileg bármilyen aggregáltsági szinten hasznosíthatóak és kisebb 

eséllyel tartalmaznak korrelációs torzításokat összevonáskor. 

3.  Az egyéni választási modellek valószínűségi alapúak; csak az alternatívák választási 

valószínűségét adják meg és nem azt, hogy melyik alternatíva kerül kiválasztásra. 
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4.  A modellek magyarázó változóinak explicit módon megbecsülhető együtthatói 

lehetnek. Elméletileg a hasznossági függvény korlátlan számú magyarázó változót 

tartalmazhat, ellentétben a hagyományos modellek általánosított költségfüggvényeinek 

korlátos számú paraméterével. 

A diszkrét választási modelleknek azonban fontos kitételei vannak az alternatívákra 

vonatkozóan [142]. Először is az alternatíváknak egymást kölcsönösen kizáróknak kell 

lenniük, legalábbis a válaszadó szemszögéből; vagyis a személy mindig csak egyet választ a 

rendelkezésre álló alternatívák közül. Másodszor, a választási készlet teljeskörű legyen, 

vagyis minden választható lehetőséget tartalmazzon, így a döntéshozó szükségszerűen ebből 

választ. Harmadszor pedig, a választási lehetőségek halmaza véges számosságú legyen. 

A modellek azon a feltevésen alapulnak, hogy az egyének (a „döntéshozók”) a saját 

hasznosságuk maximálására törekszenek. Marschak (1960) a hasznosságot a hasznosság 

maximálásból vezette le, s az ő nyomán az ilyen modelleket véletlenszerű eloszlású 

hasznossági modelleknek (RUMs – Random Utility Models/Random Utility Maximisation 

models) nevezzük. A modellek az alábbi módon mutathatók be [142]: 

 Az n-dik döntéshozó a j-dik alternatívából származó valós hasznossága Un,j. Az egyén 

a számára legnagyobb hasznosságú alternatívát választja, vagyis akkor választja az i-

dik alternatívát, ha Un,i > Un,j  j≠i.  

 A hasznosság összetett, melynek megfigyelésekor a kutató részben a döntéshozó, 

részben az alternatíva néhány jellemzőjét képes rögzíteni. Így a megfigyelt hasznosság 

(Vn,j) nem egyenlő a valós hasznossággal (Un,j), Vn,j≠Un,j, vagy másképp Un,j=Vn,j+ n,j, 

ahol n,j a hasznosságnak a nem ismert részét jelenti. 

 Annak a valószínűsége tehát, hogy az n-dik döntéshozó az i-dik alternatívát választja 

az alábbi módon írható fel: Pn,i = Prob(Un,i > Un,j  j≠i). 

 A különböző választási modellek (Logit, GEV, probit és a mixed logit) a nem ismert 

hasznosság ( n,j) sűrűségére/eloszlására vonatkozó feltevésekben térnek el egymástól. 

Az egyéni hasznosságokat kifejező Un,j=Vn,j+ n,j típusú függvény alkalmas két 

„irracionalitás” magyarázatára is, nevezetesen 

 két azonos jellemzőkkel rendelkező egyén választhat más-más alternatívát is, 

 egyes személyek nem mindig választják a legésszerűbb alternatívát (a modellező által 

feltételezett/számított rendszerjellemzők szempontjából) 

Ezért van nagy jelentősége a viszonylag homogén használói csoportok (c), mint „piaci 

szegmensek” kialakításának. 

A választási modellek elméleti alapjait illetően szólni kell egy fontos tételről, illetve annak 

következményeiről, nevezetesen Luce axiomájáról a (lényegtelen) alternatívák 

függetlenségéről, amelynek lényege: egy alternatíva választásának aránya egy másikkal 

szemben állandó, függetlenül attól, hogy milyen az összes választható alternatívák száma és 

összetétele [77]. Ily módon a meglevő alternatívák piaci részesedésének egymáshoz 

viszonyított aránya egy újabb alternatíva bevezetése esetén is megmarad, ha a meglevő 

alternatívák jellemzői nem változnak. Az „új” alternatívának „lényegesen különbözőnek” kell 

lennie a meglevőktől. Ezért a választható alternatívák készletének meghatározása nagy 

körültekintést igényel. 

A választási modellek között a logit modell a leginkább elterjedt, melyben feltételezzük, 

hogy az n,j független, azonos eloszlású érték minden i lehetőségre vonatkozóan, vagyis a nem 

észlelt tényezők nem korrelálnak az alternatívák között és minden alternatíva esetében azonos 

a szórása. A logit választási valószínűség az alábbi alakban írható fel: 
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Pk,i:  annak a valószínűsége tehát, hogy a k-dik döntéshozó az i-dik alternatívát választja, 

Vk,j:  a k-dik döntéshozó az i-dik alternatívára vonatkozó megfigyelt hasznossága. 

A megfigyelt hasznosság jellemzően a magyarázó változók lineáris kombinációjaként 

kerül megadásra. Az egyes közlekedési alternatívák választásának „diszkrét” kimeneteléhez 

(igen (1) nem (0)) tartozóan, egy adott közlekedési módra (m) vonatkozóan a következő 

típusú hasznossági (utility-) függvény írható fel az alternatívák jellemzői (X) függvényében: 

n,mn,m,c2,m2,m,c1,m1,m,c0,m,cm,c Xa...XaXaa)1/0(U , ahol 

Uc,m:  egy használói csoportnak (c), egy adott közlekedési módra (m) vonatkozó 

hasznossága, 

Xm,n:  az adott közlekedési mód n-dik vizsgált paramétere, 

ac,m,n:  egy használói csoportnak (c), egy adott közlekedési módra (m) vonatkozóan az Xm,n 

magyarázó változóhoz tartozó hasznossági súlya. 

Ebben az esetben a választott alternatíva (1) és az el nem fogadott esetek (0) együtt 

alkotják a teljes döntési „készletet”, amely utóbbiak jellemzői is ismertek kell hogy legyenek. 

A hasznossági függvények együtthatói (a) általában negatív előjelűek, hisz minél nagyobb 

értékűek a független változók (X: idő, költség, vagy negatív töltetű szolgáltatási 

körülményeket kifejező mutató), annál kisebb a hasznosság illetve kisebb a választás 

valószínűsége. A diszkrét döntéskimenetelek miatt, logit-típusú modellt figyelembe véve, az 

együtthatók pl. az ún. legnagyobb esélyesség (maximum likelihood) módszerével 

határozhatók meg, amihez speciális programokra van szükség. 

A logit modell előnye, hogy képes a döntéshozó választásában a körülmények felmért 

jellemzőinek hatására bekövetkező változások követésére/becslésére, valamint, hogy a logit 

modell esetében az alternatívák egymáshoz viszonyított hasznossága állandó. Ha a nem 

ismert, illetve nem mérhető hasznossági tényezők időben függetlenek, akkor a logit modell 

előrebecslésre is használható. 

5.4 Aktivitás-alapú modellezés 

Algers et. al. [11] számos, új közlekedéspolitikai összefüggésben felmerülő kérdést vetett 

fel a személyközlekedési modellekkel kapcsolatban: 

 az átmenetileg részleges kínálati adatok (torlódások okozta közlekedési lánc 

torzulások); 

 a panel- és az idősoros adatok hasznosítása; 

 valóságosabb és/vagy rugalmasabb döntési szabályok; 

 a népesség heterogén összetételének figyelembe vétele; 

 a nem tervezhető utazási idő hatása; 

 az utazás időpontjának, az utazások láncolásának megválasztása, és az utazások belső 

kapcsolatai; 

 a háztartási kölcsönhatások figyelembe vétele; 

 az intézményi korlátokra való érzékenység; 

 a valós idejű forgalmi helyzetek és információk modellezése; 

 az info-kommunikációs technológiák hatása a közlekedési keresletre; 

 a közlekedési rendszer és a városi struktúra egymásrahatása. 
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A fenti felvetések többsége megkívánja a tevékenységi lánc alapú igénymodellezést.  

A kutatókat és a gyakorlati szakemberek Hägerstrand tér-idő elmélete (time-geography 

theory) [51] motiválta leginkább, mely felveti, hogy az egyének tevékenységeit számos 

személyi és társadalmi korlát határozza meg. Hägerstrand különbséget tesz a képességi (pl. az 

evés és alvás szükséglete), a kapcsolati (pl. a család együtt vacsorázik) és hivatali (pl. a boltok 

nyitvatartása) korlátok között. Az elmélet kimondja, hogy az egyének tér-idő prizmában 

élnek, vagyis más és más tevékenységi helyen különböző időpontokban történő megjelenésük 

során érzékelik az utazási időt és költséget, valamint tekintettel vannak az említett korlátokra. 

Így az elmélet azt feltételezi, hogy egy adott időpontban egy adott helyre, egy bizonyos 

módon történő utazás az aktivitási igényből következik. 

A tevékenység-alapú paradigma öt legfontosabb tulajdonsága [111]: 

 az utazás a tevékenységben való részvételből származó igény; 

 az aktivitás-alapú megközelítés az aktivitási láncokban tapasztalható 

törvényszerűségekre összpontosít; 

 az egyének aktivitásának tervezése és végrehajtása a háztartási (családi) körben 

történik; 

 a tevékenységek az egész napot, megszakítás nélkül, átölelik, így nem alkalmazhatók 

a „csúcsidei” és „csúcsidőn kívüli” események kategóriái; 

 az utazási és választási döntések időben és térben korlátosak, továbbá személyes 

adottságokkal terheltek. 

Ez a látszólag egyszerű koncepcionális megközelítés rendkívül összetett modellezési 

kérdésekhez vezet, melyek csak nagy ráfordítások árán vizsgálhatók. 

Magyarországon az első és eddig egyedülálló tevékenységi lánc alapú intézkedés-

érzékeny forgalmi modellt Monigl és munkatársai alakították ki, a Budapestre és környékére 

vonatkozó TRANSURS közlekedési modell- és program-rendszert [99], amely röviden a 

következőkkel jellemezhető:  

 a közlekedési folyamatok a területfejlesztési és -felhasználási tervezésbe ágyazva, 

valamennyi városi és elővárosi közlekedési módra vonatkozóan, komplex módon 

kerülnek leképezésre, 

 a személyközlekedési igények a különböző lakossági csoportok napi helyváltoztatási 

láncainak figyelembevételével egyéni, a „hasznosságokat” figyelembevevő választási 

modellekkel kerülnek leírásra, 

 a teherforgalmi igények az országos és nemzetközi forgalmi áramok 

figyelembevételével egyszerűbb, ún. növekedési tényezős modellekkel kerülnek 

figyelembevételre,  

 a közúti hálózati forgalom számítása a forgalmi körülmények által befolyásolt 

„általánosított költségek” alapján, az egyensúlyi feltételek elérésére törekedve 

történik, 

 a tömegközlekedési hálózati forgalom számítása a viszonylati rendszer kapcsolódásai 

és a menetrend figyelembevételével az utazási idők és költségek alapján lehetséges. 

A fejlesztések hatásértékeléséhez a forgalmi modellekhez csatlakozó hatásmodellek 

szolgálnak, így:  

 a hálózati szakaszokhoz/csomópontokhoz rendelhető forgalmi körülményektől és 

mennyiségektől függő mutatók (pl. időfelhasználás, üzemköltségek, légszennyezés, 

zaj stb.), 



 
43 

 a területközi relációkban az eljutási lehetőségeket minősítő mutatók (pl. a belváros 

megközelíthetősége, a Dunán átmenő kapcsolatok, kerületközi kapcsolatok, környéki 

kapcsolatok stb.). 

A számszerűsítésre kerülő, pénzben kifejezhető mutatók alapján (pl. időráfordítások, 

üzemköltségek, baleseti veszteségek) mód van költség-haszon elemzésre, továbbá a ma még 

pénzben ki nem fejezhető, de a fejlesztések megítélése szempontjából fontos hatások (pl. 

légszennyezés, zaj, elérhetőségek stb.) többkritériumos használati-érték-elemzés keretében 

vonhatók be az értékelésbe.  

A kialakított forgalmi és hatásmodellek a következő típusú rendszerintézkedések esetében 

lehetővé teszik elsődleges forgalmi hatások és másodlagos egyéb hatások számszerűsítését és 

értékelését (eddigi saját példákkal megvilágítva): 

 közlekedési igénybefolyásolás (pl. közlekedési szokáselemzés, útdíjelfogadási 

vizsgálatok), 

 forgalomszervezés-kezelés (pl. BKV hálózatracionalizálás), 

 közlekedési létesítményfejlesztés (pl. M0-s gyorsforgalmi gyűrű vizsgálata), 

 közlekedési szervezetfejlesztés (pl. BKSz megalapozó vizsgálata). 

A TRANSURS-rendszer megfelelő lehetőségeket kínál a hálózati és kapcsolati 

körülmények számszerű és grafikus megjelenítésére. 

5.5 A közlekedési modellek kapcsolati rendszere 

A közlekedési modellek gyűjtő fogalom, mely a következő modelleket foglalja magában 

[109]: 

 területi és gazdasági modellek, 

 személyközlekedési modellek, 

 teherszállítási modellek, 

 hálózati forgalomterhelési modellek, és 

 értékelési modellek. 

Az egyes modellezési területek között szoros kapcsolat van. A leggyakoribb esetben a 

fenti felsorolás lépései szekvenciálisan kapcsolódnak egymáshoz (a személyközlekedési és a 

teherszállítási modell nem egymás után, hanem párhuzamosan épül fel), így a következő 

modellek mindig a megelőző modell eredményeire épülnek, de a visszahatások figyelembe 

vételére nincs lehetőség. 

A rendszer dinamikus modellek (System Dynamics Models – SDM) két vagy több, 

különböző típusú modellnek a szoros egymáshoz csatolásával létrejövő rendszer modellek. 

Fontos kitétel, hogy ezek a kapcsolatok kétirányú kapcsolatok és a modell rendszerek iteratív 

módon futnak. A modellek a fejlesztéseket számos változó kiszámításával írják le a 

különböző modellekben miközben figyelembe veszik a belső kölcsönhatásokat. 

A területi és forgalmi modellek kölcsönhatásaival az úgynevezett LUTI (Land-use–

Transport Interaction – a területfelhasználás és a közlekedés kölcsönhatását figyelembe vevő) 

modellek foglalkoznak, melyeket jellemzően a várostervezésben, a stratégiai 

döntéshozatalban és a városi menedzsmentben használnak, 

Az egyik legismertebb SDM modell az ASTRA (IWW és a TRT által fejlesztett, 2003.) 

melynek négy fő része a makro-ökonómiai, a regionális ökonómiai, a forgalmi és a környezeti 

modellek. A modellek központi magja a forgalmi modell, mely hasznosítja a regionális 

ökonómiai modell eredményeit a forgalmi áramok változásának becslésére.  
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5.6 Az elérhetőség szerepe a keresleti modellekben 

5.6.1 Az elérhetőség értelmezése 

A közlekedési infrastrukturális beruházások vagy egyéb intézkedések (beavatkozások) a 

forgalom keletkezését és területi irányultságát, eloszlását befolyásoló „szabályozók” (pl. 

közlekedési idők, költségek, körülmények) változása révén a közlekedésen belül, a forgalom 

mennyiségében és összetételében idéznek elő változásokat. Az útvonalak „kínálatában” 

jelentkező esetleges változások (pl. útvonalak hossza, időráfordítása, költsége) befolyásolják a 

közlekedési szokásokat, aminek következtében a közlekedési módok, útvonalak, a forgalom 

mennyiségei, körülményei és a forgalom teljesítményei is megváltoznak. 

A hálózati fejlesztések és egyéb intézkedések emellett a területek „elérhetőségére” is 

hatással vannak, amelyek befolyásolják a területfelhasználást és az egyes régiók, vagy ország 

gazdasági potenciálját. A módosult hálózati és elérhetőségi viszonyok között új gazdasági 

tevékenységek és termelési, szolgáltatási, stb. mennyiségek alakulnak ki, amelyek szintén 

módosítják a társadalmi-gazdasági jelenségeket (pl. életminőség, ingatlanok értéke, jólét, 

gazdasági fellendülés, kohézió, regeneráció, adóbevételek, beáramló befektetések stb.). 

A közlekedésben az elérhetőség fogalma a különböző célterületekre való eljutás 

lehetőségét, a kapcsolat létrejöttének időigényét, költségét, minőségét fejezi ki. Az 

elérhetőség esetében nem az abszolút mutatószámnak van elsősorban jelentősége, hanem a 

változásának, illetve a változás mértékének. A gyorsabb, kisebb költségű közlekedési 

lehetőségek megteremtik az esélyét új térségek telephelyként való választásának, a gazdasági 

tevékenységek élénkülésének, a társadalmi jólét gyarapodásának. 

A kapcsolati mutatók a hálózati kapcsolatok minősítését szolgálják, és a figyelembevett 

körzetek közötti viszonylatokban a csúcsórában adódó, a viszonylati forgalmakkal (Fij) 

súlyozott átlagos utazási időkkel (Tij) mérhetők. Ily módon egy-egy hálózati változat (sc) 

egésze valamely mutató vonatkozásában, egyetlen időértékkel is minősíthető. 

i j i j

ijijscij,sc F/FTT , ahol 

T: a hálózat egészére vonatkoztatott átlagos utazási idő tömeg; 

Tij: i-j körzetek közötti utazási idő; 

Fij: i-j körzetek közötti forgalom nagysága; 

sc: hálózati változat/szcenárió (jellemzően a szcenárió használatos a szcenáriókon belül 

feltételezett fejlesztési változatoktól való megkülönböztetés miatt). 

Az elérhetőség különböző szinteken is értelmezhető, így megkülönböztethetjük a 

viszonylati, két pont/település közötti elérhetőséget, és területi, egy adott terület és a többi 

terület közötti aggregált elérhetőséget. 

5.6.2 Elérhetőségi mutatók és a közlekedési kereslet 

A közúthálózat tervezésében az elérhetőségen alapuló mutatószámok alkalmazása – mint a 

forgalmat befolyásoló tényező – már több, mint harminc évre tekint vissza, amit Monigl [102] 

honosított meg, akihez – az Isard [57] munkásságára támaszkodó – Mäcke [78] közvetítésével 

került. 

A forgalmi modell segítségével számítható mutatók 

 egyik része a forgalomtól függő, a közlekedéshasználókat érintő mutatók (pl. 

időfelhasználás, üzemanyag fogyasztás), valamint a forgalom következményeit 
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kifejező környezeti mutatók (légszennyezés, zaj) a hálózat egészére, vagy egy részére 

vonatkoznak, és az egyes szakaszokon számított értékek összegeként értelmezhetők, 

amelyek értéke a forgalmi mennyiségek és az utak mindenkori sebességviszonyainak 

függvénye; 

 másik része a kapcsolati mutatók a hálózati elérhetőségeket jellemzik, amelyek 

javulása a közlekedés pozitív externális hatásának – a területi fejlesztéseknek – teremti 

meg az alapját. Bizonyos esetekben az elérhetőségek, illetve az ebből adódó 

helyzetpotenciál változások tekinthetők a területi, gazdasági és társadalmi fejlődési 

lehetőségek kifejezőjeként, ami költség-haszon elemzés, illetve többszempontú 

használatiérték-elemzés keretében értékelhető. 

A területfejlesztési hatások számszerűsítésére szolgáló módszerek közül a TRANSMAN a 

potenciál módszert alkalmazza (bővebben ld. Berki-Monigl cikkét [22]), melynek keretében a 

forgalommal terhelt hálózaton, a forgalmi körülmények alapján az általánosított költségek 

(idők, üzemköltségek, útdíj stb.) figyelembevételével számítja az elérhetőségeket, amelyek 

egy-egy településre/körzetre vonatkozó összegzett, illetve súlyozott átlagos értéke is 

számíthatóvá válik, így az elérhetőség-változás településenként/körzetenként is ábrázolható, 

színes térkép formájában. 

A területi fejlődés lehetőségét azonban jobban kifejezi a közlekedési helyzetpotenciál 

változása (HPi). Az i-edik körzetre vonatkozóan a helyzetpotenciál, a többi körzetben (j) 

elérhető attraktív célok tömegei (Sj) összegének, és a hozzájuk tartozó, a távolsággal növekvő 

mértékben érvényesülő költségeik (Kij) (ami az a kitevő által jut kifejezésre) hányadosa 

.K/SHP a

ijji , ahol 

HPi:  az i-edik körzetre vonatkozó helyzetpotenciál; 

Sj:  az i-dik körzeten kívüli körzetekben elérhető attraktív célok tömegei; 

Kij:  az i-j körzetek közötti eljutás általánosított költsége; 

a:  az attraktív célok fontosságának a költségnövekedés függvényében történő 

csökkenését kifejező kitevő. 

Minél nagyobb a szóba jöhető célok tömege, illetve minél kisebb a költségek mértéke, 

annál nagyobb egy-egy térség helyzetpotenciálja, amely arányos lehet a körzet gazdasági 

fejlődési lehetőségeivel. 

A közforgalmú közlekedés esetében is használhatóak az elérhetőség alapú mutatók, illetve 

az értékeléshez a közúthoz hasonlóan számíthatóak mind a viszonylati, mind a területi 

elérhetőségek. Természetesen ebben az esetben az elérhetőség forgalma átértékelődik, mivel a 

szolgáltatások térbeni rendelkezésre állása mellett, szükséges az időbeli rendelkezésre állás 

figyelembe vétele is. A kapcsolati mutatók és a helyzetpotenciálok értelmezhetők 

összközlekedési környezetben is, így a multikritériumos értékelésben is használhatjuk ezeket. 

A 2. táblázat mutatja be a forgalmi modellek segítségével számítható mutatókat a 

hatásviselők, a hatásterületek és az alkalmazható értékelési módszer feltüntetésével. 
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2. táblázat: Az autópályahálózat fejlesztésének értékelésénél alkalmazott fő 

hatásterületek, mutatók és értékelési módszerek a TRANSWAY rendszerben 
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6 A hálózati modellek térinformatika alapú fejlesztési lehetőségei 

A fejezetben a térinformatika, mint tudományág, eredményeire és eszközeire alapozott 

fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg a hálózati gráf építésének és a közlekedési kínálat 

elemzésének új lehetőségeit adva. A javaslatokat a gyakorlatból vett példákkal támasztom alá. 

6.1 Geoadatbázis kialakítása a vezetői és utasinformációs rendszerekben 

A térinformatikai eredményekben – éppúgy a digitális térképekben, mint a hálózat 

kezelési és elemző eszközökben – rejlő lehetőségeket felismerve a forgalmi modellek gyártói 

mára egyre inkább kiterjesztik fejlesztéseiket a térinformatikai adatformátumok és szoftverek 

támogatásának irányába, melynek eredményeképpen mind az ábrázolás-technika, mind a 

tervezést segítő térképi és leíró adatok kezelése sokat fejlődött. A forgalmi modellezés 

hagyományos eszközei mellett általában térinformatikai alap eszközkészlet is segíti a 

felhasználót. Ez lehetővé teszi, hogy a közlekedési hálózatra vonatkozó információk 

kombinálhatók legyenek egyéb területalapú elemző eszközökkel (ld. 17. ábra), valamint a 

közlekedési számítási gráf szempontjából másodlagos adatok – jellemzően a zónák és más 

háttérrétegek – javítása is térinformatikai eszközökkel történhet. 

 

17. ábra: Hálózat (ábrázolási/számítási gráf) építés 

A vezetői és utasinformációs rendszerekben olyan egységes menetrendi leképezéssel 

rendelkező adatbázis létrehozása szükséges, amely képes a következő főbb feladatok integrált 

szempontjait figyelembe venni: 

 a közforgalmú közlekedési hálózat tervezése; az utasforgalmi igények és terhelések 

meghatározása, a viszonylatok vezetésének optimálása különböző következmény–

hatások számításával, megjelenítésével, 

 utastájékoztatási rendszer kidolgozása; menetrend alapú útvonalajánlat készítése a 

szolgáltatások valós rendelkezésre állásának figyelembevételével, annak továbbítása 

és on-line módon való megjelenítése különböző típusú végpontokon (pl. Internet, 

mobil eszközök). 

 a teljesítmények elszámolása és bemutatása; az utas–, bevételi–, valamint jármű– és 

személyzeti teljesítmények időszaki figyeléséhez, ill. elszámolásához a hálózati 
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pontok és hosszak figyelembevételével és jelentések készítéséhez az eredmények 

területi/vonali megjelenítéséhez. 

A térinformatikai rendszer a fenti, stratégiai célok mellett természetesen az operatív 

irányítási-, a rugalmas közlekedési-, a díjbeszedési- és a mobil járműdiagnosztikai rendszerek 

támogatását is lehetővé teszi. 

Vezető tervezőként a Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. vezetői és utasinformációs 

rendszerének megalkotása során ([124], [3]) kidolgoztam (felhasználva társtervezők 

véleményeit) a rendszer központi adatmagjának számító geoadatbázis rendszertervét (ld. 18. 

ábra). A geoadatbázis célzottan úgy kerül kialakításra, hogy támogassa a közlekedési 

modellezést és a forgalomfelvételi adatok tárolását. 

 

18. ábra: A BKSZ vezetői és utasinformációs rendszerek elvi vázlata 

A közlekedési hálózat fizikai kialakítása, a szolgáltatók adatstruktúráinak áttekintése és az 

egységes keretbe szervezése volt a legfontosabb előkészítő feladat. 

A közlekedési hálózat alapinfrastruktúrájának elemei vonalas létesítmények, amelyek 

csomópontokban találkoznak. A vasúti és a közúti vonalhálózat az alábbi alapelemekkel 

írható le: (ld. 19. ábra is) 

 Junction: A közlekedésben szerepet játszó csomópontok (pl. kereszteződés, leágazás) 

 Road (Railroad) Element: Junction-ök közötti irányított szakasz. 

Az angol megnevezéseket a nemzetközi adatmodellekkel való összevethetőség indokolta. 

A tömegközlekedési hálózat megállóhelyei a fizikai infrastruktúra részei. Az egyedi 

megállóhelyek (Physical Station) kitüntetett szerepű Junctionok-ként értelmezhetők. A 

megállóhelyek közötti irányított tömegközlekedési szakaszok a Physical Edge-k, melyeknek 

az egymásutánisága írja le egy adott viszonylat vonalvezetését (Physical Route). Az 

útvonalvezetés megállóhelyei valós objektumok, tehát Physical Station-ok.  
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A tömegközlekedési hálózatok leírása megkívánja a logikai rétegek alkalmazását is. A 

viszonylatok megállói voltaképpen megállóbokrok, logikailag – pl. név vagy elhelyezkedés 

szerint – összetartozó megállóhelyek csoportjai, így az alkalmazások többsége egyként kezeli 

őket. A logikai összevonás miatt érdemes logikai (menetrendi) topológiát is kialakítani. A 

logikai topológia a fizikainak megfelelő struktúrában épül fel, de egy szinttel magasabb 

absztrakciós réteget alkot. A viszonylatok útvonalvezetései tehát logikai megállók (Logical 

Station) közötti elméleti szakaszokon (Logical Edge) haladnak. A viszonylat adott 

útvonalvezetése a logikai elemekből álló Logical Route. 

 

19. ábra: A közlekedési hálózat fizikai és logikai szintjei a geoadatbázisban  
(forrás TRANSMAN-CDATA [124][3]) 

6.2 Digitális térkép alapján hálózati gráf képzésére kidolgozott módszer 

A hálózati modell digitális térképi állományból történő levezetését Szeged közforgalmú 

hálózatának vizsgálata esetére vonatkozóan dolgoztam ki [28], majd később más esetekben is 

használtam, illetve továbbfejlesztettem (Budapest [105], Miskolc [86]). 

Az első feladat a közúthálózat digitális térképi állományából a közúti közlekedési gráf 

levezetése, illetve azon alapulóan a közösségi közlekedés hálózatának a felvétele. 

A közúti gráf építésekor jelentkezik az a probléma, hogy a digitális térképek 

 tartalmazhatnak topológiai hibákat (nem találkozó élek, csomópont nincs értelmezve 

stb.), 

 a közúti szakaszok paraméterezése nem illeszkedik tökéletesen a modellezési 

igényekhez (nincs sávszám, kanyarodási tiltás stb.), 

 a hálózat esetenként túl részletes; lehetőség szerint minden közúthálózati elemet 

tartalmaz. 

Közösségi közlekedési hálózat esetében a manuális felvétel helyett alkalmazható a 

műholdas meghatározáson alapuló hálózatfelvétel (ld. 20. ábra) és ennek a közúti gráfra 

vetítése, amint azt Miskolc forgalmi modelljének felállításakor tettem [86].  
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20. ábra: Közösségi hálózat felvétele GPS-sel 

Itt szembesülni kell a következő problémákkal: 

 az objektumok (megállók, útvonalvezetések) közvetlenül nem tehetők részeivé a 

hálózati gráfnak (ld. 20. ábra), 

 az ugyanazon a szakaszon közlekedő viszonylatok többszöri mérést jelentenek, s 

emiatt a valóságosnál több útvonalból kell a végleges vonalhálózati gráfot 

leszármaztatni, 

 a megállók önálló objektumok, ezért a hálózathoz kötést és az átszállási kapcsolatok 

helyes felvételét is meg kell oldani. 

A hálózati gráf mellett a forgalmi körzetek kialakítása is térinformatikai alapon végezhető 

el legpontosabban. 

6.3 A megállóhelyi elérhetőség elemzése geoadatbázisban 

A közlekedési kínálat elemzése önmagában rendkívül sokrétű feladat, melynek számos 

ága és lehetősége van, melyekhez különböző prezentációs lehetőségek kapcsolódnak. Itt csak 

a kutatási területem szempontjából lényeges megfontolásokat említem meg, melyek az egyéni 

választási modellek felállítását, értelmezését és használatát segítik. 

Hägerstrand már 1970-ben az időt, mint vertikális dimenziót használta a 

humánrendszerekben a mozgások megjelenítésére [51]. Városi környezetben Kwan 

térinformatikai elemzésekkel kimutatta az elérhetőségi viszonyok nemek szerinti 

differenciáltságát azáltal, hogy az aggregált adatok helyett, a részletes, egyéni szintű adatokat 

vizsgált [73][74]. Kwan később térinformatikai elemzéseit az egyéni tér-idő rendszerek 

irányában továbbfejlesztette, és kutatási eredményeit folyamatosan publikálja. 

A tér-idő rendszer ábrázolását legsikeresebben a tevékenység alapú közlekedési 

modellekben használták fel [114]. 

A magyarországi gyakorlatban legelterjedtebb az aggregált adatok elemzése és 

bemutatása.  

Az egyének megállóhelyi hozzáférhetőségét közlekedési hálózat elemzéséhez 

kapcsolódóan vizsgáltam Miskolcon [86]. Az MVK Rt. 2004. évi célforgalmi kikérdezéséből 

származó adatoknál a körzetek induló forgalmára vonatkozó információk bővítéséhez 

utólagosan rögzítésre kerültek a válaszadók címei is. A címadatok birtokában lehetőség nyílt a 

rágyaloglási mozgások elemzésére, mely idáig Magyarországon még nem történt. A lakás-

induló megállóhely közötti gyaloglási relációkat a 21. ábra szemlélteti. 
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21. ábra: Megállóhelyi elérhetőségek elemzése 

A vizsgálat a gyalogos kapcsolatok térbeli elemzésére támaszkodva állapította meg, hogy 

mely területek esetében nem kielégítő a szolgáltatás a meglévő utazási igények ellenére, így 

lehetőség nyílt a javasolt fejlesztések esetében ezen területek bevonása. (A későbbi hálózati 

racionalizálás nem bírálta felül az ilyen irányú javaslatokat; a megállóhelyek megtartásának 

érvanyagában a 21. ábra is felhasználásra került.) 
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7 Számítógéppel támogatott háztartásfelvételi módszer kifejlesztése 

Kutatómunkám egyik alappillére az adatfelvétel gyakorlatának kiterjesztése volt. A 

fejezetben bemutatásra kerülő számítógépes háztartásfelvételi szoftver kifejlesztésével az 

összközlekedési háztartásfelvételek minőségének fokozottabb ellenőrzését és az utazási 

információk részletesebb felvételét értem el, mely biztosítja a tevékenységi és utazási láncok 

kellő részletességű és térbeli azonosítókkal ellátott felvételét. A fejezet második része mutatja 

be a felvett adatoknak a hálózati adatokkal történő integrálásának módszerét. 

7.1 BKV célforgalmi háztartásfelvétel technikai módszertanának kidolgozása 

7.1.1 A felvételi módszer fejlesztésének indoklása 

Az információs és kommunikációs technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a korábban 

kidolgozott módszertani alapokra építve új megoldások szülessenek a közlekedési adatok 

kezelésére: felvételére, tárolására, lekérdezésére, elemzésére, értékelésére, valamint szakmai, 

döntéshozói és civil kommunikációjára. 

A közlekedési (nem kizárólag a forgalmi) modellek a következő területen fejlődtek 

leggyorsabban az elmúlt években: 

 a modelleszközök térinformatikai alapra épülnek (részleges vagy teljes integritással) 

[124], 

 a forgalomfelvételi adatok elektronikus úton kerülnek gyűjtésre, s ezáltal a modellek 

sokkal nagyobb tömegű, pontosabb és részletgazdagabb adatbázisból táplálkoznak, 

 a gyakorlatban megjelentek a korábban inkább kísérleti jelleggel alkalmazott 

módszertanok (pl. a teljes menetrendet leképező és menetrend alapú ráterheléssel 

dolgozó modellek – VISUM [148]), 

 a részletesebb információk alapján előtérbe kerültek az egyéni választási modellek, 

melyek segítségével pontosabb előrebecslések adhatók. 

A BKV 2004. évi célforgalmi háztartásfelvételéhez kapcsolódóan két jelentős, önmagában 

is igen sokrétű kutatási terület rövid bemutatására kerül sor a következőkben, melyek egyrészt 

önmagukban az első ilyen jellegű megoldások Magyarországon, másrészt – az eddigi hasonló 

típusú külföldi megoldásokkal szemben – egyedi előnyöket hordoznak és egymással 

összhangban képesek a felvételek hasznosíthatóságának nagymértékű növelésére. A két 

témakör: 

 a háztartásfelvételekre alkalmas felvételi szoftver kifejlesztése és 

 a közlekedési (hálózati és forgalomfelvételi) adatok geoadatbázis alapú tárolása. 

A háztartásokban történő kikérdezés rendkívül sok információ szolgáltatására képes, de 

csak abban az esetben, ha a felvételi kérdőív tartalma és szerkezete megfelel a kitűzött 

céloknak, a felvétel és a felvett adatok kezelése megfelelő minőségbiztosítással történik és a 

felvett adatok kellően pontosak, illetve a feldolgozás módszertana biztosítja, hogy az 

adatokban lévő információt ki is lehessen nyerni az adatokból. 

A háztartásfelvétellel nyerhető főbb közlekedési adatok az alábbiakban foglalhatóak 

össze: 

 a felvételi terület lakónépességre vonatkozó alapeloszlások (pl. háztartásméret, 

jövedelemkategória, járműellátottság), 

 a személyekre vonatkozó alapeloszlások (pl. nem, kor, aktivitás), 

 a személyek tevékenységi láncai, 

 a személyek közlekedési szokásjellemzői. 
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Az ilyen típusú felvétel – korlátozottan – alkalmas lehet a közlekedéssel kapcsolatos 

véleményekre és döntési preferenciákra vonatkozó általános kérdésfeltevésekre, illetve – 

megfelelő mintanagyság esetén – a mértékadó utazási áramok irányultság szerinti közvetlen 

vizsgálatára. 

Megfelelő feldolgozás után, mint a későbbiekben részben be is mutatom, a 

háztartásfelvétel adataiból levezethető, illetve modellezhető az adott terület honos forgalmi 

viszonyai – a forgalomkeltés, -szétosztás, -megosztás és az utazási áramok. A levezetett 

modellekkel, szemben a célforgalmi felvételből nyerhető áramlási adatokkal, lehetséges 

valódi intézkedés-érzékeny vizsgálatokat folytatni. 

Fontos kiemelni, hogy a háztartásfelvétel nem képes teljes egészében lefedni a célforgalmi 

áramlásfelvételek hasznosítási területét és adattartalmát, vagyis jellemzően nem szolgáltat 

közvetlenül áramlási és jegyhasználati statisztikai adatokat. A háztartásfelvételekből 

közvetlenül, vagyis nem modellezéssel, származó ilyen jellegű adatok megbízhatósága egy 

nagyságrenddel elmarad a kifejezetten célforgalmi felvételből származó adatokétól [4]. Az 

már egy következő probléma, hogy egy komolyabb hálózati változtatás után a célforgalmi 

felvétel adatai érvényüket vesztik, míg a háztartásfelvétel adataiból nyerhető modell 

adaptálható, illetve alkalmazható marad. 

A vélemény és döntési preferencia adatok elsősorban tájékoztató jelleggel vehetők 

figyelembe, mivel ilyen típusú kérdésekre vonatkozóan célzott felvétel szükséges, amelyre a 

közlekedési módválasztás kapcsán konkrét megoldást mutatok be a későbbiekben. 

A háztartásfelvétel során az utazási szokásokra és döntési preferenciákra vonatkozóan 

általában igen részletes kérdőív kerül kidolgozásra. Ennek hagyományos módon történő 

lekérdezése – az adatok papíron való felvétele, kódolása, majd lerögzítése – igen nagy idő- és 

költségigényű feladat, melynek esetleges lekérdezési hibái csak az adatrögzítésnél, illetve a 

feldolgozásnál derülnek ki, tovább növelve a költségeket, illetve csökkentve a hasznos 

információk mennyiségét. 

7.1.2 Felvételi rendszer 

Általánosságban elmondható, hogy a háztartásfelvétel viszonylag sok kérdést tartalmaz, és 

a kérdések/kérdőlapok között számos esetben szoros logikai összefüggés van, melyeket már 

az adatfelvétel során ellenőrizni szükséges a megbízható információk gyűjtésének érdekében. 

Ilyen lehet például a személy életkorának és a bevallott aktivitásának az ellenőrzése, vagy a 

bevallott járműtulajdon és a lekérdezett utazások módjának összevetése. A szakma által 

használt kérdőívek alapján az alábbi kérdésmennyiség várható egy ilyen típusú felvételben a 

magánháztartásokra vonatkozóan (ld. 3. táblázat): 

3. táblázat: A háztartási kérdőív felépítése 

Kérdőív típusa Kérdések 

előzetes száma 

1 háztartásra vonatkozó 

kérdőlapok száma 

Háztartási kérdőív 10 1 

Háztartáshoz tartozó 

személygépkocsi adatai 

10 0-gépjárművek száma 

Háztartásbeli személy adatai 20 1-személyek száma 

Háztartásbeli aktív kereső 

személy adatai 

10 0-aktív kereső személyek száma 

Előző napi helyváltoztatások 

adatai 

20 0-utazó személyenként, napi 

utazások száma 
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Kérdőív típusa Kérdések 

előzetes száma 

1 háztartásra vonatkozó 

kérdőlapok száma 

Döntési szempontok, 

vélemények 

15 1-kikérdezett személyek száma 

A személygépkocsi ellátottság (0,63szgk/háztartás), az átlagos háztartási létszám 

(2,3fő/háztartás), az aktívak átlagos száma (1,5fő/háztartás) és a fajlagos helyváltozatás 

(3út/nap) adatainak közelítő ismeretében megadható, hogy egy átlagos háztartás esetén is 

legalább 170 választ kell rögzíteni. Adott esetben ehhez jön még a speciális adatok például 

címek, megállók rögzítése, melyek utókódolása igen megterhelő feladat lenne. A fejlesztendő 

programrendszer jellemzően három fő részből áll (ld. 22. ábra): 

 A felvevők által használt ún. „front”/felhasználói program. 

 Kommunikációs/kétirányú adatátviteli program 

 Szerver oldali adatgyűjtő és ellenőrző program 

 

22. ábra: A számítógépes háztartásfelvételhez szükséges szoftver és hardver struktúra 

A kézi felvétel esetén a munkafolyamat a következőképpen néz ki: 

 (Kérdező biztosok felvétele, oktatása, előkészítés). 

 Adatok helyszíni felvétele papír alapú kérdőíven (melyekből a BKV esetében az 50 

ezer háztartáshoz mintegy 1 millió darabot legalább ki kell nyomtatni. 

 Felvételi lapok összegyűjtése, kódolókhoz juttatása. 

 Az adatok kódolása. 

 Adatok átadása rögzítésre, ha a két fázist nem ugyanaz a személy végzi. 

 Rögzítő program készítése. 

 Az adatok rögzítése rögzítő program segítségével. A rögzítő programok előzetes 

telepítése a rögzítő gépparkra, mely igen heterogén lehet. 

 Az adatok ellenőrzése programmal. 

 Javítás: ha lehetséges, akkor újra ellenőrzés kell, ha nem akkor a felvett háztartási 

adatok eldobása vagy adatvesztéses feldolgozása. 

 Az adatok átadása további feldolgozásra a megbízónak. 

Gépi felvétel esetén a munkafolyamat leegyszerűsödik: 

 Gépek beszerzése. 
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 Felvevő program készítés a háztartási kérdőív alapján. 

 Programtelepítés a felvevő gépekre. 

 (Kérdező biztosok felvétele, oktatása, előkészítés). 

 Az adatok helyszíni felvétele, mely egyúttal a kódolás, a rögzítés és az ellenőrzés első 

fázisát is jelenti. 

 Adatok gyűjtése. 

 Az adatok átadása további feldolgozásra a megbízónak. 

A szükséges munkafázisok közvetlen (a terepi munkát végző kérdezők bére és egyéb 

járulékos költségek nélküli) költségeire vonatkozóan a következő becslés állítható fel 50ezer 

megkérdezett háztartást feltételezve (a számítás 2004. évi áron készült): 

Munkafolyamat Kézi rögzítés Gépi rögzítés (500 gép) 

Kérdőívek nyomtatása 7 MFt (7Ft/oldal) - 

Felvevő szoftver kialakítása - 6 MFt 

Rögzítő, ellenőrző szoftver 

kialakítása 

4 MFt - 

Gépbeszerzés (lásd a később 

leírtakat is) 

- 30 MFt* 

Szoftvertelepítés 400EFt (legalább 100 rögzítő 

hely kell, 4EFt/gép) 

2MFt 

(4EFt/gép) 

Adatjavítás +10% +1% 

Adatrögzítés 32 MFt (min. 

500Ft/háztartás) 

- 

Összes becsült költség 47,7 MFt 38,4 MFt 

Ily módon a gépi adatfelvétel előnyeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 olcsóbb, kb. 20%-kal, 

 pontosabb, 

 nincs kódolás, rögzítés és az ezekből származó többlet idő és költség, 

 homogén géppark, 

 jobb adatrészletezettség és minőség, 

 hatékonyabb későbbi tervezési és térinformatikai hasznosítás. 

7.1.3 A TRANSCAPI szoftver 

A nagymennyiségű adat pontos rögzítése, a kérdőív logikai 

rendszerének betartathatósága, illetve a felvételre kerülő címek 

pontszerű pontosságának követelménye leghatékonyabban 

számítógép alkalmazásával biztosítható. A számítástechnikai 

eszközök árának csökkenése mára lehetővé tette, hogy a 

háztartásfelvételek során is használhassuk ezen eszközöket. A 

TRANSCAPI szoftver a Számítógéppel Támogatott Személyes 

Interjú (Computer Assisted Personal Interview – CAPI) módszerét 

alkalmazza a közlekedési szokásjellemzők felvételére.  

A legfontosabb a felvevők által használt „front” program kidolgozása, mivel döntően ez 

határozza meg a felvétel sikerét és minőségét. Mivel a számítástechnikai eszközök jellemzően 

nagy tároló kapacitással rendelkeznek, a felvett adatok akár a felvétel végéig is tárolhatók a 

felvevő gépeken, ami a két további program jelentőségét csökkenti.  

A felvevő program tervezése ideális esetben már a kérdőív tervezésekor megkezdődik. A 

kérdések megszövegezése, illetve a válaszok kidolgozása nagyban emeli a felvételre kerülő 
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adatok minőségét. A kérdőív megtervezésének részévé kell tenni a logikai rendszer 

felállítását, és az ellenőrzési, a megszakítási, illetve a visszalépési pontok definiálását. A 

felvevő program voltaképpen a kérdőív interaktív kezelésű, dinamikus implementációja. 

Amennyiben a feltenni kívánt kérdések megengedik, csak zárt kérdések legyenek, tehát 

olyanok, amelyekre az előre definiált válaszokból való választást várunk. A nyílt végű 

kérdések utólagos feldolgozása sokkal munkaigényesebb feladat. 

A felvett adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása relációs adatbázis kezelőkkel 

valósítható meg legegyszerűbben.  

A felvételek általánosságban hat fő adatbázis kezelését igénylik (ld. 23. ábra): 

 a válaszolók adatait rögzítő adatbázis (ez soha nem kerülhet a megrendelőhöz, csak az 

adatfelvevő cég kapja meg a felvevők ellenőrzésére, majd a felvétel után 

megsemmisíti – az 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)) (ld. 24. ábra), 

 a felvett adatok adatbázisa, 

 a kérdések és válaszok adatbázisa, 

 a hálózati adatbázisok (pl. menetrend, térkép), 

 címadatbázis és 

 nevezetes helyek adatbázisa (pl. önkormányzatok, látnivalók). 

 

23. ábra: A TRANSCAPI szoftver adatbázisai 

Az adatbázisok fizikailag elkülönültek lehetnek (illetve a válaszolók adatainál ez 

alapkövetelmény), de fontos adatvédelmi kritérium, hogy a nem megváltoztatható, tárolt 

adatbázisokra senkinek – még a programnak sincs – írási jogosultsága, és csak a programnak 

lehet olvasási jogosultsága. A felvett adatokat csak a program írhatja, olvasási jogosultságot 

pedig csak a szerveren kell engedélyezni. 
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A felvevő programmal kapcsolatosan a következő főbb szempontok emelhetők ki: 

 egyszerű kezelhetőség, 

 a felvevő munkájának minél szélesebb körű támogatása (pl. bevezetés, kérdésfeltevés, 

magyarázat), 

 a kérdezői hibák lehetőség szerinti kivédése, 

 a legfontosabb primer ellenőrzések végrehajtása, 

 visszalépési és javítási lehetőségek biztosítása, 

 a programhibák minimalizálása, 

 a felvett adatok központi adatbázisba gyűjtése. 

 

24. ábra: A TRANSCAPI szoftver kontaktálási ablaka 

Az említetteken kívül további követelmények lehetnek: 

 több típusú felvevő eszköz támogatása, 

 napi adatfelküldés támogatása, 

 központi szoftverfrissítés biztosítása. 

A felvett adatok adatbázisa megfeleltethető a háztartásfelvétel kérdőívének általános 

szerkezetével. Egy-egy kérdéscsoport után lehet a javítási, a visszalépési és a megszakítási 

pontokat definiálni, mivel a követő lapokkal általában tartalmi függés van. Példaként 

említhető a kérdezett személy BKV bérlettulajdona. Ha a kérdezett személynek van BKV 

bérlete, akkor az utazási adatoknál ezt már tényként kezelhető, így nem kell minden BKV-val 

történő helyváltoztatás során megkérdezni a használt jegy típusát. Ezért az utazási adatok 

rögzítése után a bérlettulajon nem változtatható, mivel akkor a használt jegytípust is újra 

kellene kérdezni minden esetben. 

A felvevő program logikai blokkjai megegyeznek a kérdőív struktúrájával: 

Háztartási kérdőívek 

 Háztartási adatok (HM) – csak egy kérdőív háztartásonként. 

 Gépjármű (GB) – minden gépjárműre külön fel kell venni. 
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Személyi kérdőívek 

 Személy adatai (SM). 

 Előző napi tevékenységek/utak számbavétele (T). 

 Helyváltoztatások (UT). 

Vélemény kérdőív 

 Vélemény kérdések (DS). 

A napi tevékenységi láncok teljességének biztosítására és a kérdezői hibák, illetve a 

kérdezettek félreértelmezésének elkerülésére a tevékenységjegyzék fizikális beiktatása volt 

célszerű, melyet a BKV háztartásfelvételt végző konzorcium javasolt. A tevékenységjegyzék 

– az utakra való részletes rákérdezés előtt – egy egész napos leltárt készíttet a megkérdezettek 

házon kívüli tevékenységeiről, majd a program ez alapján „kikényszeríti”, hogy a 

megkérdezett minden útjáról beszámoljon (ld. 25. ábra). 

 

25. ábra: Tevékenységi helyek listája a TRANSCAPI szoftverben 

A helyváltoztatások adatainak pontos rögzítésére a programban lehetőség nyílik; a 

közforgalmú közlekedés esetében az utazás során a használt viszonylatok, illetve a fel- és 

leszállási helyek is (a szolgáltató adatbázisának megfelelő kódolással) felvételre kerülnek (ld. 

26. ábra). 

A lakóhely, illetve a helyváltoztatások pontos felvétele a későbbi feldolgozások és 

elemzések pontosságát nagymértékben befolyásolja. A legjobb az lenne, ha minden címadatot 

szabatosan, pontos koordinátákkal lehetne felvenni. Ez azonban egyrészt az adatvédelmi 

törvény miatt nem lehetséges, másrészt a felvételi területen kívülre utazók esetében 

értelmetlen is (utóbbi esetben a településszintű kódolás is elég). A felvételi területre 

vonatkozóan célszerű egy aktuális címeket tartalmazó digitális térkép beszerzése, mely a 

munka során referencia adatbázisként szolgál. A digitális térképi állományban fedvényként 

előállítható a tömbhatároló élek középpontja, amely már kellően pontos és mégsem vet fel 

adatvédelmi aggályokat. A címek kijelölése történhet adatbázisszerűen vagy térképkezelő 

szoftver segítségével. Az utóbbi implementálásának legfőbb akadálya a kérdezők és a 
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válaszadók képzettsége, előnye pedig a térbeli megjelenítés. A címek szabad felvétele ritkán 

támogatható, mert ezek utókódolása rendkívül nagy munka, így általában elmarad. 

A közforgalmú közlekedési eszközökkel történő utazás a mai technikai színvonalon akár 

megállóhely és viszonylat mélységben is megoldható. Ehhez szükséges a szolgáltató 

menetrendi adatbázisa, mely a programba megfelelő módon beépíthető. Amennyiben 

térképkezelő szoftver is alkalmazásra kerül, akkor ezen adatok is megjeleníthetők. 

 

26. ábra: A helyváltoztatás leképezése a TRANSCAPI szoftverben 

Az adatfelvevő programrendszer főbb elemeinek ismertetéséből kitűnik, hogy kézi felvétel 

esetén szükséges adatrögzítő programhoz hasonló elemeket tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha 

az adatbázis rögzítése és ellenőrzése időben el is válik, nem okoz lényeges költségoldali 

megtakarítást. 

Fontos kiemelni azonban, hogy míg a kézi felvétel esetén a meglévő kódlapok bármikor 

újra rögzíthetőek, addig a gépi felvétel esetén erre nincs mód. A gépi felvétel programjának 

tesztelésére és fejlesztésére ezért célszerű elegendő időt szánni, illetve próbafelvételt 

végrehajtani. 

A TRANSCAPI szoftver alkalmazásánál szükség van a válaszadási feltételeket és a 

logikai összefüggéseket rögzítő jegyzékre, illetve a programkezelési általános szabályokra (pl. 

mikor lehet visszalépni), melyek a kisebb relevancia miatt nem képezik az értekezés részét, de 

a programdokumentációban elérhetőek. 

7.1.4 Kapcsolódó szoftverek 

A TRANSCAPI felvételi szoftveren kívül szükség van az adatok feltöltését és 

adminisztrációját végző kiegészítő szoftverelemekre. 
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Az adatkommunikációs szoftver legfontosabb ismérve, hogy az adatfeltöltés folyamatát 

tökéletesen ellenőrizze, tehát megbizonyosodjon az adatfeltöltés sikerességéről. A már 

feltöltött adatokat sem javasolt a gépekről törölni a nagyobb biztonság miatt, inkább a 

feltöltés megtörténtét kell rögzíteni, az ismételt feltöltés elkerülésének érdekében. 

Technikailag a hagyományos telefonvonalakra alapozott modemes technológia a 

legegyszerűbb és legmegbízhatóbb. Ehhez természetesen a felvevő eszközben szükséges egy 

telefon modem, illetve kell egy fogadó központ is. Ezen követelmények általában egyszerűen 

biztosíthatók. 

A szerver oldali adatgyűjtő program(ok) feladata az összegzésen túlmenően ellenőrzések 

végrehajtása, illetve az utóellenőrzés támogatása. A központi adatbázisba kerülés előtt fontos 

ellenőrzési szempont a kérdező által felvett adatok statisztikai ellenőrzése, mely szükségessé 

teheti például az átlagtól való lényeges eltérés esetén a felvett adatok hitelességének 

ellenőrzését. Az adatok hitelességének célzott (a program által kérdésesnek nyilvánított), 

illetve szúrópróbaszerű ellenőrzése a hagyományos felvételek esetén is alapkövetelmény. 

7.1.5 Alkalmazás a BKV háztartásfelvétel esetében 

A gépi adatrögzítés a kérdőív adattartalmának, a felvételre került háztartások számának, 

illetve a felvétel időtartamát tekintve nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyakorlati 

megvalósítására a BKV Rt. 2004. évi „Főváros és környéke célforgalmi háztartásfelvétel” 

projektje kapcsán került sor [31]. A háztartásfelvételi adatok feldolgozását és elemzését is 

jelentős részben én végeztem el [23]. 

A felvétel keretében mintegy 50000 háztartás felvétele történt meg. A szoftver fejlesztését 

a CDATA végezte a TRANSMAN Kft. iránymutatásai és a felvevő konzorcium 

észrevételeinek figyelembe vételével. A Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. 2007. 

szeptember 11. és december 15. között, összesen 9000 háztartásban végzett felmérést a 

Budapest környékén lévő települések lakosainak utazási szokásairól, mely felvétel során a 

TRANSCAPI szoftver [144] adaptált verziója került alkalmazásra [85]. 

A főbb elemeit „Közlekedési háztartásfelvételek számítógépekkel” címmel 2005-ben a 

Városi közlekedés című folyóiratban publikáltam [21]. 

7.2 Háztartásfelvételi és közlekedési hálózat leíró adatok integrálása 

A háztartásfelvételi adatok elektronikus felvétele és georeferált tárolása, elemzése 

nemzetközi szinten is csak az utóbbi években kezdett elterjedni, míg Magyarországon Monigl 

és Berki kezdeményezésére vált gyakorlattá a BKV 2004. évi felvételétől kezdődően. Az 

alábbi fejezet gyakorlati példán keresztül mutatja be, miként értelmezendő ezen területek 

kapcsolata. 

A „Városi közösségi közlekedésre szabott térinformatikai rendszer fejlesztése” című 

feladatban [27] a BKV olyan közlekedési menedzsment alrendszer megalapozását és első 

fázisának kidolgozását kívánta meg, melyben többek között feladat volt a TRANSMAN Kft. 

munkatársai által kifejlesztett BKV Forgalmi Modell és a ForTe programrendszerek releváns 

részének áttekintése, az információk hasznosítása, illetve azok kiegészítése a „Főváros és 

környéke célforgalmi háztartásfelvétel 2004.” kapcsán létrehozott térinformatikai 

alaprendszerrel. 

7.2.1 A BKV geoadatbázisának kialakítása 

A térinformatikai rendszerben kezelt információk és a térinformatikai rendszer 

érdekcsoportjainak, szereplőinek áttekintéséből meghatározható, hogy egy térinformatikai 

adatbázis milyen üzemi és tervezési folyamatok támogatására képes. 
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Az 27. ábra foglalja össze azokat a közlekedésmenedzselési folyamatokat, melyek 

esetében a térinformatikai támogatás mindenképpen szükséges.  

 

27. ábra: A térinformatikai rendszerrel támogatható folyamatok 

A folyamatok közös jellemzője, hogy a különböző információk térben és időben való 

összerendelése nélkül csak töredékes információkhoz juthatunk, melyeket a felhasználónak 

kell további adatokkal – esetlegesen fejben, szöveges vagy verbális segítséggel – 

kombinálnia, mely utóbbinak hátrányai nyilvánvalóak elég talán csak a stratégiai tervezés 

esetében a szolgáltatások és az érintett lakosság összetételének, az utasinformációnál pedig az 

útvonal ajánlat és az érvényesség – pl. hétvégén az adott busz más menetrend szerint jár – 

összekapcsolását megemlíteni. 

A K+F projekt két, a BKV térinformatikai rendszerének elindításához, rendkívül fontos 

kutatási célterületet határozott meg: 

1. a térinformatikai információk integrálása a BKV Rt. létező alkalmazásaihoz, 

illetve adatbázisaihoz (Forgalmi Modell, ForTe, az abban szereplő keresztmetszeti 

utaszámok, SAP, Háztartásfelvétel) való illesztés, közöttük az adatkonverzió 

biztosítása, valamint 

2. a ForTe rendszerben tárolt útvonalvezetések és megállók GPS (globális 

helymeghatározó rendszer) alapú felmérési lehetőségeinek vizsgálata a szükséges 

tesztek lefolytatásához megállóhelyek és viszonylatok útvonalainak megfelelő 

pontosságú felvételével. 

A térinformatikai információk integrálása és az adatkonverzió kidolgozása egy olyan 

szoftver kifejlesztését igényelte, melynek segítségével a BKV Rt. szolgáltatásait leíró 

adatokat a BKV Forgalmi Modellből származó információkkal egyesítve egy komplex 

geomarketing rendszer hozható létre, mely a vállalat térinformatikai szoftverével (ESRI 

ArcGIS) használható. 

A 28. ábra jól mutatja, hogy a BKV központi rendszere kiegészül a geoadatbázis 

funkcióival, mely adatbázis szükség és lehetőség szerint fogadni képes a külső adatokat. A 
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geoadatbázis megfelelő interfészeken keresztül képes fogadni a külső – nem a BKV Rt. 

szervezetében képződő – információkat, illetve fogadja azon valós idejű információkat, 

melyeket a járművek, járműirányítási alrendszerek küldenek a diszpécser központ, illetve az 

utastájékoztatás irányába. 

Az adatok bekerülése után a rendszerben elvégezhetőek a térinformatikai elemzések, és a 

szükséges elő-, illetve valós idejű feldolgozások, melyek alapján a rendszer a támogatott 

folyamatok szoftvereinek adatigényét kiszolgálja. 

A 28. ábra mutatja be, hogy megfelelően kódolt adatállományok is illeszthetők a 

rendszerhez. Amint a fejezet első részében ismertetett TRANSCAPI szoftver esetén jeleztem, 

a háztartásfelvétel esetén már lehetséges a közlekedési hálózat azonosítóinak integrálása, és 

ily módon a későbbiekben a térbeli referenciákkal történő ellátása. 

 

28. ábra: A BKV térinformatikai rendszerének javasolt felépítése 

A felépített rendszertervnek megfelelően a térinformatikai megjelenítő/konverziós 

program kifejlesztésének célja a BKV Forgalmi Modelljének és a ForTe rendszernek 

térinformatikai állománnyá konvertálása, másrészt a fejlesztendő alkalmazás használatát 

indokló folyamatoknak megfelelő, dinamikus térbeli leképezés biztosítása volt. A 

térinformatikai információk integrálásával kapcsolatosan a feladatterv meghatározta a BKV 

Rt. létező alkalmazásaihoz, illetve adatbázisaihoz (Forgalmi Modell, ForTe, az abban szereplő 

keresztmetszeti utasszámok, SAP, Háztartásfelvétel) való illesztést, valamint közöttük az 

adatkonverzió biztosítását. 
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A konverziós program az adatokat személyes geoadatbázisba konvertálja, ahonnan 

ArcGIS (ArcView) segítségével lehet a megjelenítést beállítani. A geoadatbázis alapú tárolási 

forma a későbbi felhasználást jelentős mértékben elősegíti, mivel csak a geoadatbázisra 

definiálhatók topológiai szabályok, illetve a leíró adatok ArcCataloggal az FGDC 

szabványnak megfelelően tárolhatóak (ld. 29. ábra) 

 

29. ábra: A személyes geoadatbázis leíró adatai 

A térinformatikai adatok/elemosztályok Egységes Országos Vetületi rendszerben kerülnek 

tárolásra (ld. 30. ábra).  

 

30. ábra: Térbeli vetületi rendszer beállítása 

7.2.2 Háztartásfelvételi adatok megjelenítése 

A „Főváros és környéke célforgalmi háztartásfelvétel 2004.” című projekt végrehajtásakor 

a kérdező program a helyváltoztatási adatokat azonnal ForTe kódokká transzformálta, így 

ezeknek a térképi elemhez kapcsolása az azonos kódrendszer segítségével történhet. A 

megjelenítő rendszer kidolgozását, és a geoadatbázishoz való csatlakoztatását a 2004. évi 

háztartásfelvétel elemzésekor végeztem el, melyet a következőkben ismertetek [23].   

A megjelenítendő adatok többféleképpen csoportosíthatóak, származási hely, adat-

formátum, -szerkezet és -tartalom, illetve a térbeli referencia alapján. 

Származási hely szerint rendelkezésre állnak a Központi Statisztikai Hivatal 2001. évi 

népszámlálási alapadatai, melyeket a BKV Rt. a háztartásfelvétel kapcsán 2004-ben 

megvásárolt, a háztartásfelvétel során felvett adatok, a CDATA Bt-től vásárolt térinformatikai 

adatok és az eredményekhez köthető BKV Rt. belső adatok. 

Adatformátumként használatos a Microsoft Excel és Access, valamint a térinformatikai 

adatfájl formátum. 

Adatszerkezet szempontjából vannak rekordonként rendelkezésre álló adattáblák, illetve 

feldolgozott táblázatok. 

Adattartalom szerint megkülönböztethetünk a vizsgálati területet általánosan leíró 

adatokat, a vizsgálati területen lévő háztartások, az azokban élő személyek jellemzőit, 

helyváltoztatásait, illetve véleményeit leíró adatokat, valamint a BKV Rt. szolgáltatásait leíró 

adatokat. 
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Bizonyos adatok egy térbeli objektumra közvetlenül utalnak (pl. kerületnév), s ezen 

objektumok a térinformatikai adatállományokban megtalálhatók, más adatok viszont a 

megfelelő feldolgozással válnak térképen megjeleníthetővé (pl. helyváltoztatások). 

A fentiek alapján a rendelkezésre álló adatok a 4. táblázatban foglalhatók össze: 

4. táblázat: A BKV háztartásfelvétel adatállományai 

adatnév származás formátum szerkezet tartalom térbeliség 

háztartásfelvétel 

adatai 

kikérdezésből Ms Access tábla háztartási és 

személyi 

jellemzők és a 

személyek 

helyváltoztatásai 

feldolgozással 

népszámlálási 

adatok 

KSH MS Excel táblázat népességre 

vonatkozó 

adatok, inga-

vándor forgalom 

adatai 

a népességi 

adatok 

közvetetten, 

azonosítókkal 

köthetőek 

elemző 

táblázatok 

feldolgozás MS Excel táblázat összközlekedési 

és BKV 

utasforgalmi 

elemzések, 

mátrixok és 

döntési 

szempontok 

közvetetten, 

azonosítókkal 

köthetőek 

interaktív 

lekérdező 

felülettel 

létrehozott 

elemzések 

interaktív 

lekérdező 

program 

MS Access tábla összközlekedési 

és BKV 

utasforgalmi 

elemzések, 

beállított 

szempontok 

szerint 

közvetlenül, 

azonosítókkal 

köthetőek 

térinformatikai 

állományok 

CDATA ESRI 

Shapefájl 

tábla külterületi határ, 

alkerületi határ, 

tömbhatár, 

utcatengely, 

címpontfelhő, 

vízrajz, vasút, 

BKV megállók a 

vizsgálati 

területre 

vonatkozóan 

térképi 

objektummal 

összekapcsolt 

adatok 

Térinformatikai szoftverrel (pl. ESRI ArcView) lehetőség van a térképi állományokhoz 

kötött információ alapján tematikus térképek előállítására (ld. 31. ábra). A térinformatikai 

információk, mint pl.: népsűrűség, óhajtott utazások száma adott célzónába, demográfiai 

változások ismerete, segítségével létrehozott tematikus térképek felhasználhatóak a 

marketingtevékenység támogatására is, mely ábrázolási szakirány geomarketing néven ismert. 

A háztartásfelvételhez kapcsolódó különböző jelentésekben többfajta –általam készített – 

tematikus térkép szerepelt, melyek közül kiemelhető az ESRI Magyarország felhasználói 

konferenciáján is bemutatott keresztmetszeti utasszám ábrázolás (ld. 32. ábra), amelyen a 
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papíralapú térképen megszokott szín- és ábrázolás-világ megtartása mellett került fel a 

tematikus tartalom, mely által a térkép nem csak a szakemberek számára értelmezhető, 

élvezhető. 

 

31. ábra:A BKV járművein megjelenő utasforgalom áramlási jellegábrája 

 

32. ábra: Keresztmetszeti utasterhelések a BKV Rt. vonalain 

a 2004. évi háztartásfelvétel keretében rögzített és feldolgozott utazási adatok alapján 
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A 5. táblázat foglalja össze a digitális térképi állományokat, illetve azokat a legfontosabb 

azonosítókat, melyeket az adatkapcsolatok létrehozásakor és a megjelenítésnél 

felhasználhatunk: 

5. táblázat: A BKV háztartásfelvételhez kapcsolódó digitális térképi állományok 

térképi 

rétegnév 

tartalom azono-

sítók 

háztartásfelvételi adatokban való 

megjelenés  

külterület 

határok 

Budapest, a 

településcsoportok, 

kerületek és települések 

közigazgatási határai 

KSH kód A háztartásfelvétel során minden 

címadat 1. eleme a KSH kód 

(háztartáscím, utazás kezdő/vég cím) 

alkerület 

határok 

Budapesten belüli 164-

es körzetbeosztás 

alkerületi 

kód 

A háztartásfelvétel során minden 

budapesti címadat 2. eleme 

utcatengely Az utcahálózat a teljes 

felvételi területre  

szakasz 

sorszám 

A háztartásfelvétel során minden 

címadat 3. eleme, a 4. elem az 

oldalkód 

címpont Postai címek a teljes 

felvételi területre 

postai 

cím 

közvetlenül nem használt, mert csak 

a tömbhatároló utcaszakasz lett 

lekódolva 

BKV Rt. 

megállóhelyek 

A felvétel időpontjában 

élő megállóhelyek 

ForTe 

kód 

A BKV Rt. járműveivel történt 

részutazás fel/le szállóhelyének 

kódolásánál 

A felvételi adatok kódolásánál nem használt térképi rétegek  

tömbhatárok Lakóterületi tömbhatárok a teljes felvételi területre 

zöldterület Zöldterületi felületek a teljes felvételi területre 

folyók Folyók a teljes felvételi területre 

vasúthálózat Vasúthálózat a teljes felvételi területre 

Fontos további lehetőség, hogy a BKV Rt. viszonylatainak útvonalvezetés kódjai a 

részutazások adatai között szerepelnek. 

7.2.3 Az elemző táblázatok objektumhoz kapcsolása 

Az elemző táblázatok jellemzően kerületre, településre és településcsoportra vonatkozóan 

lettek kidolgozva, így viszonylag könnyen megjeleníthetőek. Hasonlóan egyszerű a 

megjelenítés az interaktív elemző táblák esetében is, mivel ezek első oszlopában lévő 

rekordazonosítóhoz egyértelműen rendelhetünk térképi objektumot. 

Az elemző táblázatokban és táblákban használt azonosítók térképi objektumazonosítókkal 

való megfeleltetése a személyes geoadatbázisban található (ld. 33. ábra), amelyben az eredeti 

kódolt azonosítók az elemzéseknél használt leíró jellegű azonosítókra lettek cserélve 

(jellemzően a kerület KSH kódja a kerület nevére).  
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33. ábra: A személyes geoadatbázis 

A személyes geoadatbázisban tárolva találjuk a kerületeket, a környéki 

településcsoportokat, az alkerületeket, a településeket és a megállókat tartalmazó térképi 

elemosztályokat, amelyek az elemző táblázatoknál és az interaktív leképezésben használt 

területi csoportosításnak felelnek meg, és a korábban ismertetett térképi állományokból lettek 

levezetve. (ld. 34. ábra) 

 

34. ábra: A személyes geoadatbázisban tárolt térképi elemosztályok 

A térinformatikai adatok/elemosztályok Egységes Országos Vetületi rendszerben kerültek 

tárolásra és attribútum adataik között megtalálhatóak az említett azonosítók. (ld. 35. ábra) 
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35. ábra: Térképi elemosztályok meta (leíró) adatai  

7.2.4 Interaktív lekérdező felület létrehozása 

A BKV Rt. munkatársai a TRANSMAN Kft. részére megfogalmazták azon legfontosabb 

ismérveket, melyek tetszőleges kombinációjával kívánnak a későbbiekben lekérdezéseket 

végrehajtani. Az igénylista alapján olyan interaktív lekérdező felületet javasoltam, és jelentős 

részben készítettem, amely képes a felhasználó kívánságait is figyelembe venni, és az 

adatokat a szerint gyűjteni. Az interaktív lekérdező felület MS Access alatt készült, így a 

BKV Rt. szoftveres és hardveres környezetében problémamentesen futtatható. 

A program minden, a háztartásfelvétel háztartási adatainak struktúráját alkalmazó Access 

állományt képes kezelni, melyek kiválasztása az első, nyitó képernyőn történik. (ld. 36. ábra) 

 

36. ábra: Az interaktív lekérdező felület nyitó képernyője 

A nyitó képernyő után választható ki a tetszés szerinti forgatókönyv, melynél azonban a 

kiválasztott adatbázissal való kompetenciaszűrés történik. (ld. 37. ábra) Összesen 16 féle 

forgatókönyv közül választhatunk, melyek jelentős részénél lehetőség van az indulási- és a 

lakóhely szerint is különbséget tenni. A legtöbb forgatókönyv lehetőséget kínál további 

területi, relációs, háztartási és személyi szűrések beállítására, mely után a lekérdezés gombra 
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kattintva kapjuk meg az eredménytáblát. Az eredménytáblák a korábban ismertetett módon 

könnyedén ábrázolhatók térképen is, amint azt a 38. ábra mutatja. 

 

37. ábra: A forgatókönyv kiválasztása 

 

38. ábra: Forgatókönyv futási eredménye tematikus térképként feldolgozva 
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8 Közlekedési szokásjellemzők megvalósult háztartásfelvételekből 

A fejezet a BKV Rt. 2004. évi célforgalmi háztartásfelvételéből és a BKSZ Kht. 2007. évi 

Budapestre beutazó háztartások felvételéből származó adatok alapján végzett kutatásaimat 

foglalja össze. A kiválasztott elemzések a közlekedői magatartás hátterében álló motivációk 

feltárását és az abból levezethető összefüggések alapján a forgalmi becslések pontosítását 

segítik elő. 

8.1 Fajlagos helyváltoztatási igények meghatározása 

A fajlagos helyváltoztatási igények közlekedői csoport, utazási indok, utazási mód, területi 

megoszlás, időbeli megoszlás szerint differenciált ismerete a közlekedéstervezési feladatok 

alapköve. A BKV Rt. 2004. évi háztartásfelvételi adatainak feldolgozása a budapesti 

közlekedési igények alakulásának és a közlekedői magatartás hátterében álló motivációk 

megismerésének az elsődleges forrása, melynek tervezésében, az adatok feldolgozásában és 

elemzésében jelentős szerepet vállaltam. Jelzem, hogy az értekezésben szereplő értékek a 

keresztmetszeti adatokkal való egyezést biztosító felszorzási műveletekkel nem torzított 

értékek; ebből következően a publikus szakmai anyagokban magasabb értékek találhatóak. 

Bár ilyen jellegű felszorzást én is végeztem a tömegközlekedési utazásokra vonatkozóan, de 

ezen műveletek a valós folyamatok elemzését torzították, vagy ellehetetlenítették volna. 

8.1.1 Budapest és környéke célforgalmi háztartásfelvétel feldolgozása 

A BKV Rt. 2004-ben végezte/végeztette el a „Főváros és környéke célforgalmi 

háztartásfelvétel 2004” c. vizsgálatot, melynek célja elsősorban az utazási igények 

mennyiségi, térbeli irányultsági és minőségi vonatkozásainak pontosabb megismerése, illetve 

az egyének döntéseit befolyásoló tényezők megértése volt. A háztartásfelvétel Budapesten és 

a társaság által kiszolgált 24 településen, a hét valamennyi napjára kiterjedően került 

végrehajtásra. A terepi munka során 50627 magánháztartás került felvételre, melyből 38038 

háztartás esetén kérdeztek hétköznapi utazásra és 12589 háztartásban pedig hétvégi utazásra. 

Ezen kívül 51 intézeti háztartásban 1464 személy hétköznapi helyváltoztatását vették fel. 

Tekintettel a minőségi, mennyiségi követelményekre és az időbeli keretre – 

kezdeményezésemet elfogadva – olyan döntés született, hogy a feladat minőségileg magasabb 

szinten és gazdaságosabban gépi adatfelvétel útján teljesíthető, ezért a CAPI (Computer 

Aided Personal Interview – számítógéppel támogatott személyes interjú) módszer került 

alkalmazásra. 

A háztartásfelvétel a mintanagyság, az adatrészletezettség, az alkalmazott módszertan és 

megközelítés, valamint a technológiai és technikai támogatottság vonatkozásában a világon 

egyedülállónak tekinthető, melyhez rendkívül feszes időterv, illetve az alkalmazott 

technológia költségcsökkentő hatása társult. (Hasonló felvételeket több városban végeznek 

szolgáltatásért felelős testületek, illetve szolgáltatók, de általában kisebb, célzott felvételek 

keretében. A CAPI módszer sem került még ilyen nagyságrendben sehol alkalmazásra, csak 

teszt-projekteket hajtottak végre.) 

A „Főváros és környéke célforgalmi háztartásfelvétel 2004” projektről a végrehajtás 

lezárása után, illetve az adatok elemzése során készültek jelentések, melyek bemutatták a 

felvétel körülményeit, a felvételi kérdőívet, a mintavétel jellemzőit, a felvett minta nagyságát 

és összetételét, a kikérdezés végrehajtásának és ellenőrzésének menetét. Az adatok 

feldolgozása kapcsán – szintén semmilyen korábbi felvételhez hasonlíthatóan – több, mint 

ezer táblázat készült, melyek minden fontosabb naptípusra külön-külön elkészítve részletesen 

kiterjednek a vizsgálati területen élők vonatkozásában: 
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 a helyváltoztatási igények keletkezésének nagyságára, és az azt befolyásoló legfőbb 

tényezőkre, 

 a helyváltoztatások területi reláció szerinti megoszlásának vizsgálatára, 

 a hossz szerinti eloszlások elemzésére, 

 a közlekedési módválasztási arányokra, illetve az azt befolyásoló legfontosabb 

helyváltoztatási karakterisztikákra, valamint 

 a helyváltoztatások időbeni lefolyására. 

A háztartásfelvétel szakmai előkészítését, felügyeletét és a szakmai értékelő jelentés 

kidolgozását a TRANSMAN Kft. végezte (témavezető: Dr. habil Monigl János, vezető 

tervező: Berki Zsolt). A háztartásfelvétel legfontosabb tartalmi vonatkozásait és eredményeit 

a szakmai értékelő jelentés [24] foglalja össze, melyet szintén a TRANSMAN Kft. 

készíthetett el. A következő alfejezetek csak az értekezés szempontjából legfontosabb 

szempontokat és elemzéseket tartalmazzák. A felhasznált ábrákat és elemzéseket én 

készítettem és nem mindegyik szerepel a hivatkozott anyagban, hanem attól függetlenül 

készült. 

8.1.2 A helyváltoztatások fajlagos értékei 

Definíció szerint helyváltoztatáson az egy adott indokból (célból) végzett tevékenységhez 

(pl. munkavégzés, tanulás, bevásárlás, szórakozás) kapcsolódó, a kiinduló helytől a célhelyig 

megtett utat értjük, függetlenül attól, hogy közben változott-e a közlekedés módja, azaz a 

helyváltoztatás milyen részutakból áll. A helyváltoztatások napi száma a különböző lakossági 

csoportok mobilitásának egyik legfontosabb mennyiségi ismérve, melynek több szempont 

szerinti megoszlása a keletkező forgalom karakterisztikájáról ad információt. 

Budapest lakossága a háztartásfelvétel adatai alapján a hétköznapokon (hétfő-péntek) 

átlagosan 2,29 helyváltoztatást végez (melyet abszolút értékként nem fogadhatunk el teljes 

mértékben, mert a felvétel eredményei csak modellbe építve adnak valóság közeli abszolút 

mérőszámokat!), ami 3,99 millió utat és 5,49 millió részutat jelent naponta. A fajlagos érték 

azt adja meg, hogy az emberek, a lakásukon kívül, különböző indokokhoz (pl. munka, iskola, 

vásárlás) tartozóan átlagosan mennyi „utat” tesznek meg, miközben egy-egy út során több 

részút (átlagosan 1,38) adódhat, amelyek során közlekedési módot is válthatnak. Ezen 

átlagszámok kialakulásában benne vannak azon lakosok is (idősek, betegek, kisgyermekek 

stb.) akik egyáltalán nem végeztek lakáson kívüli helyváltoztatást. 

A napi helyváltoztatások számát az egyes aktivitási csoportok napi életfunkciói mellett 

egyéb tényezők is befolyásolják, amelyek közül a háztartás személygépkocsi tulajdoni 

viszonyai és a személyek személygépkocsival való közvetlen rendelkezése, valamint 

bérlettulajdona a legfontosabbak. Ez utóbbiak már a közlekedési igények adta következmény-

tényezők, amelyeket nem napi, hanem hosszabb távú döntések (pl. szgk-vásárlás, 

bérletvásárlás) határoznak meg (ld. 39. ábra). 

Az egyes lakossági, illetve közlekedési csoportok napi mobilitási értékeivel kapcsolatosan 

összefoglalóan a következő megállapítások tehetők: 

 a háztartások tulajdonában levő, növekvő gépjárműszám a háztartások tagjainak 

mobilitására növelőleg hat, 

 az egyes aktivitási csoportok átlagos napi helyváltoztatás számai azt mutatják, hogy az 

aktív keresők (2,26-2,73) mellett a tanulók (2,15-2,60) a legmobilabbak, a nyugdíjasok 

és az egyéb csoporton belül nagyobb arányban vannak a nem közlekedők ezért azok 

alacsonyabb értékek (1,70-2,56, illetve 1,72-2,74), 
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39. ábra: A budapesti lakossági csoportokra jellemző fajlagos helyváltoztatási számok 
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 a személyek bérlettulajdona az inaktív, tanuló/diák és az egyéb csoportok esetében is 

jelentősen befolyásolja a mobilitást, bár a bérlettulajdon inkább a helyváltoztatások 

mód szerinti megvalósulására van hatással, 

 valamennyi csoport napi átlagos helyváltoztatási értékeit meghatározza a napi 

tevékenységek és a kapcsolódó helyváltoztatási láncok mérete és szerkezete; minden 

csoporton belül van egy rész, amely nem végez helyváltoztatást, az 1 utat tevők aránya 

minden csoportban alacsony, a 2 helyváltoztatást végzők aránya a legnagyobb, a 3, 4 

és több helyváltoztatást tevők napi gyakorisági aránya határozza meg a napi fajlagos 

helyváltoztatás számokat, amelyek értéke a budapestiek hétköznapokra (hétfő-péntek) 

vonatkozó helyváltoztatásait illetően 2,29utazás/fő/nap. 

Érdekes megfigyelni, hogy a háztartások jövedelmi viszonyai, a mobiltelefon és az internet 

penetráció alapján szintén markáns különbség mutatható ki a napi utazási igényekben (ld. 40. 

ábra). 

 

40. ábra: A helyváltoztatások fajlagos értékei a jövedelem nagysága, mobiltelefon és 

internet használat szerint a személygépkocsi-birtok függvényében, Budapesten 

8.1.3  A helyváltoztatások területi relációk szerinti megoszlása 

A helyváltoztatások területi reláció szerinti megoszlása a személyek aktivitásának is a 

függvénye, az egyes csoportokban jelentősebb eltérések figyelhetőek meg az átlagos 

értékekhez képest (ld. 41. ábra). 
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41. ábra: A helyváltoztatások megoszlása relációnként, aktivitási csoportok szerint 

A felvétel eredményei azt mutatják, hogy a helyváltoztatások túlnyomó része kötődik a 

lakóhelyhez mind Budapesten (83,5%), mind a környéki településeken (82,4%). 

Megfigyelhető, hogy az aktív keresők sokkal kisebb arányban maradnak Budapesten a 

saját kerületben (26,7%), illetve a környéki településeken településen belül (32,7%), mint az 

egyéb aktivitási csoportba tartozó lakosok.  

8.1.4  A helyváltoztatások mód szerinti megoszlása 

A budapesti lakosság körében végrehajtott háztartásfelvétel adatai alapján a 

helyváltoztatások során igénybevett meghatározó közlekedési módok aránya a 6. táblázatban 

található: 

6. táblázat: Fajlagos helyváltoztatási igények alakulása, Budapest 

 tömegközlekedéssel (BKV)  1,05 (45,9%)   (61,4%) hétfő-péntek 

 személygk. vezetőként és utasként 0,66 (28,8%)   (38,6%) 

 kerékpárral    0,03 (  1,3%) 

 gyalog     0,50 (21,8%) 

 egyéb módon    0,05 (  2,2%) 

 együttesen    2,29 (100%) 

 

 tömegközlekedéssel (BKV)  0,53 (34,0%)   (43,4%) szombat-vasárnap 

 személygk. vezetőként és utasként 0,69 (44,2%)   (56,6%) 

 kerékpárral    0,02 (  1,3%) 

 gyalog     0,26 (16,7%) 

 egyéb módon    0,06 (  3,8%) 

 együttesen    1,56 (100%) 
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Az összes közlekedési módot figyelembe véve a tömegközlekedés részaránya hétköznap 

45,9%, hétvégén 34,0%; a személygépkocsival összevetve a hétköznapi modal-split 61,4:38,6 

a tömegközlekedés, míg a hétvégén 43,4:56,6% a személygépkocsi javára. 

A különböző budapesti lakossági csoportok közlekedési módválasztási arányait a 42. ábra 

színekkel is érzékletesen szemlélteti, melynek alapján megállapítható, hogy: 

 a személygépkocsival nem rendelkező háztartások (H0) tagjai – magától értetődően – 

vannak leginkább a tömegközlekedésre utalva, és ezen csoporton belül a gyaloglás és 

a kerékpározás aránya is nagyobb; a bérlettel rendelkezők tömegközlekedés használata 

általában nagyobb, de meglepő a bérlettel nem rendelkezők magas tömegközlekedési 

részaránya az aktívak és az inaktívak körében, akik esetenként jeggyel utaznak, vagy 

esetleg bliccelnek, 

 az egy személygépkocsival rendelkező háztartások (H1) tagjai közül – ez jól látszik – 

a személygépkocsit leginkább használó aktív korúak bérlettel nem rendelkezvén csak 

kis arányban használják a tömegközlekedést, míg ezen háztartások egyéb tagjai 

feltehetőleg, akik számára kevésbé áll rendelkezésre a személygépkocsi, bérlettel 

rendelkeznek és gyakrabban használják a tömegközlekedést; egyes csoportoknál 

jelentősebbnek mondható a gyaloglás (pl. tanulók, akik iskola közelben laknak, vagy 

egyéb csoportba tartozók), akik kevésbé igénylik közlekedési eszközök igénybe 

vételét és nem vesznek bérletet, ezért eseti utazásaikat feltehetőleg jeggyel oldják meg, 

 az egynél több személygépkocsival rendelkező háztartások (H>1) tagjai jelentősebb 

mértékben használják a személygépkocsit, és csak azoknál a csoportoknál gyakoribb a 

tömegközlekedés használata, amelyek koruknál, vagy egyéb képességüknél fogva 

kevésbé képesek a személygépkocsi használatra, ezért eleve bérletet vásárolnak; 

megfigyelhető, hogy ezeknél a csoportoknál a nem „motorizált” helyváltoztatások 

aránya jelentősen lecsökkent. 

A tömegközlekedés használati arányoknak alakulását jelentős mértékben befolyásolja a 

motorizáció további növekedésével együttjáróan a háztartások eltolódása az egy vagy több 

személygépkocsival rendelkező háztartások irányába, ami láthatóan a közforgalmú 

közlekedési módok csökkenését eredményezheti.  

8.1.5 Regressziós modell építése a jövedelmi viszonyok hatásainak elemzésére 

Külön vizsgáltam a háztartások egy főre jutó havi nettó jövedelme és a napi 

helyváltoztatások száma között összefüggést, mivel – akár grafikus elemzéssel is – 

kimutatható, hogy a jövedelem növekedésével arányosan nő a mobilitás (az egy főre jutó 

átlagos utazási igény) és csökken a közforgalmú közlekedés használati aránya (ld. 43. ábra, 

44. ábra). A felvett adatokra vonatkozóan többfajta regressziós modellt építettem, melyek 

közül a vizsgált értéktartományban a lineáris és a polinomiális modellek adták a legmagasabb 

determinációs együttható értéket (az ábrán R
2
-el jelölve).  

A determinációs együttható vizsgálatán túlmenően megvizsgáltam a 2004. és 2005. évi 

KSH kereseti adatok és személyforgalmi adatok alapján az egyes modelleknek az egyéb 

felvételekből származó törvényszerűségekkel való egyezését. 
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42. ábra: A budapesti lakossági csoportok módválasztási arányai (%) 
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43. ábra: Fajlagos helyváltoztatások száma a háztartási jövedelem függvényében 
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44. ábra: Tömegközlekedési utazások aránya a háztartási jövedelem függvényében 

A KSH adatai alapján, Budapesten az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 2004-

ben 116.195Ft volt, míg 2005-ben 129.047Ft. A két regressziós modellek eredményeit a 

vizsgált évekre vonatkozóan a 7. táblázat tartalmazza. 



 
78 

7. táblázat: A regressziós modellek eredményei 

 lineáris modell polinomiális 

modell 

 2004. 2005. 2004. 2005. 

egy főre jutó napi helyváltoztatások száma 2,3636 2,4021 2,3258 2,3741 

tömegközlekedési utazások aránya 0,4293 0,4151 0,4347 0,4133 

A számítások szerint a lineáris modellek a mintegy 13EFt-os nettó keresetváltozás 

hatására a napi utazások számának 1,6%-kos növekedését és a tömegközlekedési 

módválasztás arányának 3,3%-kos csökkenését jelzik, míg a polinomiális modellel 2,1%-kos 

mobilitási igény növekedés és 4,9%-kos tömegközlekedési támogatottságvesztés adódik. A 

forgalomszámlálási adatok szerint ezen időszakban a Duna-hidak személygépkocsi forgalma 

1,4%-kal emelkedett és a BKV utasszáma 2,4%-kos csökkenést mutatott. A felmérési adatok 

szerint a lineáris modell jobban közelíti a valós folyamatokat, így annak használatát javaslom.  

Számszerűen kifejezve a háztartási jövedelmek reálértéken 10.000Ft-tal való növekedése a 

fajlagos helyváltoztatási számot 0,03út/fő/nap-pal – a 2,29 út/fő/nap átlaghoz képest 1,3%-kal 

növeli meg, míg a tömegközlekedés részarányát 0,01-dal – a 0,46 átlaghoz képest 2,2%-kal 

csökkenti. 

8.2 Generált forgalom becslési modell felállítása az elérhetőségi viszonyok alapján 

A felvételi adatokban a címadatok meglehetősen pontos felvétele segítséget nyújthat egyes 

közlekedési helyzetek mikro/mezo környezetének elemzésére, és ez alapján az egyes 

intézkedésekkel kapcsolatos rendszerhatások pontosabb becslésére is.  

A pontos címadatok felhasználásával a TRANSMAN által a budapesti 4-es metró korábbi 

vizsgálataihoz használt forgalmi körzetbeosztást jelentősen finomítani lehetett (164 budapesti 

körzet helyett 520 körzet alkalmazásával). Az ezzel kapcsolatos körzetépítési és 

adattranszformálási munkákat én végeztem.  

A 2006. évi metróvizsgálatokhoz kapcsolódóan vizsgáltam a metrónak, mint a 

legmeghatározóbb közforgalmú közlekedési eszköznek a szokásjellemzőkkel való 

kapcsolatát, melyet a 4-es metró várható forgalmának előrebecslése során használtam fel. 

A háztartásfelvétel alapján a metró által kiszolgált területek és a metróval nem érintett 

területek főbb utazási szokásjellemzőinek összehasonlítását végeztem el. A metró 

vonzáskörzetének a 400m, illetve a 800m-en belül elhelyezkedő körzetek tekinthetők. 

A bevallott és felvett utazások alapján kimutatható volt (ld. 8. táblázat), hogy a metróval is 

kiszolgált körzetekben: 

 közel 10%-kal magasabb az egy főre jutó helyváltoztatások száma, illetve 

 mintegy 20%-kal magasabb a tömegközlekedési mód választásának részaránya. 
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8. táblázat: A fajlagos utazási igények és a tömegközlekedés választási aránya a 

metróvonalak kiszolgálási területén és azon kívül 

vizsgált terület
érintett 

övezet

egy lakosra jutó 

összes napi 

helyváltoztatás

egy lakosra jutó napi 

tömegközlekedési 

helyváltoztatás

tömegközlekedés 

választási aránya

M2 metró 0-400 m 2,45 1,28 52,1%

környezete 400-800 m 2,34 1,20 51,1%

M3 metró 0-400 m 2,45 1,21 49,4%

környezete 400-800 m 2,37 1,10 46,4%

metróvonalak 0-400 m 2,43 1,22 50,3%

környezete együtt 400-800 m 2,35 1,13 48,3%

metró van 2,39 1,16 48,8%

metró nincs 2,21 0,88 39,8%

Budapest 2,29 1,05 45,9%

BKV teljes szolgáltatási területe 2,25 0,94 41,8%  

 

Az összefüggésekre alapozva kidolgoztam az M4 metró megépülése által generált 

forgalmi növekmény számításának közelítő módszerét, mely a tömegközlekedési utazások 

arányának összehasonlításán alapszik. A jelenlegi metróhálózat mentén megvizsgáltam a 

metrótól való távolság és a háztartások személygépkocsival való ellátottsága szerint a 

tömegközlekedés részarányát utazási relációnként (saját kerületbe, saját városrészbe és másik 

városrészbe; ld. 45. ábra – a definíciók meghatározását az ábra színezése mutatja). 

 

45. ábra: M4 által érintett kerületek 
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A tömegközlekedési utazások arányát összehasonlítva a metróval kiszolgált és nem 

kiszolgált területeken meghatározható, hogy a tömegközlekedési utazások mennyivel 

magasabbak a metró által feltárt körzetekben. Az így adódó arányszámok alapján egy 

differenciált növekménymátrix vezethető le a 4-es metró környezetére vonatkozóan is, mely a 

generált tömegközlekedési utazások közelítéseként értelmezhető (ld. 9. táblázat). 

9. táblázat: A fajlagos helyváltoztatások és a módválasztási arányok vizsgálata a 

tömegközlekedési szolgáltatás függvényében 

helyváltoztatások tömegközlekedési helyváltoztatások

saját kerület saját vr. másik vr. egyéb helyv saját kerület saját vr. másik vr. egyéb helyv

M2 0-400 szgk0 35 008 21 365 7 823 35 213 99 408 0-400 szgk0 9 604 15 872 6 894 27 233 59 603

0-400 szgk1 15 530 10 053 7 161 27 381 60 124 0-400 szgk1 3 627 5 460 4 909 11 855 25 851

0-400 szgk>1 2 299 1 774 1 743 4 545 10 362 0-400 szgk>1 515 198 769 1 589 3 071

0-400 együtt 52 837 33 192 16 727 67 139 169 895 0-400 együtt 13 747 21 530 12 571 40 677 88 525

400-800 szgk0 60 587 30 455 10 684 64 101 165 827 400-800 szgk0 18 565 23 539 9 652 49 459 101 215

400-800 szgk1 28 649 20 142 8 099 44 167 101 057 400-800 szgk1 6 508 8 914 5 519 19 530 40 471

400-800 szgk>1 5 055 2 697 1 905 7 801 17 458 400-800 szgk>1 732 800 617 1 571 3 721

400-800 együtt 94 290 53 295 20 688 116 070 284 343 400-800 együtt 25 804 33 254 15 789 70 560 145 406

M3 0-400 szgk0 61 780 22 483 17 823 45 958 148 044 0-400 szgk0 19 349 17 967 14 523 36 598 88 437

0-400 szgk1 37 987 13 965 11 411 38 962 102 324 0-400 szgk1 7 666 7 007 6 870 17 278 38 822

0-400 szgk>1 3 624 2 236 1 221 6 051 13 132 0-400 szgk>1 238 610 182 1 941 2 972

0-400 együtt 103 391 38 684 30 456 90 970 263 500 0-400 együtt 27 254 25 584 21 575 55 818 130 230

400-800 szgk0 111 432 33 819 24 165 75 991 245 407 400-800 szgk0 33 513 25 260 21 194 60 003 139 970

400-800 szgk1 67 041 26 962 17 591 64 775 176 369 400-800 szgk1 14 778 13 516 10 228 26 898 65 420

400-800 szgk>1 14 900 6 690 4 296 14 217 40 103 400-800 szgk>1 2 029 2 159 2 142 2 547 8 877

400-800 együtt 193 374 67 471 46 052 154 983 461 879 400-800 együtt 50 319 40 935 33 563 89 448 214 266

metró nincs szgk0 316 893 23 318 11 364 270 548 622 123 szgk0 136 376 18 766 10 238 227 343 392 724

szgk1 384 318 43 902 19 078 418 927 866 225 szgk1 90 444 14 395 8 116 191 917 304 871

szgk>1 127 912 18 744 8 431 168 582 323 669 szgk>1 17 886 2 655 2 096 38 676 61 313

együtt 829 122 85 963 38 874 858 057 1 812 016 együtt 244 706 35 817 20 449 457 936 758 908

tömegközlekedés részaránya arány (metró van/metró nincs)

saját kerület saját vr. másik vr. egyéb helyv saját kerület saját vr. másik vr. egyéb helyv

M2 0-400 szgk0 27,4% 74,3% 88,1% 77,3% 60,0% 0-400 szgk0 63,7% 92,3% 97,8% 92,0% 95,0%

0-400 szgk1 23,4% 54,3% 68,5% 43,3% 43,0% 0-400 szgk1 99,2% 165,6% 161,1% 94,5% 122,2%

0-400 szgk>1 22,4% 11,2% 44,1% 35,0% 29,6% 0-400 szgk>1 160,3% 78,9% 177,3% 152,4% 156,4%

0-400 együtt 26,0% 64,9% 75,2% 60,6% 52,1% 0-400 együtt 88,2% 155,7% 142,9% 113,5% 124,4%

400-800 szgk0 30,6% 77,3% 90,3% 77,2% 61,0% 400-800 szgk0 71,2% 96,0% 100,3% 91,8% 96,7%

400-800 szgk1 22,7% 44,3% 68,1% 44,2% 40,0% 400-800 szgk1 96,5% 135,0% 160,2% 96,5% 113,8%

400-800 szgk>1 14,5% 29,7% 32,4% 20,1% 21,3% 400-800 szgk>1 103,5% 209,5% 130,4% 87,8% 112,5%

400-800 együtt 27,4% 62,4% 76,3% 60,8% 51,1% 400-800 együtt 92,7% 149,8% 145,1% 113,9% 122,1%

M3 0-400 szgk0 31,3% 79,9% 81,5% 79,6% 59,7% 0-400 szgk0 72,8% 99,3% 90,5% 94,8% 94,6%

0-400 szgk1 20,2% 50,2% 60,2% 44,3% 37,9% 0-400 szgk1 85,8% 153,0% 141,5% 96,8% 107,8%

0-400 szgk>1 6,6% 27,3% 14,9% 32,1% 22,6% 0-400 szgk>1 47,1% 192,6% 59,9% 139,9% 119,5%

0-400 együtt 26,4% 66,1% 70,8% 61,4% 49,4% 0-400 együtt 89,3% 158,7% 134,7% 115,0% 118,0%

400-800 szgk0 30,1% 74,7% 87,7% 79,0% 57,0% 400-800 szgk0 69,9% 92,8% 97,4% 94,0% 90,4%

400-800 szgk1 22,0% 50,1% 58,1% 41,5% 37,1% 400-800 szgk1 93,7% 152,9% 136,7% 90,6% 105,4%

400-800 szgk>1 13,6% 32,3% 49,9% 17,9% 22,1% 400-800 szgk>1 97,4% 227,9% 200,6% 78,1% 116,9%

400-800 együtt 26,0% 60,7% 72,9% 57,7% 46,4% 400-800 együtt 88,2% 145,6% 138,5% 108,1% 110,8%

metró nincs szgk0 43,0% 80,5% 90,1% 84,0% 63,1% 0-400 szgk0 69,5% 95,9% 92,7% 93,6% 94,8%

szgk1 23,5% 32,8% 42,5% 45,8% 35,2% 0-400 szgk1 89,7% 158,3% 149,1% 95,9% 113,1%

szgk>1 14,0% 14,2% 24,9% 22,9% 18,9% 0-400 szgk>1 91,0% 142,3% 128,9% 145,2% 135,8%

együtt 29,5% 41,7% 52,6% 53,4% 41,9% 0-400 együtt 88,9% 157,3% 137,6% 114,4% 120,5%

400-800 szgk0 70,3% 94,3% 98,3% 93,0% 92,9%

400-800 szgk1 94,5% 145,2% 144,1% 93,0% 108,4%

400-800 szgk>1 98,9% 222,6% 179,0% 81,5% 115,5%

400-800 együtt 89,7% 147,4% 140,6% 110,6% 115,1%

szgk0 70,0% 95,0% 95,9% 93,2% 93,6%

szgk1 92,8% 149,6% 146,2% 94,1% 110,2%

szgk>1 97,1% 198,6% 162,8% 102,2% 121,4%

együtt 89,4% 151,1% 139,3% 112,0% 117,1%  

A korábbi regressziós modell azt mutatta, hogy a jövedelem viszonyok befolyásolják a 

tömegközlekedési eszközök igénybevételét, így felmerülhet az a gondolat, hogy a budapesti 

metró által feltárt lakókörzetekben élők alacsony jövedelmi viszonyai okozzák a fent említett 

magasabb tömegközlekedési használati arányokat (ld. 8.1.5 fejezet), ami ily módon új 

metróvonal esetében nem lenne alkalmazható. 
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A 46. ábra alapján látható, hogy a metróval kiszolgált övezetekben valóban alacsonyabb 

az átlagjövedelem, 5-8ezerFt-al. Azonban a regressziós elemezés keretében kapott 

eredmények azt mutatják, hogy ekkora jövedelemkülönbség csak 1-2%-kos eltérést okozna, 

tehát a metró által a fajlagos utazási igényekre és a közlekedési módválasztásra gyakorolt 

hatás közel egy nagyságrenddel nagyobb, mint amit a jövedelmi viszonyok indokolnának. 
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46. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelem a metró által kiszolgált területeken 

8.3 A Budapestre bejárók közlekedési preferenciáinak vizsgálata 

Budapest térségében az „S-bahn rendszerű gyorsvasúti közlekedés kialakítására koncepció 

és megvalósíthatósági tanulmányterv” című projekt része volt az elővárosi közlekedési 

preferenciák felvételére szolgáló háztartásfelvétel [26], a közlekedési szokások – s ezen belül 

is a módválasztás – befolyásolására tett intézkedések értékelésének a jobb megalapozására.  

8.3.1 Értékrend megállapítására vonatkozó háztartásfelvétel 

A háztartásfelvételre 2007 tavaszán került sor célzott mintavétellel a Budapestre bejárókra 

vonatkozóan. A felvétel a Budapestre irányuló helyközi közlekedési módválasztásra 

fókuszált, és a – még nem létező helyzetekben szokásos – speciális „kinyilatkoztatott 

preferenciák” módszerével vizsgálta az utazók választási hajlandóságát a közlekedési rendszer 

és szolgáltatási körülmény változásokkal kapcsolatban. A felvételre mintegy 1000 Budapest 

környéki háztartásban került sor. (A felvétel főbb eredményeit Berki et. al. cikke publikusan 

is ismerteti [26] – a felhasznált ábrákat és elemzéseket én készítettem.) 

A prefenciavizsgálat hasznosította a háztartási megkérdezésben más típusú felvételek 

esetén is felveendő/megkérdezendő főbb települési, háztartási és személyi adatokat. Továbbá 

a Budapestre történő utazások indokára, állomási megközelítésére, időpontjára, költségeire, a 

szolgáltatások gyakoriságára, az átszállások számára vonatkozó adatokat kellett megadni. 

Ezek ismeretében került sor a preferencia felvételre a „mesterséges eset-változatokra” 

vonatkozóan. 
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A legfontosabb eljutási változók (utazási idők, költségek, gyakoriságok stb.) értékeinek 

változtatásával és kombinálásával település/személy típusra szabott „választék-készletek” 

kerültek összeállításra és lekérdezésre, benne a „kinyilatkoztatással” választott közlekedési 

móddal. 

A preferenciavizsgálat a kiválasztott 16 településben a Budapestre irányuló főbb 

közlekedési módokra koncentrált, így a  

 vonattal történő utazások, 

 autóbusszal történő utazások, 

 szgk-val történő utazások. 

A kombinált autóbusz-vonat utazásokat a vonattal megtett utazások közé soroltam, míg a 

szgk-vonat P+R jellegű utazásokat a felvételek során kis számuk miatt, el kellett hogy 

hanyagoljuk, ami nem jelenti azt, hogy a későbbiek során ne számoljunk az ilyen utazásokkal 

is. 

A felvételi települések a budai oldalról kerültek kiválasztásra, a BKV-val nem kiszolgált 

települések közül. A kikérdezett háztartásokban olyan személyek válaszai kerültek felvételre, 

akik rendszeresen (legalább heti 2 alkalommal) közlekednek Budapestre, és tőlük a 

Budapestre való beutazáshoz rendelkezésre álló eszközök közötti választást befolyásoló 

körülmények mérlegelését kértük. 

A felvétel típusa háztartáson végzett, számítógéppel támogatott személyes interjú volt. 

8.3.1.1 A kérdőív szerkezete 

A kérdőív két, jól elkülönülő részre tagolható. Az első rész felépítése a hagyományos 

háztartási kikérdezés kérdőíveit követve alakult ki (lehetőség szerint a BKV Háztartásfelvétel 

kérdései lettek alkalmazva), míg a második rész a preferenciák mérésére szolgált. 

A kérdőív bevezető, a közlekedési szokások felmérésére szolgáló része a célkitűzéseknek 

megfelelően specifikus volt, és nem terjedt ki a teljes előző napi tevékenységi lánc, illetve az 

ahhoz tartozó utazások felvételére. A főbb adatlapok az alábbiak voltak: 

 Háztartási lap: A háztartás általános jellemzői, úgymint a tagok száma, 

személygépkocsik száma, átlagos jövedelem. Ez a lap tartalmazta a szűrőkérdést is: 

„A háztartása tagjai közül hányan utaztak az elmúlt öt munkanapon legalább két 

alkalommal Budapestre?” 

 Személyi lap: A személy legfontosabb jellemzői, neme, kora, aktivitása, 

jogosítvánnyal rendelkezése, bérlettulajdon és a közlekedési költségek 

elszámolhatósága, illetve a munkáltató hozzájárulása. 

 Utazási lap: Az utazások esetében a leggyakoribb típusú budapesti utazás került 

felvételre (eltérően a tevékenységi lánc felvételtől, ahol mindig a tegnapi napra 

kérdezünk), melynek keretében az indok, és az induló- és célhely mellett a jelenlegi és 

a társmódok érzékelt idő, költség és szolgáltatás paramétereire kérdeztünk rá. Az 

utóbbi kérdések egyrészt a jelen helyzet leírására szolgáltak, másrészt felkészítették a 

válaszadót a nem rendszeresen használt utazási módok előnyeinek/hátrányainak az 

átgondolására. 

A későbbi preferencia kérdések a jelenlegi helyzethez képest relatív mértékben kerültek 

meghatározásra, így a mesterséges szituációk életszerűbbek lehettek. Az utazási lap végén a 

választott módoknak megfelelően a döntési szempontokra vonatkozó általános kérdésekre is 

sor került. 
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8.3.1.2 A feldolgozás módszertana 

A kikérdezés – és a feldolgozás – a települési és a személyes adottságokból fakadó 

választható módok figyelembevételével történt, melyek alapján az alábbi közlekedői 

csoportok adódnak: 

 településen vasút van, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll (V1G1), 

 településen vasút van, a személynek személygépkocsi nem áll rendelkezésre (V1G0), 

 településen vasút nincs, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll (V0G1), 

 településen vasutat feltételezünk, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll 

(VFG1), 

 településen vasutat feltételezünk, a személynek személygépkocsi nem áll 

rendelkezésre (VFG0). 

(Az autóbusz minden településen választható volt a Budapestre való bejutáshoz.) 

A felvételi eredmények feldolgozása kétféleképpen történt: 

 Az utazók általános elégedettség és módváltási hajlandóság vizsgálata a feltett 

kérdések alapján. A válaszok esetében ordinális (sorrenden alapuló) skálát 

alkalmaztunk, ezért a választások száma alapján vonhatók le következtetések.  

 A módválasztási preferencia-vizsgálati rész feldolgozása ökonometriai (LOGIT) 

modellel történt. A feldolgozás eredményeképpen levezettem olyan hasznossági 

függvények együtthatóit, melyek független változói ismertek voltak a felvételből, de 

később a forgalmi modellel is számszerűsíthetők majd, s ezáltal a kínálatban 

bekövetkező változások eszközválasztási hatásai becsülhetők. (Az ökonometriai 

modell bemutatását a 9.1 fejezet tartalmazza.) 

Ebben a fejezetben az általános elégedettségi és módváltási hajlandóság eredményeit 

mutatom be. 

8.3.2 Elégedettség és módváltási hajlandóság vizsgálat 

Az utazás módjával/eszközével való elégedettséget, és így a módváltási hajlandóságot, 

jelentős mértékben befolyásolja az utazás indoka, az utazó által jelenleg használt eszköz, 

melynek választása már egy döntési folyamat eredménye, illetve a kapott vagy elszámolható 

költségtérítés mértéke. A felvétel feldolgozását a terepi munkát végző piackutató cégtől 

kapott adatok és jelentés alapján [50] végeztem el. 

Az utazási szokások a Budapestre történő utazás elsődleges indoka szerinti utazások 

mentén kerültek felvételre. A célzott – kifejezetten a módválasztásra koncentráló – felvétel 

miatt a módbeli, az időbeli és az indok szerinti megoszlást lehet vizsgálni, illetve az utazási 

módokhoz kapcsolódó munkáltatói támogatásokat és költségelszámolásokat. 

Utazás indoka  

 A Budapestre történő utazás elsődleges indoka a munkahelyre és iskolába történő 

bejárás (60%), melyet az ügyintézés (munkával kapcsolatos 8% és magáncélú 7%) 

követ. (ld. 47. ábra) 

 A felvételi településeknek a Budapesttől mért átlagos távolsága alapján alkotott 

távolságkategóriák szerinti megoszlást tekintve látható, hogy a távolság növekedésével 

a munkahelyre történő bejárás részaránya csökken. A távolság növekedésével előtérbe 

kerül az üzlet/bevásárló hely felkeresése és a látogatás. (ld. 48. ábra) 
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47. ábra: Budapestre történő utazás indoka Az utazások indok szerinti megoszlásának változása távolságövezetenként

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10-20 20-30 30-40 40-60
távolságövezet (km)

egyéb ok

rokon, barát, ismerős látogatása

szórakozás, szabadidő eltöltés

egyészségügyi intézmény látogatása

üzlet, bevásárlóhely

étkezés vendéglátóhelyen

magáncélú ügyintézés

munkával kapcsolatos ügyintézés

(hivatal/intézmény/más cég, stb.)

gyermek bevitele iskolába, óvodába,

bölcsödébe

iskolába történő bejárás

munkahelyre történő bejárás

S-BAHN rendszerű gyorsvasúti közlekedés kialakítása Közlekedési módválasztási preferencia vizsgálat
 

48. ábra: Az utazások indok szerinti megoszlásának változása távolságövezetenként 

Az utazás körülményei  

 Személygépkocsival (vezetőként - 36%, utasként - 9%) közlekedik az utazók 45%-a, 

míg a többi utazó közel fele-fele arányban választja a vasutat, illetve az autóbuszt. Az 

egyéb módok részesedése rendkívül alacsony, a válaszok alapján nem éri el az 1%-ot 

(ld. 49. ábra). (Fontos kiemelni, hogy a BKV által nem kiszolgált települések 

felvételéről van szó.) 

 A személygépkocsi használat (tehát vezetőként vagy utasként történő utazás) az 

utazási távolság növekedésével jelentősen (mintegy 20%-kal) csökken (ld. 50. ábra). 

 A megkérdezettek ötödének nem kellett BKV járműre szállnia, míg a döntő többség 

egy vagy két átszállással jutott el úticéljához. 
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 A felmérésben résztvevőknek átlagosan 10 percig tartott, míg a házától/lakásától a 

helyközi (Volán) buszmegállóig ér. A vasútállomás átlagosan 20 percre van a 

megkérdezettek lakóhelyétől.  

Időbeli megoszlás 

 A Budapestre történő utazásnak közel 60%-a hivatásforgalom, s ennek megfelelően az 

utazók döntően reggel 5 és 9 óra között indulnak el otthonukból az uticéljuk felé. 

Délután szinte elenyésző azoknak az aránya, akik Budapestre tartanak valamilyen 

célból. 

 Az érkezési időpontokat tekintve jól látható (ld. 51. ábra), hogy a legkritikusabb a 

7:00-7:59 közötti időszak, melyet a forgalom nagyság szempontjából a 8 óra utáni 

óraköz követ, míg a 6:00-6:59 közötti időszak csak a 3. helyet foglalja el. 

A közösségi közlekedés esetében a munkáltatók számára kötelezettség a helyközi utazási 

költséghez való hozzájárulás; vasút esetében 86%, míg autóbusz esetében 80% a támogatás 

mértéke (ld. 52. ábra). 

 A közösségi közlekedésnél a MÁV bérlet esetében 80%-a, míg VOLÁN bérlet 

esetében 70%-a az utazóknak kapja az előírt támogatást, de 7%, illetve 9% esetében a 

munkáltató a teljes közlekedési költséget vállalja. A MÁV-val utazók közül minden 8-

dik, a VOLÁN-nal utazók közül minden 6-dik utas maga viseli az utazásának a teljes 

költségét. 

 Az egyéni közlekedés esetében a használók 70%-a viseli teljes egészében maga a 

költségeket. A támogatási formák közötti megoszlás közel egyforma arányú, a 

részarány szerint a cégautó-költségtérítés-elszámolás sorrend állítható fel. 

 

 

49. ábra: Budapestre történő utazás eszköze 
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50. ábra: Személygépkocsit használók megoszlása távolságövezetenként 
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51. ábra: Utazások megoszlása a Budapestre érkezés időpontja alapján 
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52. ábra: Munkáltatói költségtérítés, hozzájárulás 

A bevallott utazási körülményjellemzők mellett – a preferenciavizsgálat előtt – a 

válaszadókat általánosságban is megkértük a jelen helyzet, illetve a vasúti közlekedés 

javítását célzó értékelésére, melyek alapján kijelenthető, hogy: 

 A vasúti szolgáltatás gyakoriságával az utazók mintegy 
2
/3-a elégedett, de az esti 

időszakban az elégedetlenek aránya közel 10%-kal magasabb. Az autóbusz esetében 

hasonló az utazók értékelése. 

 A vonattal nem utazók nem szívesen váltanának közlekedési eszközt, még akkor sem, 

ha tiszta, kényelmes pályaudvarok és korszerű járművek állnának rendelkezésre a 

Budapestre történő utazáshoz. (ld. 53. ábra és 54. ábra) 

 A személygépkocsit használók, mintegy 10-14%-a váltana biztosan vasútra a 

körülmények javulása esetén, míg további 20% valószínűleg váltana.  

 A fővárosba személygépkocsi-vezetőként érkező válaszadóknak mintegy fele mereven 

elutasító a lehetőséggel szemben. 

 A vasúti szolgáltatás javítására irányuló intézkedéstervezetek (sűrűség - 53. ábra, 

őrzött parkoló - 55. ábra, a célhelyhez közelebb jutás - 56. ábra és tiszta járművek - 54. 

ábra) értékelésében a személygépkocsi használók között nem volt lényeges különbség, 

de a legtöbben a járatsűrűség változására reagálnának.  
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53. ábra: Járna-e vonattal Budapestre, ha gyakrabban járna a vonat?  
(jelenleg nem vasúton utazók) 
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54. ábra: Utazna-e vasúton akkor, ha tiszta, kényelmes pályaudvarok és korszerű 

járműpark állna rendelkezésre a Budapestre történő utazáshoz? (személygépkocsi vezetők) 
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55. ábra: Utazna-e vasúton akkor, ha a vasútállomáson őrzött, ingyenes parkolóban 

tudná hagyni az autóját? (személygépkocsi vezetők) 
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56. ábra: Befolyásolná-e a vasút igénybevételének gyakoriságát, ha Budapesten 

célállomását jobban meg tudná közelíteni vonattal? (személygépkocsi vezetők) 
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9 A felvételek gyakorlati hasznosítása a modellezésben 

A háztartásfelvételek adatainak elemzése önmagában is sok értékes információt szolgáltat 

amint azt a 8. fejezetben is bemutattam. A felvételek alapján lehetséges részösszefüggéseken 

alapuló egyszerűbb modellek építése, mint például a 8.1.5 fejezet regressziós modelljei, 

azonban a felvett adatokban rejlő információk teljesebb hasznosítása csak az egyéni választási 

modellek alkalmazásával érhető el. A fejezet első részében az általam kidolgozott 

ökonometriai alapú módválasztási modelleket mutatom be, míg a második részben az 

értékelési modellekhez kapcsolódóan támasztom alá a modellezési vizsgálataim alapján az 

általam használni javasolt új értékelési mutatókat. 

9.1 Ökonometriai modell kifejlesztése a közlekedési módválasztás vizsgálatára 

Az egyéni diszkrét választási forgalmi modellek az ökonometriából a „fogyasztói” 

magatartás-elméletből kerültek levezetésre, és a „véletlenszerű hasznossági elméleten” 

alapulnak, amint azt korábban megmutattam. Az ezzel kapcsolatos kutatási irányokat 

összefogottan és magyarországi kutatásokban és vizsgálatokban elsősorban Monigl 

munkásságában követhetjük nyomon [92], de ezt a megközelítést követi – bár 

egyszerűsítésekkel – Tánczos és Török is az M1 autópálya folyosó menti vizsgálatában [137]. 

A korábbi vizsgálatok elsősorban bevallott helyváltoztatások és módválasztási döntések 

alapján készültek – melyhez hasonlót a következő fejezetben én is bemutatok a különböző 

módválasztási modellek összevetésére, de a következőkben ismertetésre kerülő kutatási 

feladatban a kinyilvánított preferenciák alapján állítottam fel Monigl és Nagy segítségével 

módválasztási modellt, melyet a budapesti elővárosi vasútközlekedés vizsgálatában 

hasznosítottam [25]. 

9.1.1 Kinyilvánított preferencia kérdőív tervezése 

A preferencia kérdéscsoport keretében a válaszadóknak több mesterséges helyzetet 

vázolnak fel a kérdezők, melyeket az előre meghatározott ismérveknek (idő, költség, 

szolgáltatási szint) az utazási kérdések keretében felvett értékeihez kellett viszonyítani. 

A következőkben a BKSZ Kht. kérésére végzett módválasztási preferencia vizsgálathoz 

(ld. 0 fejezet) készített preferencia kérdőív tervezését mutatom be, melynek megtervezéséhez 

felhasználtam Pearmain-Kroes [117], Rastogi [123] és DeShazo-Fermo [38] által publikált 

forrásmunkákat és egy, a módszert részletesen tárgyaló konferencia összefoglalóját [131]. 

Első lépésként meghatároztam a vizsgálandó ismérveket és a módváltási reakciók 

kiváltására alkalmas tartományokat. A lehetséges ismérvek közül – szem előtt tartva a későbbi 

felhasználást, a modellezés során beépíthető utazási körülményeket – az idő, az utazási 

költség és a főbb szolgáltatási paraméterek (gyakoriság, átszállás-szám, parkolási díj, illetve 

P+R parkoló) kerültek kiválasztásra. 

Vannak olyan kutatások [133], amelyek esetében a felsoroltaktól eltérően egyéb 

befolyásoló tényezők (tisztaság, személyzet viselkedése, személyi biztonság, komfortérzet 

stb.) vizsgálatára is sor kerül, de ezen ismérvek későbbi modellezhetősége kérdéses, illetve 

szubjektív becslések beemelésére ad módot, így inkább elhagyásuk mellett döntöttem. A 

változtatási értéktartományokat szenzitivitás tesztekkel, fókuszcsoportos beszélgetésekkel és 

próbakérdezéssel lehet meghatározni. Jelen kutatás keretében az intervallumok kijelölése 

próbakérdezéssel történt. 

Az ismérvek számának és a változtatásmértékek meghatározása után a mesterséges esetek 

tervezésénél az alábbi módszertanok közül kell választani. 
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 faktorális tervezés: a különböző ismérvek változtatásának a hatásait egyszerre, 

szimultán mérjük, 

 teljeskörű faktorális tervezés: ha minden ismérv, minden felvehető értékével az összes 

kombinációt előállítjuk - erre az ismérvek sokasága miatt nincs mód. 

 részleges faktorális tervezés: ebben az esetben a teljeskörű faktorális tervezésnél 

előálló esetekből egy részhalmazt választunk ki, nem véletlenszerűségi alapon. 

A fentiek alapján a részleges faktorális tervezést választottam ki, mivel különben olyan 

sok változat adódik, hogy az kérdőíves szerkezetben hatékonyan nem kezelhető, illetve csak 

gépi felvétel esetén kérdezhető. 

A részhalmaz képzéshez változási forgatókönyveket érdemes definiálni, melyekből jóval 

kevesebb adódik, mint az ismérvek szerinti tervezés esetén. Példaképpen a vasúttal 

rendelkező településen személygépkocsit is igénybe venni képes személy esetén 10. 

táblázatban látható forgatókönyvek vizsgálata célszerű. 

10. táblázat: Preferencia vizsgálat kérdéseinél használt forgatókönyvek 

vonatközlekedés javul egyéb módok nem változnak 

vonatközlekedés javul személygépkocsis eljutás körülményei javulnak 

vonatközlekedés javul személygépkocsis eljutás körülményei romlanak 

vonatközlekedés romlik személygépkocsis eljutás körülményei javulnak 

vonatközlekedés romlik személygépkocsis eljutás körülményei romlanak 

vonatközlekedés nem változik személygépkocsis eljutás körülményei romlanak 

Célkitűzésként megfogalmazható, hogy minden forgatókönyv esetében legyen legalább 2 

változat. 

A forgatókönyvek feltöltésekor figyelembe kell venni a belső kölcsönhatásokat (pl. egy 

mód több paramétere is romlik) is, mely szinergikus hatást csak korlátozottan vettem 

figyelembe. 

Az egyes forgatókönyvekhez rendelt szettekben az alternatívák „távolsága” (a 

hasznosságbeli különbsége) is különböző, jellemzően három fokozatban változott (kicsi, 

közepes, nagy). 

A települések esetében megkülönböztettem a vasúttal rendelkező és nem rendelkező 

településeket, míg a válaszadóknál a személygépkocsi rendelkezésre állása és a jogosítvány 

megléte alapján képeztem csoportokat az alábbiak szerint: 

 Településen vasút van, illetve település vasút nélkül; 

 Válaszadónak személygépkocsi rendelkezésre áll és van jogosítványa, illetve ezen 

feltételeknek nem megfelelő válaszadók. 

A vasút nélküli településeken a személygépkocsit választani nem tudók esetében arra 

irányult a kérdés, hogy ha lenne vasút, akkor milyen – fiktív – paraméterek mellett választaná 

azt a módot. 

A módszertan alapján a mesterséges esetek megfelelő programmal generálhatók lennének, 

azonban a tervezési idő rövidsége és a technikai korlátok miatt előre elkészített kártya-szettek 

segítségével zajlott a kérdezés. A válaszadók a kártyákat nagyon jól értették és viszonylag 

könnyen és gyorsan reagáltak. Egyetlen hátránya a kérdezésnek, hogy így sok esetben a 

válaszadónak feltett mesterséges eset nem értelmezhető, illetve evidens (pl. vasúttal utazó 

személy esetében a vasút fejlesztése nem okoz módváltást, hiszen a körülmények csak jobbak 

lesznek). A 11. táblázat a kialakított választék-készletekből ad ízelítőt. 
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11. táblázat: Példák a közlekedési mód választási preferenciavizsgálat 

választék-készleteire 

A_12. kártya

vonat busz személygépkocsi
Utazási idő 10 perccel rövidebb, mint jelenleg jelen jelen

Költség jelen jelen 200Ft-al több utanként

Gyakoriság jelen jelen x

Átszállás 1 átszállással kevesebb jelen x

Parkolás x x jelen

P+R jelen jelen jelen

választott mód 1 2 3

A_25. kártya

vonat busz személygépkocsi
Utazási idő jelen jelen jelen

Költség 400Ft-al több utanként jelen 200Ft-al több utanként

Gyakoriság 1 vonattal kevesebb óránként jelen x

Átszállás jelen jelen x

Parkolás x x 300Ft/eset

P+R jelen jelen jelen

választott mód 1 2 3

A_31. kártya

vonat busz személygépkocsi
Utazási idő jelen jelen 15 perccel hosszabb, mint jelenleg

Költség jelen jelen jelen

Gyakoriság jelen 1 busszal több óránként x

Átszállás jelen jelen x

Parkolás x x jelen

P+R jelen jelen jelen

választott mód 1 2 3

:

:

D_43. kártya

vonat busz személygépkocsi
Utazási idő ugyanannyi, mint a busznál jelenleg 10 perccel hosszabb, mint jelenleg jelen

Költség ugyanannyi, mint a busznál jelenleg jelen jelen

Gyakoriság 2 vonattal több óránként, mint busz jelen x

Átszállás ugyanannyi, mint a busznál jelenleg jelen x

Parkolás x x jelen

P+R Állomásnál van őrzött, ingyenes parkoló jelen jelen

választott mód 1 2 3  

A kérdezéssel kapcsolatban még a következőket fontos megjegyezni:  

 Az alternatív módok közül esetenként csupán két mód került összehasonlításra és 

ezeknek a módválasztást befolyásoló tényezői változtak. 

 A változtatási mértékek száma alapján előállított, lehetséges alternatív esetek 

számából véletlenszerűen 20 db került kiválasztásra és lekérdezésre. 

 A megkérdezett választási döntését mindig valamennyi alternatív mód (a nem 

változtatott(ak) is) figyelembevételével hozta meg. Ennek megfelelően a választási 

döntés a nem változtatott mód(ok)ra is vonatkozhat.  

9.1.2 A logit modell felállítása 

A kikérdezés – és a feldolgozás – a települési- és a személyes adottságokból fakadó 

választható módok figyelembe vételével történt, melyek alapján az alábbi közlekedői 

csoportok adódnak: 

 településen vasút van, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll (V1G1), 

 településen vasút van, a személynek személygépkocsi nem áll rendelkezésre (V1G0), 

 településen vasút nincs, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll (V0G1), 

 településen vasutat feltételezünk, a személynek személygépkocsi rendelkezésre áll 

(VFG1), 
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 településen vasutat feltételezünk, a személynek személygépkocsi nem áll 

rendelkezésre (VFG0). 

(Az autóbusz minden településen választható volt a Budapestre való bejutáshoz.) 

A logit elemzésben az alábbi magyarázó változókat vettem figyelembe: 

 eljutási idő (T) (perc) 

 eljutási költség (K) (Ft) 

 szolgáltatási szint (S) (dimenzió nélkül) 

Az U hasznossági függvény lineáris egyenlete az alábbiak szerint írható fel: 

mik,ik,ik,ik, dScKbTa(0/1)U , ahol 

a, ,b, c: a független változók együtthatói, 

dm: közlekedési mód specifikus konstans. 

A szolgáltatási szint tömegközlekedés esetén a felszállásszám és a követési idő, míg 

személygépkocsinál a parkolási költség és a parkolóhely keresési idő szorzata. Az A-Logit-al 

végzett logit elemzés eredményeképpen a hasznossági függvény becsült paraméterei a 12. 

táblázatban foglalhatók össze: 

12. táblázat: A logit modell számított együtthatói közlekedői csoportonként 

csoport mód idő (a) költség (b) szolgáltatás (c) konstans (d) 

V1G1 MÁV -0,00877 -0,00010 -0,00151 0,00000 

 VOLÁN -0,00877 -0,00010 -0,00439 -0,55790 

 SZGK -0,00877 -0,00010 -0,00021 0,63090 

V1G0 MÁV -0,00308 -0,00023 -0,00266 0,00000 

 VOLÁN -0,00308 -0,00023 -0,00375 -0,65230 

V0G1 VOLÁN 0,00000 -0,00007 -0,00360 0,00000 

 SZGK 0,00000 -0,00007 -0,00017 1,40400 

VFG1 MÁV -0,01793 -0,00010 -0,01406 0,00000 

 VOLÁN -0,01793 -0,00010 -0,01689 0,54620 

 SZGK -0,01793 -0,00010 -0,00011 1,51800 

VFG0 MÁV -0,02253 -0,00006 -0,01176 0,00000 

 VOLÁN -0,02253 -0,00006 -0,01465 1,09000 

Adott csoporton belül a különböző módoknál megegyezik az idő és a költség együtthatója, 

ami azt fejezi ki, hogy ezen tényezők hasznossága az egyén számára a választott módtól 

független; vagyis például egy perc időmegtakarítás ugyanakkora haszonértékkel bír bármely 

mód esetén. 

A módválasztási függvénybe behelyettesítve a forgalmi modell által számított értékeket a 

jelenlegi és a távlati állapotokra vonatkozóan megbecsülhető a fejlesztések következtében 

közlekedési módot váltó személyek száma. 
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9.1.3 A logit eredmények validálása 

A logit modell eredményeinek a validálására az alábbi lehetőségek vannak: 

 A logit modell kimunkálásakor a konvergencia kritériumoknak való megfelelés, és az 

egyezés statisztikai mutatóinak vizsgálata, (pl. t-próba, likelihood és a determinációs 

együttható értékek vizsgálata). 

 A felvett minta kettéosztása: ekkor a minta első feléből végezhető a becslés, míg a 

minta másik felén a mért és becsült eloszlások összevetése történik. 

 A becsült eredményeknek a más forrásból kapott mintákkal való összevetésével. 

Jelen vizsgálatnál a logit modell minden csoport esetében konvergált, és a következő 

determinációs együttható értékeket adta (ld. 13. táblázat): 

13. táblázat: A logit modell determinációs együtthatói közlekedői csoportonként 

csoport R
2
 with respect to 0 

V1G1 0,1512 

V1G0 0,1199 

V0G1 0,2742 

VFG1 0,4188 

VFG0 0,1641 

Az eredményeket az alacsony determinációs értékek ellenére elfogadhatónak ítéltem, 

mivel a megcélzott felhasználási terület – a forgalmi modell által szolgáltatott változóértékek 

alapján történő módválasztási aránybecslés – miatt a mintával való egyezőség mellett a 

modellel való összeegyeztethetőség volt a cél, mely utóbbinál a determinációs együtthatók 

által sugalltnál jobb egyezés adódott. 

A modellben lévő kalibrált, de honosság szerint szegmentált mód szerinti 

igénymátrixoknak és a modell által számított mutatómátrixoknak (utazási idő, felszállásszám, 

az egyes eszközökön megtett távolság, járatgyakoriság) a felhasználásával a felvételi 

településekre vonatkozóan elvégeztem a modellben meglévő módválasztási arányok és a 

becsült módválasztási arányok összevetését. 

A modell és a logit becslés eredményeit az 57. ábra, az 58. ábra és az 59. ábra mutatják be: 

 

57. ábra: A modell és a logit becslés összevetése, vasúttal nem rendelkező település 
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58. ábra: A modell és a logit becslés összevetése, vasúttal rendelkező település 

 

59. ábra: A modell és a logit becslés összevetése, minden település 

A diagramok jól mutatják, hogy a személygépkocsi és közösségi közlekedési eszközök 

közötti megosztási arány viszonylag jó egyezést ad, míg a Volán részarányát a logit modell 

kissé alábecsli. Az egyezést várhatóan javítja a további felvételekből származó mintákkal 

történő bővítés és a diszaggregáltabb vizsgálat (mivel a területi különbségek jobban tudnak 

érvényesülni), valamint a változó értékeknek a településen belüli közlekedés körülményeivel 

történő korrigálása. 

9.1.4 Érzékenységvizsgálat 

A logit-függvénybe behelyettesítve az egyes övezetek/zónák átlagértékeit 

meghatározhatók a modellezett módválasztási valószínűségek. A független változók 

értékének egyenkénti módosításával megvizsgálható a módválasztási rugalmasság, vagyis 

egy-egy tényező változásmértékének hatása a módválasztásra. Az érzékenységvizsgálat 

keretében – a feladat irányultságának megfelelően – a felsorolt magyarázó változóknak a 

személygépkocsi választás valószínűségére gyakorolt hatását vizsgáltam oly módon, hogy a 

változók átlagértékeit a -30% - +30%-os tartományban 10%-os lépcsőkben módosítva 

helyettesítettem be az egyenletekbe. 

Az egyes magyarázó változók hatásait közlekedői csoportonként és települési 

övezetenként grafikusan ábrázolva meghatározhatók a keresleti rugalmasság függvények. A 

legjellemzőbb grafikonok az utazási idő, illetve költség diagramok, amelyeken az egyes 

tényezők hatásmértékének változása is megfigyelhető Budapesttől mért távolság 

függvényében (ld. 60. ábra és 61. ábra) 
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60. ábra: Érzékenységvizsgálat eredménye, Budapesttől 5km-re, V1G1 

 

 

61. ábra: Érzékenységvizsgálat eredménye, Budapesttől 60km-re, V1G1 
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A grafikonok alapján az alábbi főbb megállapítások tehetők: 

 a személygépkocsi választás valószínűségét a vizsgált tényezők közül elsősorban az 

eljutási idők befolyásolják, 

 a kereslet változása a közlekedési költségek változása esetén a legrugalmatlanabb, 

 a vasútnál az eljutási idő 10%-os változása általában 1,0-1,5%-os, míg az átszállások 

számának 10%-os módosulása csak 0,1-0,2% változást okoz a személygépkocsi 

választás valószínűségében, 

 a busz esetében az eljutási idő változásának hatása csak mintegy fele a vasúthoz 

képest, de az átszállások számának változása kétszer akkora (10%-os eltérés 0,2-0,4%-

os elmozdulást okoz), 

 a személygépkocsi esetében az eljutási, illetve a parkolóhely keresési idő változása 

okozza a kereslet nagyobb mértékű elmozdulását, de az eljutási idő rugalmassági 

tényezője (melynek 10%-os változása átlagosan 1,4%-os változást okoz) mintegy 

háromszorosa a parkolóhely keresési időnek, 

 Budapesttől távolodva a személygépkocsi használati hajlandóság magasabb, de nő a 

módválasztás rugalmassága is (ugyanakkora arányú változás Budapesttől távolabb eső 

településen nagyobb hatást gyakorol a személygépkocsi használatra, mint egy 

Budapesthez közelebb lévőnél), 

 a fiktív, vasúti szolgáltatásnak a jövőbeni meglétét feltételező, esetekben a 

személygépkocsi módválasztás átlagos hajlandósága nagyobb, de például a 

személygépkocsis eljutási idő változásának nagyobb a rugalmassága. 

Az érzékenység vizsgálat részeként megvizsgáltam olyan extrém (a valóságban egyelőre 

csekély valószínűséggel előforduló) esetek vizsgálatát is, melyek a változtatások hatásainak 

szélsőértékeiként értelmezhetők, és így iránymutatást adhatnak a fejlesztési beavatkozások 

tervezéséhez. A vizsgált esetek eredményeit a 14. táblázat foglalja össze a személygépkocsis 

háztartások esetében a vasúttal rendelkező településekre vonatkozóan: 

14. táblázat: A módválasztási érzékenységvizsgálat eredménye 

beavatkozás jellege személygépkocsi választás valószínűségének 

 változása a beavatkozás hatására 

vasúti értékek 30%-kal javulnak, 

személygk. értékek 30%-kal romlanak 
-12,10% 

vasúti értékek 30%-kal romlanak, 

személygk. értékek 30%-kal javulnak 
+10,50% 

vasúti idő 30%-kal javul,  

személygk. idő 30%-kal romlik 
-7,30% 

vasúti idő 30%-kal romlik, 

személygk. idő 30%-kal javul 
+6,70% 

9.1.5 Az idő értékének meghatározása a diszkrét választási modellből 

Az idő értékének meghatározására többféle módszertan használható, melyek közül a 

legjelentősebbek: 

 a társadalom által megtermelt értékből levezetve; 

 regressziós elemzéssel; 

 a diszkrét választási modellekből számítva. 

Az első két módszer Magyarországon elterjedtebb. Korábban a közúti modellezési 

vizsgálatoknál a TRANSMAN is használta a GDP alapján végzett időérték meghatározást, 

melynek előnye, hogy a gazdasági előrebecslés felhasználásával könnyen becsülhető jövőbeni 

időpontokra is. 
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A regressziós elemzésekre Debreczeni [37] legújabb kutatásai említhetők, ahol a 

jövedelemkategóriák és az idő értéke közötti kapcsolatot vizsgálja, s melynek segítségével 

térbeni-időbeni elemzést segítő diszaggregált mutatórendszert állított fel. 

Az idő értékének becslése a diszkrét választási modellek egyik hasznos alkalmazása. A 

költség és az időkomponensek együtthatóinak becsült értéke szolgál alapul az idő értékének 

meghatározásához.  

Definíció szerint az idő értéke az a többlet költség, melyet a személy hajlandó kifizetni 

annak érdekében, hogy időt takarítson meg. 

Általános esetre a hasznossági függvény lineáris egyenlete az alábbiak szerint írható fel: 

n,mn,m,cidő,midő,mköltség,mköltség,m0,mm Xa...XaXaaU , ahol 

a:  együttható, 

X: független (magyarázó) változó, 

Um: az m-dik alternatívára vonatkozó megfigyelt hasznosság. 

Az egyenlet idő és költség szerinti deriváltját véve az egyenlet az alábbi alakra 

transzformálható: 

idő,midő,mköltség,mköltség,mm dXadXadU  

Az egyenletet 0-val egyenlővé téve és idő,mköltség,m dX/dX -re megoldva megadja azt a 

költséget, melynél a hasznosság nem változik, az idő egységnyi változására vetítve: 

)a/a(dX/dX költség,midő,midő,mköltség,m  

Az idő értéke tehát a fentiek szerint az idő és a költség együtthatóinak hányadosaként 

számítható. 

A preferenciavizsgálat eredményeit felhasználva a 15. táblázat eredményei adódnak: 

15. táblázat: Az idő értéke az alkalmazott vizsgálati csoportok esetében 

csoport Idő értéke [Ft/óra] 

V1G1 5101,2 

V1G0 786,0 

V0G1 - 

VFG1 10651,5 

VFG0 24010,7 

Az eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők: 

 A vasúttal nem rendelkező települések esetében az idő értéke nem számítható, 

melynek egyik oka az is lehet, hogy a személygépkocsi és az autóbusz közel azonos 

eljutási idővel rendelkezik a beutazáskor. 

 A jelenben az idő értéke magasabb azoknál a személyeknél, akiknek személygépkocsi 

is a rendelkezésére áll. 

 A fiktív vasúti kapcsolat feltételezése esetén jóval magasabb időértékek adódnak, 

vagyis ezen utazóknál az utazási idő sokkal fontosabb tényező, mint ahol a vasút már 

jelenleg is rendelkezésre áll. 
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9.2 Módválasztási logit modell felállítása beszámolt döntések alapján 

A BKV Célforgalmi háztartásfelvétel 2004. projekt keretében 24 környéki településben 

volt háztartásfelvétel. A megkérdezettektől az előző napi helyváltoztatási láncaikat vették fel, 

beleértve a módválasztást és annak a körülményjellemzőit is. [31] 

A felvett adatok alapján lehetőség van a módválasztási körülmények függvényszerű 

leírására, mely módszertan a települési adottságok (elsősorban a BKV jelenléte) és a 

kikérdezés jellege miatt némileg eltér a 2007. évi felvétel feldolgozásától. 

A települések csoportba sorolása a korábbiakban elmondottak szerint a rendelkezésre álló 

eszközök alapján végezhető el: vasút van/nincs (V1/V0), BKV van/nincs (B1/B0), helyközi 

autóbusz van/nincs (A1/A0). A személyeket megbontottam a személygépkocsi rendelkezésre 

állása alapján is (van/nincs, G1/G0) 

Első kísérletképpen egy lépéses multinomiális logit modell építését próbáltam meg (ld. 62. 

ábra), melynek eredményeit a 16. táblázat első fele tartalmazta. Megfigyelhető, hogy ekkor 

több csoport esetében az utazási idő, vagy az utazási költség együtthatója 0-ra adódott, ami 

jelen esetben nem a valós értékítéletet tükrözi, hanem a mintában ezen tényezőknek a kis 

varianciáját mutatja. A bevallott utazások esetén ugyanis mindenkinek csak egy döntése 

ismerhető meg, s ezáltal a rendelkezésre álló minta csak töredéke a preferencia-felvétel 

esetében felmérteknek. 

 

62. ábra: A multinomiális és a hierarchikus logit modell döntési fája 
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Második kísérletként hierarchikus (ún. nested) logit modellt alkalmaztam. A hierarchikus 

logit modell a multinomiális logit modell generalizálását jelenti, oly módon, hogy a 

választható alternatívákból csoportokat képezünk, amelyeket aztán tovább osztunk 

alcsoportokra. Az egyes alternatívák választási valószínűsége az adott csoport választási 

valószínűségének és az alternatívának a csoporton belüli választási valószínűségének a 

szorzatából állítható elő. 

Javaslatom szerint az egyéni és a közösségi közlekedés alkotja az első két csoportot, 

vagyis első lépésben a személygépkocsi és a tömegközlekedés közötti választás függvényeit 

írtam fel. A második lépésben a tömegközlekedési módok közötti választási függvények 

együtthatóit határoztam meg. 

A hierarchikus logit esetében az egyenletek együtthatói nagyobb statisztikai 

megbízhatósággal állíthatók elő, így ezen eredmények használata javasolható. 

16. táblázat: A multinomiális és a hierarchikus logit modellel számított együtthatók 

csoport mód idő (a) költség (b) szolgáltatás(c) konstans (d) 

V0A0B1G1 

szgk (G) -0,009431 0,000000 0,000000 0,000000 

BKV (B) -0,009431 0,000000 0,000000 -1,605000 

VOLÁN (A) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

MÁV (V) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

V0A1B1G1 

szgk (G) 0,000000 -0,006640 -0,000380 0,000000 

BKV (B) 0,000000 -0,006640 -0,008420 -0,748200 

VOLÁN (A) 0,000000 -0,006640 -0,005820 -2,567000 

MÁV (V) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

V0A1B1G0 

szgk (G) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

BKV (B) -0,051680 -0,006526 -0,010290 0,000000 

VOLÁN (A) -0,051680 -0,006526 -0,002181 -1,823000 

MÁV (V) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

V1A0B1G1 

szgk (G) 0,000000 -0,006372 0,000000 0,000000 

BKV (B) 0,000000 -0,006372 0,000000 -0,860300 

VOLÁN (A) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

MÁV (V) 0,000000 0,006372 0,000000 -3,920000 

V1A0B1G0 

szgk (G) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

BKV (B) -0,108200 0,000000 0,000000 0,000000 

VOLÁN (A) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

MÁV (V) -0,108200 0,000000 0,000000 -3,381000 

V1A1B1G1 

szgk (G) -0,040460 -0,006949 -0,000362 0,000000 

BKV (B) -0,040460 -0,006949 -0,019870 -0,283500 

VOLÁN (A) -0,040460 -0,006949 -0,019870 -1,476000 

MÁV (V) -0,040460 -0,006949 0,000000 -2,397000 

V1A1B1G0 

szgk (G) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

BKV (B) -0,105800 -0,003380 -0,048420 0,000000 

VOLÁN (A) -0,105800 -0,003380 -0,039730 -2,798000 

MÁV (V) -0,105800 -0,003380 -0,011450 -3,543000 
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csoport mód idő (a) költség (b) szolgáltatás(c) konstans (d) 

V1A1B1G1 
Szgk (G) -0,018060 -0,001312 -0,000471 0,000000 

Tömegközl. -0,018060 -0,001310 -0,004779 -0,854100 

V0A1B1 

BKV (B) -0,028690 -0,006788 -0,011410 0,000000 

VOLÁN (A) -0,028690 -0,006788 -0,003450 -1,823000 

MÁV (V) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

V1A0B1 

BKV (B) -0,088340 0,000000 0,000000 0,000000 

VOLÁN (A) 0,000000 0,000000 0,000000 -99,000000 

MÁV (V) -0,088340 0,000000 0,000000 -3,352000 

V1A1B1 

BKV (B) -0,101800 -0,003023 -0,051400 0,000000 

VOLÁN (A) -0,101800 -0,003023 -0,046230 -2,621000 

MÁV (V) -0,101800 -0,003023 -0,011420 -3,533000 

9.3 Az értékelési modellek fejlesztése forgalmi modellvizsgálatok alapján 

9.3.1 Térinformatikai elemzések a közforgalmú közlekedési hálózattervezésben 

A közforgalmú közlekedési hálózat tervezése sok szempontból összetettebb feladat, mint a 

közúthálózaté, mivel az alaphálózaton közlekedő viszonylatok egy többdimenziós térbe 

helyezik a tervezőt, s a komplex rendszerek átlátása nehézségeket okozhat. 

A hálózattervezés során nem csak egy adott állapot összetettségét kell áttekinteni, hanem 

annak a hálózatnak a referenciaállapothoz képesti változásait, illetve – amennyiben egy 

stratégiai, legalább hosszútávú vizsgálat a feladat, akkor – a nevezetes években bekövetkező 

változásokat is. 

A komplex hálózatok kezelésében és elemzésében segíthet a térinformatika, melynek 

alkalmazására a következő példák emelhetők ki (az ábrákat én készítettem): 

 csoport/zóna jellemzők ábrázolása (ld. 63. ábra - [87]); 

 közlekedési ellátottság vizsgálat a rendelkezésre álló kínálat alapján (ld. 64. ábra - 

[87]); 

 utazási áramok bemutatása (ld. 65. ábra - [87]); 

 a gyalogos mozgások elemzése (ld. korábban a 21. ábra); 

 mátrixmanipulációk eredményeinek grafikus ábrázolása (ld. 66. ábra - [8]); 

 zónás viteldíjrendszer kialakítása (ld. 67. ábra). 

A kiemelt példák egyúttal rámutatnak arra is, hogy a hálózatok minősítésében a komplex 

(több ismérvet együtt kezelő) és relációs értelmezésű mutatók használata indokolt. 

Legfontosabb ilyen mutató lehet a közlekedési ellátottság alapján képzett mutató, amelyben a 

területiség és a szolgáltatási gyakoriság együttesen tud megjelenni. 
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63. ábra: Napi induló utazások száma körzetenként 

 

64. ábra: Tömegközlekedési ellátottság szemléltetése 
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65. ábra: Területközi utazási igényáramok szemléltetése 

 

66. ábra: Mátrix összehasonlítás 
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67. ábra: Díjszámítási övezetek kialakítása 

9.3.2 Hálózatfejlesztési intézkedések és változatok értékelése 

9.3.2.1 A használatiérték-elemzés 

A közlekedési fejlesztések, intézkedések vizsgálati és értékelési módszerei szorosan 

összekapcsolódnak. Kövesné a városi személyközlekedési rendszer értékelése kapcsán mutat 

rá a ráfordítási és a helyzeti fekvésen alapuló mutatószámok szerepére a minőségi 

értékelésben, mely alapján a térbeni-időbeni intézkedések minősítését vizsgálta [66].  

A közlekedési projektek vizsgálatával kapcsolatosan Magyarország EU-csatlakozása 

magával hozta a vizsgálati módszerek fejlesztését, egységesítését és összetettebbé válását. 

Követelmény lett a költség-haszon elemzés kapcsán az egymással versengő megoldások 

bemutatása, a pénzügyi és gazdasági elemzés, az érzékenységvizsgálat és az értékelésekben 

szereplő mutatók vizsgálatokkal és modellezéssel alátámasztott használata, melyekről a 

Monigl-Tánczos-Berki-Horvátth által készített anyag ad áttekintést [5]. Az anyag részletesen 

bemutatja a hatékonyság elemzések elvégzésére kifejlesztett komplex vizsgálati modellek 

felépítését, és a Tánczos-Békefi által kifejlesztett INNOFINance modellnek a bemutatásán 

keresztül a teljes értékelési folyamat áttekinthető [136].  

Az analitikus forgalmi modell- és programrendszer kifejlődésével egyidőben fejlődtek ki a 

hozzájuk csatlakozó, hálózati szemléletű értékelési eljárások is, figyelembe véve a 

gazdaságossági szempontokat, melyek elsősorban az UVATERV és a KTI munkatársaihoz 

kötődnek [94], név szerint elsősorban Faludy, Koren Cs., Koren T., Monigl és Scherr 

kutatásaihoz. Koren T.-Monigl-Scherr ANALYT forgalomelőrebecslési rendszere a 

többkritériumos használatiérték-elemzés típusú módszerre épült. Az értékelési módszertanok 

területén Monigl folytatta tovább ezen kutatásokat[99], [92].  

A hálózatfejlesztési intézkedések jóságának értékelése a változatonkénti, egységes 

objektív mutatórendszerrel történő leírást követően, ún. használatiérték-elemzés keretében 
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lehetséges, mely lehetővé teszi a különböző dimenziójú (pénzben kifejezhető és nem 

kifejezhető), de a közlekedés szempontjából egyaránt fontos mutatók együttes értékelését. 

Az egyes hálózati beavatkozások következtében beálló állapotok különböző dimenziójú 

mutatóinak relatív összemérése „hasznossági skálák” közbeiktatásával lehetséges, amikor is 

az adott ismérv (i) szempontjából legkedvezőbb változat mutató értékét a maximális 100-ra, 

míg a legkedvezőtlenebbet a skála alapján minimális értékre állítjuk be. (ld. 68. ábra) A 

hasznossági skála jellemzően lineáris, hogy ne vigyen torzítást az értékelésbe. 

A többi változat (sc) a két szélső érték között kap pontszámot (Pontsc) a következők 

szerint: 

Pontsc,i = 100 · (1-[((Vsc,i-minVsc)/ΔVi(max;min) · (1-(minVi/maxVi))] 

 ahol Vsc,i az i-dik ismérv értéke sc (szcenárió) változat esetén 

A legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb mutató érték (V) iránya mutatóról mutatóra 

változhat (pl. nagy utazási időérték kedvezőtlen, nagy lefedettségi fok kedvező), ezért a 

hasznossági függvény „fordított” formáját is alkalmaztam.  

A döntés-előkészítés keretében a hatások együttes értékelésére és szemléltetésére is 

szükség van. Tekintettel arra, hogy a különböző hatásmutatók fontossága más és más, ezért a 

mutatók aggregálása célszerűen fontossági (preferencia) súlyok (S) alkalmazásával történhet:  

i

i,csi,sccs,sc SVV  

A preferencia súlyok egy-egy közösség, vagy érdekcsoport (cs) szemszögéből eltérőek 

lehetnek. A csoporton belül a mutatónkénti súlyok összege 1,00 kell, hogy legyen.  

 

68. ábra: A mutatóértékek pontértékre történő átszámítása 

Az aggregált értékeket, mint a változatok viszonylagos „használati értékét” foghatjuk fel, 

és azt a változatot ítélhetjük legkedvezőbbnek, amelynek az összesített pontértéke a 

legnagyobb.  
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A vizsgálatok során a pontértékek érdekcsoportonként külön-külön is kiszámításra 

kerülnek, majd az így számított pontértékek változatonkénti összege adja meg az együttes 

hasznossági értéket, ill. sorrendet. 

A forgalmi modellekhez kapcsolódóan az értékeléshez általában a következő mutatók 

meghatározására nyílik lehetőség: 

 Viszonylathálózat hossza 

 Hálózati utaskilométer 

 Hálózati órás férőhely-teljesítmény 

 Hálózati várakozási + átgyaloglási idő 

 Hálózati eljutási idő 

 Hálózati utazási sebesség 

 Hálózati átszállásszám 

 Képzett napi költségmutató 

 Összes maximális képzett szerelvény/járműegység 

 Hálózati kihasználtsági mutató 

 Hálózati NOx egyenérték 

 Hálózati CO2 érték 

A közforgalmú hálózatok esetében azonban használni javaslom az alábbi elérhetőség 

változást kifejezni képes mutatókat is: 

 Közvetlen utazások aránya viszonylatonként: A felmérések és/vagy forgalmi modell 

terhelések alapján (megfelelő modell esetén) viszonylatonként megadható a közvetlen, 

vagyis további rá-, illetve elutazást nem igénylő utazások aránya. (ld. 69. ábra) 

 Városközpont elérhetősége: Ez a mutató a térségi, hálózati kapcsolatok minősítését 

szolgálja, és a kiválasztott relációban (például a városközpontba irányulóan) a 

csúcsórában adódó átlagos, a viszonylati forgalmi áramokkal súlyozott utazási időkkel 

számítható. 

 Képezett lefedettség: A megállók által kiszolgált terület szorozva az adott megállóban 

megálló viszonylatok járműveinek óránkénti darabszámával. 

Az elérhetőségi mutatók esetében lehetőség van a mutató differenciálására a vizsgálat 

típusától függően. A közúthálózati vizsgálatok esetében például fontos a közigazgatási és 

térségi hierarchia megkülönböztetése, s ezért a nagytérségi és közeltérségi kapcsolatok külön 

számítása is (ld. Berki-Monigl [22]). 

A nagytérségi kapcsolatok minősítését helyettesítőleg a vizsgálati térségen belüli körzetek 

(i) és a megyeközpontok (j) közti (saját megyeközpont kivételével), a forgalmi áramokkal 

súlyozott eljutási idők alapján végezhetjük. A nagytérségi kapcsolatok javulása egyaránt segíti 

a távolabbi ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi térségek és határállomások elérését is. 

A közeltérségi kapcsolatok minősítését a megyei belső körzetek (i, j) saját megyén belüli 

egymásközti elérhetőségeiként, szintén a forgalmi áramokkal súlyozott eljutási idők alapján 

végezhetjük. Az értékelés tárgya az elérhetőségek változása a fejlesztések hatására a 

„meglevő” hálózathoz viszonyítva.  

A területi fejlődés lehetőségét azonban jobban kifejezi a közlekedési helyzetpotenciál 

változása (ld. korábban 5.6.2 is), amely az i-edik körzetre vonatkozóan a helyzetpotenciál, a 

többi körzetben elérhető attraktív célok tömegei összegének, és a hozzájuk tartozó, a 

távolsággal növekvő mértékben érvényesülő költségeik hányadosa. 
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69. ábra: A legtöbb közvetlen utazást vivő viszonylatok elhelyezkedése [88] 

A fenti mutatókat használtam a TRANSMAN Kft. vizsgálataiban, például az M4 

metróvonal forgalmi vizsgálatában, S-bahn elővárosi vasút fejlesztési koncepció és 

megvalósíthatósági tanulmány hálózati változatainak értékelésében, valamint Szeged, 

Budapest illetve Miskolc közforgalmú hálózatával kapcsolatos vizsgálatokban. 

9.3.2.2 Kapcsolati mutatók használata a közforgalmú hálózat tervezésében 

Szeged Megyei Jogú város Önkormányzati Hivatala Stratégiai Irodája 1999. őszén 

megrendelte a közösségi (tömeg-)közlekedési hálózat vizsgálatát, amelyre két lépcsőben 

került sor: 

 a vizsgálatokat megalapozó forgalomfelvételek a DUNA-BIT Bt. irányításával 

készültek, 

 a felvételekre épülően a hálózattervezési feladatokat a TRANSMAN Kft. végezte 

[135]. 

A vizsgálatok együttes célja (amit a feladatkiírás fogalmazott meg): a városi közösségi 

közlekedésfejlesztés koncepciójának kialakításához, a hálózat és a szolgáltatások tervezéséhez 

megfelelő alapadatok előállítása, továbbá a hálózat átalakítása a városi közösség, az utasok és 

a szolgáltatók szempontjainak figyelembevételével. 

A megbízásban rögzített tervezési feladatok megoldásához, a város helyi 

tömegközlekedési szolgáltatásait együttesen kezelő vizsgálathoz a következő részfeladatok 

elvégzése volt szükséges (ld. 70. ábra - [28]): 
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70. ábra: Szeged tömegközlekedési hálózata vizsgálatának elvi folyamata 

A hálózatfejlesztési vizsgálatok objektív végzése olyan módszerek alkalmazását kívánja 

meg, amelyek lehetőségei messze meghaladják a hagyományos, verbális feltevéseken alapuló 

indoklásokra épülő tervezést. A tervezési folyamat menete és lényege a következő: 

 a jelenlegi helyzet elemzése, majd az előzmények alapján fel kell tárni a szóbajöhető 

fejlesztési, ésszerűsítő intézkedéseket, 

 az egyes intézkedések különböző változásokat idéznek elő a hálózaton, a forgalomban 

és egyéb körülményekben, ezen jelenségek számszerűsítésére mutatók 

meghatározására kerül sor, 

 ezeknek a változásoknak, illetve hatásaiknak a különböző érdekeltségű csoportok 

(utasok, szolgáltatók, döntéshozók) eltérő fontosságot tulajdonítanak, 

 a mutatók birtokában történhet meg a hatások számszerűsítése (a jelenlegi állapothoz, 

vagy a legkedvezőbb értékű mutatókhoz való hasonlítással), 

 a különböző hatásokat azok fontosságának megfelelően értékelhetjük. 

A hálózatfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a szolgáltató társaságok (SzKT és Tisza 

Volán) részéről számos javaslat és elképzelés merült fel, amelyek egy része publikálásra is 

került több anyagban. Ezek az intézkedések az adott környezetben több szempontból jól 

megalapozottak, részletesen kidolgozottak és sok esetben részletes költség-haszon 

elemzésekkel is megtámogatottak. Ennek ellenére a fejlesztési elképzelések sokszor 

tapogatózó jellegűek vagy egymásnak esetleg ellentmondóak. Ezért, mielőtt komplex hálózati 

javaslat kidolgozására került volna sor, ezeket az intézkedéseket kellett egy egységes 
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formában összegezni, objektív módon értékelhetővé tenni. Az így kapott – nagyon részletes, 

de elsősorban a jelen állapotot tükröző forgalomfelvétel tényadataira támaszkodó – 

részeredményeket kellett egy-egy távlati koncepció mentén a hálózat egészére vonatkozó 

javaslattá kidolgozni, mely által valóban működő, vonzó és hosszútávon is működőképes és 

finanszírozható közösségi közlekedési hálózat alakítható ki. 

A jelenlegi hálózat és a lehetséges javaslatok a politika és a szolgáltatási követelmények 

figyelembe vételével, különböző szempontok szerint értékelendők. E vonatkozásban az egyes 

érdekcsoportok (utasok, üzemeltetők, városközösség) szempontjai eltérőek lehetnek. Az egyes 

csoportok elvárásait leginkább kifejező jellemzők a következők: 

 az utasok szempontjai 

 utazási idő 

 átszállásszám 

 átszállási idő 

 zsúfoltság/kényelem 

 viteldíj/útiköltség 

 a szolgáltatók szempontjai 

 hálózathossz 

 szükséges járműállomány 

 kihasználtsági mutató 

 üzemköltség 

 bevételek 

 általános, városközösségi szempontok 

 városfejlesztés/lefedettség 

 elérhetőségi viszonyok (pl. belváros) 

 környezeti terhelés 

Szeged esetében a preferencia súlyok meghatározása az érintett érdekcsoportok 

(önkormányzati képviselők, önkormányzati hivatal munkatársai, szolgáltató társaságok 

(SzKT, Tisza Volán) munkatársai) körében egy kisebb kérdőíves felvétel keretében történt.  

A hálózati intézkedések értékelésének figyelembevételével két hálózati változat került 

kidolgozásra. A két változat közös vonása volt, hogy a villamos közlekedés hosszú távú 

megtartásával számol, melynek szükségességét a hálózati változatok elemzése is igazolta. 

A hálózati változatoknak a jelenhez képest okozott változását a modellszámítások alapján 

számszerűsítettem (ld. 71. ábra). A hálózatfejlesztési javaslatokat és a hálózati változatokat a 

használatiérték-elemzés segítségével értékeltem. Az értékelési modellben számszerűsítettem a 

korábban leírtak szerint a városközpont elérhetőségét és a képzett lefedettséget is. 



 
110 

 

71. ábra: A hálózati változatok minősítése 

9.3.2.3 Az érdekcsoportok bevonása a tömegközlekedési hálózat vizsgálatába 

Miskolc város közösségi közlekedési hálózatának fejlesztési tervét 2005-ben készítette a 

TRANSMAN Kft. [86]. A hálózati vizsgálatok módszere a Szeged esetében alkalmazott 

módszertant követte azzal a különbséggel, hogy Miskolc esetében távlati fejlesztési 

elképzeléseket vizsgáltam, melyek jellegüknél fogva a teljes közforgalmú közlekedési hálózat 

szerkezetére képesek hatást gyakorolni (ld. 72. ábra). 

A fejlesztési változatokra vonatkozóan 14 különböző hálózati szintű mutatószám került 

számításra, melyek az egyes változatok esetében külön-külön is értékelésre kerültek. A 

mutatók számítása alapján lehetőség van arra, hogy az egyes változatok ne csak a referencia 

(„jelen”) állapothoz, hanem egymáshoz képest is értékelhetők legyenek (ld. 73. ábra és 74. 

ábra). A változatok összehasonlító elemzése többkritériumos használati érték elemzés 

keretében történt, amely lehetővé teszi a különböző dimenziójú (pénzben kifejezhető és nem 

kifejezhető), de a közlekedés szempontjából egyaránt fontos mutatók együttes értékelését. 

Jelen vizsgálat esetében három érdekcsoport került bevonásra, nevezetesen az utasok (az 

interneten megjelentetett kérdőív segítségével - 132fő), a társadalom összességének 

képviseletében az önkormányzati képviselők (15fő) és az MVK Rt. munkatársai (10fő). 

A 75. ábra mutatja be az egyes csoportoknál tapasztalható preferenciák különbözőségét, 

melyből jól látható, hogy míg az utazóknál (internet) a tömegközlekedési eljutási idő és a 

járatok gyakorisága a legfontosabb, addig a képviselők és az MVK Rt. esetében a szélesebb 

körű társadalmi felelősség miatt, a légszennyezés csökkentése a legfontosabb célkitűzés. A 

75. ábra azt is mutatja, hogy a városközpont elérhetősége (1/1-es válasz), valamint a területi 

lefedettség (1/3-as válasz) és a járatok gyakoriságának növelése (2/3-as válasz) magas 

pontértékei indokolttá teszik a kapcsolati és képezett lefedettségi mutató alkalmazását. 
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72. ábra: Javaslat és koncepció a Miskolc É-D villamos megépítésére 

 

 

73. ábra: Utasterhelési ábra – 2. változat 
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74. ábra: Hálózati mutatók – 2. változat 
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75. ábra: Az egyes érdekcsoportok preferenciasúlyainak összevetése fejlesztési célonként 
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10 A tézisek összefoglalása 

1. Az egyéni közlekedési szokások elemzéséhez és matematikai modellek segítségével 

történő leírásához kapcsolódó adatfelvételi és adatkezelési módszertani 

eszköztárat továbbfejlesztettem a térbeli kapcsolatoknak az adatbázisba 

emelésével. A térinformációkon alapuló logikai kapcsolatok segítségével 

kimutattam és bizonyítottam a közlekedési kereslet és az elérhetőség kapcsolatát, 

melynek segítségével a tervezési feladatokban az elérhetőséget befolyásoló 

intézkedések hatásai hitelesebben számszerűsíthetők. 

a. Számítógépes háztartásfelvételi szoftver kifejlesztésével az összközlekedési 

háztartásfelvételek minőségének fokozottabb ellenőrzését és az utazási 

információk részletesebb felvételét értem el, mely biztosítja a tevékenységi 

és utazási láncok kellő részletességű és térbeli azonosítókkal ellátott 

felvételét. 

Elvégeztem az eddig alkalmazott háztartásfelvételi módszertanok és a kézi felvétel 

eredményeinek az elemzését és azonosítottam az elsődleges fejlesztési területeket. A 

tevékenységi és helyváltoztatási láncok felvételével kapcsolatban az adatoknak a korábbinál 

sokkal részletesebb felvétele, az adatfelvétel gyors és hatékony megvalósítása, a téradatokkal 

és a közlekedési szolgáltatásokat leíró adatbázisokkal való kapcsolódás, a több szempont 

szerinti átlátható elemezhetőség, valamint egy új típusú minőségbiztosítás voltak a kiemelt 

szempontok. 

Az elvárások alapján javaslatot dolgoztam ki a feladatot minőségileg magasabb szinten és 

gazdaságosabban teljesítő gépi adatfelvételre vonatkozóan. A tervezett előnyöket a bemutatott 

alkalmazások során igazolni tudtam és a költséghatékonyságot a ráfordítások becslésével 

támasztottam alá. Kutatásaim alapján Magyarországon elsőként részletesen megterveztem és 

programozók segítségével kifejlesztettem egy közlekedési háztartásfelvételek elvégzésére 

szolgáló szoftvert – TRANSCAPI, melynek alkalmazásával felvett háztartási adatok a 

megfogalmazott célkitűzéseket mindenben teljesíteni képesek. A szoftver képes a nem valós 

utazási láncok szűrésére, a kimaradó tevékenységek csökkentésére, a helyinformációk 

kielégítő pontosságú, térképi referenciával rendelkező felvételére és a közforgalmú 

közlekedéssel végzett utazások megálló és viszonylat mélységű felmérésére. A TRANSCAPI 

szoftverrel végzett felvételek eredményeképpen előálló adatbázison olyan diszaggregált, 

térbeni kapcsolatokat is felhasználó elemzések végezhetők, melyeket korábban a szakma nem 

tudott megvalósítani. (ld. 7.1 fejezet) 

A TRANSCAPI szoftver alkalmazásra került a Budapesti Közlekedési Zrt. 50ezer 

háztartást érintő 2004. évi célforgalmi háztartásfelvételnél és a Budapesti Közlekedés-

Szervező Kht. megbízásából 2007. őszén végrehajtott Budapest környéki 9ezer háztartási 

felvételnél.  

Kapcsolódó publikációk: [19], [21], [31]. 



 
114 

b. Komplex térinformatikai alapokon nyugvó közlekedési adatmenedzselési 

módszertant fejlesztettem ki, melynek segítségével a forgalmi modellezést 

segítő elemzések kiegészülhetnek térbeli kapcsolatokra alapozott 

elemzésekkel, amely mind egyfelhasználós, mind többfelhasználós 

környezetben képes működni. 

A korábbi adatfelvételek eredményei széttagolt adatbázisokba kerültek, a keresleti és 

kínálati adatok összekapcsolása csak áttéteken keresztül tudott megvalósulni, az elemzések 

jellemzően célalkalmazásokkal készültek és több esetben inkonzisztens eredményekhez is 

vezettek. 

A térinformatikai tudományág vívmányait, elméleti és gyakorlati eredményeit 

felhasználva megmutattam, hogy miként építhető fel közlekedési adatokat hordozó 

geoadatbázis, melynek kimenetei közvetlenül, vagy közvetve összekapcsolhatók a 

háztartásfelvételi szoftverrel, a kínálati és a keresleti adatokkal és modellekkel. Bemutattam a 

vezetésemmel fejlesztett közlekedési geoadatbázis logikai modelljét, mely egyaránt alkalmas 

a közúti és a tömegközlekedési adatok tárolására. (ld. 7.2 fejezet) 

Az eredmények gyakorlati alkalmazásaként bemutattam a hálózati modell digitális térképi 

állományból történő levezetését Szeged, Budapest és Miskolc példáján (ld. 6.2 fejezet), illetve 

a BKV működéséhez illeszkedő geoadatbázist, melyhez a TRANSCAPI szoftverrel végzett 

háztartásfelvétel adatai tartalmilag illeszkednek. Az így megvalósítható elemzések részét 

képezhetik az értékelési modellekben új mutatók használatának és ezáltal a hálózati 

változatok, valamint közlekedéspolitikai intézkedések pontosabb vizsgálatának. 

Kapcsolódó publikációk: [20], [28]. 

 

c. Kimutattam és bizonyítottam az elérhetőségnek és a közlekedési 

keresletnek a kapcsolatát, melynek segítségével a tervezési feladatokban az 

elérhetőséget befolyásoló intézkedések hatásai hitelesebben 

számszerűsíthetők. 

A BKV 2004. évi háztartásfelvétele az 1/a tézisben bemutatott TRANSCAPI szoftverrel 

készült. A felvett adatokból és a csatlakozó adatbázisokból az 1/b tézisben ismertetett 

adatmenedzselési módszertani elveket felhasználva közlekedési geoadatbázist építettem. 

A háztartásfelvételi adatokat tartalmazó geoadatbázis alapján vizsgáltam a közforgalmú 

közlekedési eszközök rendelkezésre állása és a helyváltoztatási igények, illetve a 

módválasztási preferenciák közötti kapcsolatot.  

A metrónak, mint az egyik legmagasabb szolgáltatási szintet nyújtó közforgalmú 

közlekedési eszköznek a közlekedési hatásait vizsgáltam az érintett, illetve a nem érintett 

lakóterületeken élők szokásjellemzőinek összevetésével. Ily módon kimutatható, hogy a metró 

által feltárt körzetekben élők átlagosan közel 10%-kal több napi helyváltoztatást végeznek és 

mintegy 20%-kal magasabb a tömegközlekedési utazások részaránya (ld. 17. táblázat). 

Az így adódó arányszámok alapján térbeni elhelyezkedés és relációs kapcsolat szerint 

differenciált növekménymátrixot vezettem le a 4-es metró környezetére vonatkozóan, mely a 

generált tömegközlekedési utazások közelítéseként értelmezhető. A törvényszerűség 

felismerésével a 4-es metróvonal tervezési munkái során lehetőség volt az összközlekedési 

forgalmi hatások figyelembe vételére az egymódú (közforgalmú közlekedésre vonatkozó) 

forgalmi modellben. (ld. 8.2 fejezet) 
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17. táblázat: A fajlagos utazási igények és a tömegközlekedés választási aránya a 

metróvonalak kiszolgálási területén és azon kívül 

vizsgált terület
érintett 

övezet

egy lakosra jutó 

összes napi 

helyváltoztatás

egy lakosra jutó napi 

tömegközlekedési 

helyváltoztatás

tömegközlekedés 

választási aránya

M2 metró 0-400 m 2,45 1,28 52,1%

környezete 400-800 m 2,34 1,20 51,1%

M3 metró 0-400 m 2,45 1,21 49,4%

környezete 400-800 m 2,37 1,10 46,4%

metróvonalak 0-400 m 2,43 1,22 50,3%

környezete együtt 400-800 m 2,35 1,13 48,3%

metró van 2,39 1,16 48,8%

metró nincs 2,21 0,88 39,8%

Budapest 2,29 1,05 45,9%

BKV teljes szolgáltatási területe 2,25 0,94 41,8%  

Kapcsolódó publikáció: [31]. 

 

2. Kidolgoztam a közlekedési módválasztási preferenciák lekérdezésére szolgáló 

kérdőív tartalmi vonatkozásait, mely a gyakorlatban alkalmazásra került. A 

felvétel adatainak feldolgozásával ökonometriai módválasztási modellt dolgoztam 

ki a Budapestre naponta bejárókra vonatkozóan. 

A tervezett infrastruktúra fejlesztések és egyéb körülményváltozások (pl. behajtási díj 

bevezetése) következtében várható módválasztási arányok becslése és megalapozott 

előrejelzése a közlekedési modellezésen alapuló vizsgálatok egyik legfontosabb feladata. Az 

eddigi vizsgálatok elsősorban a bevallott utazások alapján készültek, viszonylag ritkán 

matematikai modellel alátámasztva.  

A tézishez kapcsolódóan új típusú, a válaszadók várható döntéseit feltáró kérdőívet 

használtam és az eredményekre épülően módválasztási modellt építettem. A Budapestre 

rendszeresen bejárókra vonatkozóan, a kinyilatkoztatott preferenciák módszerén alapuló 

kérdőívet dolgoztam ki a szakmai partnerek véleményeinek felhasználásával. A kérdőív 

részeként a preferencia vizsgálatot egy előre definiált (részleges faktorális tervezéssel készült) 

kérdező kártya csomag segítségével javasoltam végezni. A kérdésekben változtatott független 

paraméterek a következők: utazási idő, utazási költség, az adott eszköz gyakorisága, 

átszállások száma, parkolási körülmények a célhelyen, illetve a P+R feltételek megléte. 

A Budapesti Közlekedési Szövetség területén 2007. évben végrehajtott célzott 

módválasztási preferenciavizsgálat alapján, települési- és személyes adottságok szerint 

differenciáltan logit alapú módválasztási modellt állítottam fel, illetve meghatároztam a 

független változók együtthatóit. (ld. 9.1.2 fejezet) 

A logit függvény definíciója: 

j

U

U

ik,
jn,

ik,

e

e
P

, ahol 

Pk,i: annak a valószínűsége, hogy az k-dik döntéshozó az i-dik alternatívát választja, 

Uk,i: a k-dik döntéshozónak az i-dik alternatívára vonatkozó megfigyelt hasznossága. 
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A módválasztási függvény esetében az alábbi magyarázó változókat vettem figyelembe: 

 eljutási idő (T) (perc), 

 eljutási költség (K) (Ft), 

 szolgáltatási szint (S) (dimenzió nélkül). 

Az U hasznossági függvény lineáris egyenlete az alábbiak szerint írható fel: 

mik,ik,ik,ik, dScKbTa(0/1)U , ahol 

a, ,b, c: a független változók együtthatói, 

dm: közlekedési mód specifikus konstans. 

A szolgáltatási szint tömegközlekedés esetén a felszállásszám és a követési idő, míg 

személygépkocsinál a parkolási költség és a parkolóhely keresési idő szorzata. A logit modell 

alapján elvégeztem a Budapestre történő utazásokhoz tartozóan az utazási idő értékének 

számszerűsítését, és a módválasztásra vonatkozó érzékenységvizsgálatot. (ld. 9.1.4 fejezet) 

Meghatároztam az egyes közlekedői csoportokra vonatkozóan az idő értékét (ld. 9.1.5 

fejezet), mely alapján megállapítottam, hogy az eljutási idő azoknál a személyeknél, akiknek 

személygépkocsi is a rendelkezésére áll közel 6,5-ször fontosabb tényező, mint a 

személygépkocsival nem rendelkező személyeknél.  

A felállított módválasztási függvények segítségével az S-Bahn rendszerű fejlesztéseknek a 

közútról átvonzó hatása szakmailag objektíven alátámasztható és az új viszonylatok/vonalak 

forgalmi terheléseiben figyelembe vehető.  

Kapcsolódó publikációk: [25], [26], [97]. 

 

3. A beszámolt preferenciák alapján felállított logit modellekkel vizsgáltam a 

multinomiális és a hierarchikus módválasztási modellek használhatóságát a BKV 

által kiszolgált környéki településeken, melynek segítségével kimutattam, hogy a 

hierarchikus logit modell ebben az esetben a valóságos döntéseket jobban követi a 

közforgalmú közlekedési módok hasonló paraméterei miatt. 

A BKV 2004. évi háztartásfelvételének környéki településekre vonatkozó adatai alapján 

összevetettem a multinomiális és a hierarchikus módválasztási modellek eredményeit. 

Kimutattam, hogy a térségből Budapestre irányuló utazások esetében a közforgalmú 

közlekedési módokra vonatkozóan nem teljesülnek a multinomiális logit felállításához 

szükséges feltételek (az egyes közforgalmú módok választása nem független egymástól), ezért 

a hierarchikus logit modell alkalmazható. (ld. 9.2 fejezet) 

A multinomiális logit modell esetében megfigyelhető volt, hogy több közlekedői csoport 

esetében az utazási idő, vagy az utazási költség együtthatója 0-ra adódott, ami nem a valós 

értékítéletet tükrözte, hanem a mintában ezen tényezőknek a kis varianciáját mutatta. A 

bevallott utazások esetén ugyanis mindenkinek csak egy döntése ismerhető meg, s ezáltal a 

rendelkezésre álló minta csak töredéke a preferencia-felvétel esetében felmérteknek. 

A hierarchikus logit modell a multinomiális logit modell generalizálását jelenti, oly 

módon, hogy a választható alternatívákból csoportokat képezünk, amelyeket aztán tovább 

osztunk alcsoportokra. Az egyes alternatívák választási valószínűsége az adott csoport 

választási valószínűségének és az alternatívának a csoporton belüli választási 

valószínűségének a szorzatából állítható elő. Javaslatom szerint az egyéni és a közösségi 

közlekedés alkotja az első két csoportot, vagyis első lépésben a személygépkocsi és a 

tömegközlekedés közötti választás függvényeit írtam fel. A második lépésben a 
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tömegközlekedési módok közötti választási függvények együtthatóit határoztam meg. A 

hierarchikus logit esetében az egyenletek együtthatói nagyobb statisztikai megbízhatósággal 

állíthatók elő, így ezen eredmények használata javasolható. 

Kapcsolódó publikációk: [25], [31], [101]. 

 

4. Függvénykapcsolatot állítottam fel a háztartási jövedelem és a helyváltoztatási 

igények, illetve a módválasztás kapcsolatának vizsgálatára. 

Kimutattam, hogy a háztartások jövedelme és a napi helyváltoztatások száma, illetve a 

háztartások jövedelme és a módválasztás között összefüggés van (ld. 8.1.5 fejezet). 

Regressziós modellek tesztelésével bizonyítottam, hogy a magyarázó változó vizsgált 

tartományára nézve lineáris függvénykapcsolat írható fel (ld. 76. ábra). 

a fajlagos utazásokra vonatkozóan: 

fi = 0,003xi + 2,015 (R
2
=0,83), ahol 

fi: az egy főre jutó induló helyváltoztatások száma az i-dik körzetben 

xi: az egy főre jutó átlagos nettó háztartási havi jövedelem az i-dik körzetben 

a tömegközlekedési utazásokra vonatkozóan: 

mi = -0,001xi + 0,557 (R
2
=0,889), ahol 

mi: az induló helyváltoztatásokban a tömegközlekedést használó utak aránya 

az i-dik körzetben 

xi: az egy főre jutó átlagos nettó háztartási havi jövedelem az i-dik körzetben 

y = 0,00297x + 2,01547

R² = 0,82999

y = 0,00002x2 - 0,00090x + 2,17394
R² = 0,87695
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76. ábra: A háztartási jövedelem és az utazási igények, illetve a módválasztás kapcsolata 

Számszerűen kifejezve a háztartási jövedelmek reálértéken 10.000Ft-tal való növekedése a 

fajlagos helyváltoztatási számot 0,03út/fő/nap-pal – a 2,29 út/fő/nap átlaghoz képest 1,3%-kal 

növeli meg, míg a tömegközlekedés részarányát 0,01-dal – a 0,46 átlaghoz képest 2,2%-kal 

csökkenti. 

Kapcsolódó publikáció: [31]. 

 

5. A térségi kapcsolatok és potenciálok kifejezésére a közlekedéspolitikai 

intézkedések vizsgálatára vonatkozóan új mutatókat fejlesztettem ki, melyek a 

használati érték vizsgálatok hatásértékelési pontosságát javítják. 

A hálózatfejlesztési intézkedések jóságának értékelése a változatonkénti, egységes 

objektív mutatórendszerrel történő leírást követően, ún. használatiérték-elemzés keretében 
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lehetséges, mely lehetővé teszi a különböző dimenziójú (pénzben kifejezhető és nem 

kifejezhető), de a közlekedés szempontjából egyaránt fontos mutatók együttes értékelését. 

A közforgalmú hálózatok esetében használni javaslom az alábbi elérhetőség változást 

kifejezni képes mutatókat is (ld. 9.3.1 fejezet): 

 Közvetlen utazások aránya viszonylatonként: A felmérések és/vagy forgalmi 

modell terhelések alapján (megfelelő modell esetén) viszonylatonként megadható a 

közvetlen, vagyis további rá-, illetve elutazást nem igénylő utazások aránya.  

 Városközpont elérhetősége: Ez a mutató a térségi, hálózati kapcsolatok minősítését 

szolgálja és a kiválasztott relációban (például a városközpontba irányulóan) a 

csúcsórában adódó átlagos, a viszonylati forgalmi áramokkal súlyozott utazási 

időkkel számítható. 

 Képezett lefedettség: A megállók által kiszolgált terület szorozva az adott 

megállóban megálló viszonylatok járműveinek óránkénti darabszámával. 

Az elérhetőségi mutatók esetében lehetőség van a mutató differenciálására a vizsgálat 

típusától függően. A közúthálózati vizsgálatok esetében például fontos a közigazgatási és 

térségi hierarchia megkülönböztetése, és ezért a nagytérségi és közeltérségi kapcsolatok külön 

számítása is. A nagytérségi kapcsolatok minősítését helyettesítőleg a vizsgálati térségen belüli 

körzetek (i) és a megyeközpontok (j) közti (saját megyeközpont kivételével), a forgalmi 

áramokkal súlyozott eljutási idők alapján végezhetjük. A nagytérségi kapcsolatok javulása 

egyaránt segíti a távolabbi ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi térségek és határállomások 

elérését is. A közeltérségi kapcsolatok minősítését a megyei belső körzetek (i, j) saját megyén 

belüli egymásközti elérhetőségeiként, szintén a forgalmi áramokkal súlyozott eljutási idők 

alapján végezhetjük. Az értékelés tárgya az elérhetőségek változása a fejlesztések hatására a 

„meglevő” hálózathoz viszonyítva.  

A területi fejlődés lehetőségét azonban jobban kifejezi a közlekedési helyzetpotenciál 

változása, amely az i-edik körzetre vonatkozóan a helyzetpotenciál, a többi körzetben elérhető 

attraktív célok tömegei összegének, és a hozzájuk tartozó, a távolsággal növekvő mértékben 

érvényesülő költségeik hányadosa. 

Szegeden és Miskolcon végzett preferenciakutatás eredményeire alapozva bizonyítottam 

(ld. 77. ábra), hogy a hálózati kapcsolatokat minősítő mutatókat a vizsgált érdekcsoportok – 

az utazók, a városi képviselők és a szolgáltatást végző cég munkatársai – egyaránt fontosnak 

ítélik (bár különböző a fontosság megítélése), s így ezen mutatók használata indokolt. 
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77. ábra: Mutatóértékek és preferenciasúlyok a használati érték elemzésben 

A kifejlesztett használati értékelemzés került alkalmazásra Szeged és Miskolc 

közforgalmú közlekedési hálózatának vizsgálata esetén. (ld. 9.3.2 fejezet) 

Kapcsolódó publikációk: [22], [28], [100]. 
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11 További kutatási területek 

Az értekezésnek a kutatási eredmények ismertetését tárgyaló fejezeteiben az eredmények 

gyakorlati alkalmazhatóságát is hangsúlyosan mutatom be. A háztartásfelvételi módszertan és 

a számítógépes szoftver, a közlekedési geoadatbázis, a levezetett összefüggések és az 

értékelési módszertanra vonatkozó megállapításaim mindegyike a gyakorlatban számos hazai 

projektben alkalmazásra került. Az eredményeket kapcsolódó nemzetközi kutatási 

projektekben és konferenciákon is bemutattam, illetve hasznosítottam. 

A további tervezett kutatási irányaim az értekezésben bemutatott kérdéskörökhöz szorosan 

kapcsolódnak, illetve az eredmények további hasznosításából következnek. 

A Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. 2007. őszén összesen 9000 háztartásban végzett 

felmérést a Budapest környékén lévő települések lakosainak utazási szokásairól, mely felvétel 

során a kutatásaim eredményeképpen létrehozott TRANSCAPI szoftver [144] adaptált 

verziója került alkalmazásra [85]. 

A korábbi Budapest és környéke célforgalmi háztartásfelvétel és a Budapest környéki 

településeken végrehajtott háztartásfelvételek alapján a kutatásaimat alapvetően a következő 

főbb irányokban tervezem folytatni: 

 a módválasztási függvények magyarázó erejének javítása a 2007. őszi felvételek 

alapján,  

 a módválasztási függvények beépítése a budapesti elővárosi gyorsvasút várható 

forgalmának előrebecslésére vonatkozó forgalmi modellezési vizsgálatokba (a 

forgalommegosztás változásának becslése a vizsgált hálózati változatok esetében 

számított paraméterek alapján),  

 forgalom szétosztási modell fejlesztése az egyéni választási modell alkalmazásával, 

illetve  

 tevékenységi lánc alapú forgalmi modell építése Budapest és a Központi Régió 

településeire vonatkozóan. 
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Fogalomtár 

A témával kapcsolatban szükséges az alábbi fogalmak meghatározása: 

Beszámolt (revealed) preferencia vizsgálat: A megtörtént közlekedési események esetén 

a személy által használt választott lehetőség körülményeire vonatkozó adatokat gyűjtése. 

Csoportmodell: A lakosság, adott jellemzők mentén homogénnek tekintett, csoportjaira 

vonatkozó törvényszerűségek felállítása. 

DBMS (Database Management Systems - Adatbázis Kezelő Rendszer): A DBMS olyan 

programok összessége, mely lehetővé teszi az adatok tárolását, módosítását és lekérdezését 

egy adatbázisban. Az RDBMS (Relational Database Management System - Relációs 

Adatbázis Kezelő Rendszer) az adattáblák közötti logikai kapcsolat kezelésére is képes, 

lehetővé téve ezáltal, hogy egy adatbázis (egy adott célterülethez tartozó adatok összessége) 

több táblában kerüljön tárolásra. 

Egyéni választási modell: Az egyének viselkedésére vonatkozó teóriákra épülő modell, 

alapfeltevése, hogy „annak a valószínűsége, hogy az egyén egy adott lehetőséget választ az az 

ő szocio-ökonómiai jellemzőinek és a választható lehetőség relatív attraktivitásának a 

függvénye” 

Elérhetőség: A különböző célterületek/tevékenységi helyekre való eljutás lehetőségét, a 

kapcsolat létrejöttének időigényét, költségét, minőségét fejezi ki; az elérhetőség esetében nem 

az abszolút mutatószámának van elsősorban jelentősége, hanem a változásának, illetve a 

változás mértékének. 

Geoadatbázis olyan adatbázis, ahol a földrajzi- és leíró adatok (attribútumok), valamint a 

köztük lévő logikai kapcsolatok egy közös adatbázisban kerülnek tárolásra és menedzselésre. 

Előnye a redundancia mentes adattárolás. 

Geomarketing: a térinformatikai információk segítéségével végzett 

marketingtevékenységeket geomarketingnek nevezzük. Ez a tevékenység fontos eleme a 

közlekedésmenedzsmentnek, hiszen a térinformatikai információk, mint pl.: népsűrűség, 

óhajtott utazások száma adott célzónába, demográfiai változások ismerete, stb., segítségével a 

közlekedési szolgáltatások az adott keresletnek megfelelően alakíthatóak, amellyel a 

közlekedési cégek nagymértékben növelhetik a kapacitásukat.  

GIS (Geographical Information System – Földrajzi Információs Rendszer): olyan 

számítógépes rendszer, melyet a földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, 

kezelésére, elemzésére, levezetett információk megjelenítésére, földrajzi jelenségek 

megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki. 

GPS (Global Positioning System – Globális Helymeghatározó Rendszer): az objektumok 

geometriai adatainak nyerésére szolgáló, mesterséges holdakon alapuló navigációs és 

helymeghatározási rendszer.  

Helyzetpotenciál: Az adott körzetre vonatkozóan a helyzetpotenciál a többi körzetben 

elérhető attraktív célok tömegei összegének, és a hozzájuk tartozó, a távolsággal növekvő 

mértékben érvényesülő költségeik hányadosa. 

Kinyilatkoztatott (stated) preferencia vizsgálat: A ma még nem létező, jövőbeli 

jelenségekkel kapcsolatban több „felkínált” választási lehetőség kapcsán kérdezünk rá a 

személy elképzelt döntésére. 

Közforgalmú közlekedés: Bárki által igénybevehető közlekedési szolgáltatás, melyet a 

szolgáltatásért felelős testület (Magyarországon helyközi közlekedésben a Gazdasági és 
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Közlekedési Minisztérium, helyi közlekedés esetén az önkormányzat) biztosít (ide tartozik a 

taxi közlekedés is!). 

Luce axiomája: Egy alternatíva választásának aránya egy másikkal szemben állandó, 

függetlenül attól, hogy milyen az összes választható alternatívák száma és összetétele. 

Metaadat: A metaadat (vagy adat az adatról) egy másik adatot leíró, meghatározó adat, 

amely összefoglalja az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt. A metaadatok írják le 

a térbeli adatok (térképrétegek) tartalmát, minőségét, állapotát, eredetét, szerkesztési idejüket, 

érvényességi tartamukat, tervezett frissítési ütemüket, megrendelésük módját, licenc 

feltételeiket, árukat stb. 

Mód szerinti megoszlás: A közlekedési módok használati arányát mutatja, mindig az 

összes használható közlekedési módra értelmezendő, így az arányok összege mindig 1 (vagy 

100%). 

Térinformatika: olyan informatika, amelyben az információ alapjául szolgáló adatok 

földrajzi helyhez köthetőek. A közlekedésmenedzsment számára fontos térbeli információk 

lehetnek pl.: megállók helye, szolgáltatások időbeli elérhetőségei, viszonylatok 

elhelyezkedése, megállók fel- és/vagy leszálló utasainak száma, valós időbeli útvonal- és 

közlekedési problémák térbeli feltüntetése és kezelésének modellezése stb.. 

Topológia: Egy objektumnak a szomszéd objektummal való kapcsolatára vonatkozó 

információ. Például egy vonal topológiájához tartozik a kezdő és a záró csomópontok és a tőle 

jobbra és ballra lévő poligonok. 


