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Kormányos László, 2009  Ph.D. tézisek 
 

1. A KUTATÁSI TÉMA ELŐZMÉNYEI ÉS IDŐSZERŰSÉGE 
 
A közösségi közlekedés – a fenntartható mobilitás biztosítása érdekében – az elmúlt 

két évtizedben az Európai Unió fejlett országaiban dinamikus fejlődésnek indult. A korszerű 
közösségi közlekedési rendszerekben a vasúti személyszállítás a közlekedési módok közötti 
ésszerű és hatékony munkamegosztást biztosító integrált közlekedési lánc részeként vállal 
szerepet a mobilitási igények kielégítésében. A közszolgáltatási szerződéses rendszer 
keretében működő vasúti személyszállítási szolgáltatással szemben – a mobilitási igényeknek 
való megfelelés és a magas szolgáltatásminőség biztosítása mellett – elvárás a 
finanszírozhatóság biztosítása, illetve a hatékony erőforrás-, és az optimális fejlesztési 
forrás-felhasználás megteremtése. 

 
A témaválasztás időszerűségét és jelentőségét a közösségi közlekedési 

közszolgáltatási szerződéses rendszerek aktuális hazai kialakítása, a globális gazdasági válság 
okozta finanszírozási problémák közösségi közlekedésben is szükséges hatékonyságjavítási, 
optimalizálási és racionalizálási kényszer, valamint az elkövetkező évtizedekben várható 
uniós finanszírozású közösségi közlekedési infrastruktúra-fejlesztések megalapozásának 
szükségessége adja. 

 
A disszertáció témaválasztását, az integrált vasúti személyszállítási 

szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozását különösen indokolttá teszi, hogy 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben a vasúti személyszállítás fokozatosan teret vesztett, 
a vasúti infrastruktúra-fejlesztések jelentősen háttérbe szorultak, a megvalósult fejlesztések is 
szigetszerűen és esetlegesen, a szinergiák megteremtése nélkül történtek. Nem kezdődött meg 
ugyanakkor a közösségi közlekedési munkamegosztás valós optimalizálása, az egymásra 
épülő és a multimodális közlekedési rendszerek kialakítása sem. A vasúti személyszállítási 
szolgáltatásrendszer nem képezi egy integrált közlekedési lánc részét, a kötöttpályás 
közlekedés versenyképes szegmenseiben (elővárosi és távolsági) nem minden esetben nyújt 
megfelelő mobilitási lehetőséget, ugyanakkor szolgáltatást biztosít olyan területeken is, ahol 
más közösségi közlekedési mód alkalmazása racionálisabb lenne. 

 
A hazai közösségi közlekedés versenyképességének biztosításához a közlekedési 

módok közötti integráció szükséges, amely egyúttal a vasúti személyszállítási 
szolgáltatásrendszer hatékony – „integrált közlekedési lánc alapú” – fejlesztését igényli. A 
vasúti személyszállításban a mindenkori közszolgáltatási finanszírozási kereteket figyelembe 
vevő, a mobilitási igényekből kiinduló, költséghatékony fejlesztési eljárások és stratégiai 
fejlesztési koncepciók együttes alkalmazása szükséges. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

Az értekezés célja az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer kialakítási 
feltételeinek azonosítása, a fejlesztési lehetőségek komplex vizsgálata, és a hazai vasúti 
személyszállítás hosszú távon is fenntartható versenyképességének megteremtéséhez 
szükséges fejlesztési stratégia kialakításának elősegítése. 

 
A disszertáció keretein belül a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztési 

szempontú folyamat-elemzéséből kiindulva, annak eredményét keretrendszerként 
felhasználva – az integrált közösségi közlekedési rendszerekre történő kitekintéssel és az 
összhang megteremtésével – a rövid távon is megvalósítható fejlesztési potenciállal 
rendelkező területre, az eljutási lehetőséget meghatározó mobilitási kínálatra fókuszálok. 

 
Az EU konform integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer fokozatos hazai 

kialakításához – ezen belül a hosszú távon versenyképes személyszállítási szolgáltatás 
alapjául szolgáló mobilitási kínálat megteremtéséhez - olyan komplex értékelő eljárás 
kidolgozását tűztem ki célul, amely nemcsak statikus szemléletű összehasonlító értékelésre 
alkalmas, hanem a kidolgozott eljárásrend alkalmazásával – a változó igényeknek való minél 
jobb megfelelés biztosíthatósága érdekében – az összetett szolgáltatási folyamatok 
különböző elemei, összetevői feltárhatóak és fejleszthetőek is. 

 
A disszertációban kidolgozott értékelő modell segítségével a mobilitási igények 

azonosítása alapján a vasúti személyszállítási szolgáltatás mobilitási kínálat-megfelelés (az 
utasigények szempontjából az értékesség) vizsgálata, a hatékony értékesség-javításhoz 
szükséges fejlesztések és intézkedések hatásvizsgálata végezhető el. 

 
A mobilitási kínálat értékelési rendszerének kidolgozására és a fejlesztési lehetőségek 

komplex vizsgálatára a dinamikusan változó mobilitási igények, az integrált közösségi 
közlekedési láncok kiépítése és a hatékony infrastruktúra-fejlesztés megvalósítási igénye 
együttesen támasztanak igényt. Az értékelő modell kidolgozásával további cél, hogy váljon 
lehetővé  

 az utasigény-megfelelési; 
 a fejlesztés-hatékonysági;  
 a gazdaságossági; 
 a technológiai valamint 
 a jogi/környezeti 

szempontok együttes figyelembevétele is. 
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3. A KUTATÁS MÓDSZERE 
 
A kutatás kiinduló pontja a vasúti személyszállítási szolgáltatások hatékony 

fejlesztését megalapozó eljárások kidolgozásához és a szükséges feltételrendszer 
felállításához alapul szolgáló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása volt. Az 
értekezésben elvégeztem az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer 
kialakításához szükséges folyamatelemzést, majd ezt elmélyítve és továbbfejlesztve az 
értékelemzés módszertanának adaptálásával elvégeztem a teljes személyszállítási folyamat 
komplex, az igények felöli megközelítést alapul vevő elemzését is. Kutatásaim során 
megvizsgáltam a szolgáltatás stratégiai fejlesztésének elősegítése céljából az utasigények 
modell-transzformációs lehetőségeit. 

 
A komplex igényleképezés és igénykezelés mellett nagy hangsúlyt fektettem a 

fejlesztési erőforrások optimalizálási lehetőségeinek feltárására is. A kutatás során 
megvizsgáltam, hogyan növelhető a vasút versenyképessége, azaz az igényeknek megfelelő 
szolgáltatás-rendszer megteremtése során hogyan tud eleget tenni a korlátos pénzügyi forrás 
igénybevételével megvalósítható, ugyanakkor az elvárható legjobb minőségi szolgáltatást 
nyújtó, „legkedvezőbb” megoldások azonosítása kettős követelményének. 
 

Az értékelemzési eljárással meghatároztam a vasúti személyszállítási folyamat 
funkciókritikus és költségkritikus pontjait (elemeit), majd azok kiértékelését követően – az 
azonosított mobilitási kínálati területre vonatkozóan – vektoriális módszertan 
alkalmazásával kidolgoztam a mobilitási kínálat értékelésére és hatékony fejlesztésének 
elősegítésére alkalmas mobilitási kínálat-értékelő modellt. Az értékelő modellt a mobilitási 
kínálattervezés stratégiai eszközrendszerének felhasználásával, az integrált közlekedési 
láncok kialakíthatóságának szem előtt tartásával, a mobilitási igények műszaki, technológiai, 
vasúti személyszállítási folyamat specifikus leképezésével alakítottam ki. 

 
Az értekezésben kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell segítségével bármely 

viszonylaton vagy vonalhálózaton értékelhető a mobilitási kínálat és meghatározható az 
értékesség-megfelelés. A modell segítségével – akár az utasforgalmi súlyok és/vagy a 
szegmentált mobilitási igények együttes figyelembevétele mellett – összehasonlíthatóak 
mobilitási kínálati alternatívák (pl. menetrendi verziók), továbbá a modell alkalmas 
infrastruktúra-fejlesztések hatásainak értékelésére, illetve célzott infrastruktúra-fejlesztések 
alátámasztására és hatásvizsgálatára is. 

 
A kutatási tevékenység középpontjába állított, az igen nagy változatosságot mutató 

mobilitási igények kielégítését elősegítő kínálat-értékelő eljárást úgy dolgoztam ki, hogy az 
értékelési módszertan alkalmazható legyen a vasúti személyszállítási szolgáltatásfejlesztés 
további területeinek (pl. információs rendszer, hozzáférés stb.) komplex értékelésére is. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

4.1 Az értékelemzési eljárás továbbfejlesztésével, az integrált vasúti személyszállítási 
szolgáltatási folyamat feltáró elemzésével kvantifikáltam a mobilitási igényeket 
az utas szempontjából (funkciók), és a szolgáltató oldaláról meghatároztam a 
funkciók előállítását szolgáló szolgáltatási folyamatelemeket (funkcióhordozók), 
majd ezek egybevetésével azonosítottam a vasúti személyszállítási folyamat 
funkciókritikus és költségkritikus területeit. 

 
 

Kutatásaim során megállapítottam, hogy megfelelő fejlesztéseket követően az 
értékelemzés módszere eredményesen adaptálható a vasúti személyszállítás 
rendszerszemléletű értékelésére. A vasúti személyszállítási szolgáltatás komplex 
folyamatelemzése során meghatároztam a fő funkciókat: a szolgáltatás igénybevételének 
alapjául szolgáló eljutási lehetőséget; a szolgáltatás igénybevételét meghatározó hozzáférési 
lehetőséget (értékesítési rendszer, igénybevételi szabályok, esélyegyenlőség biztosítása) és a 
teljes utazási folyamatot lefedő információ szükségességét. 

 
A vasúti szolgáltatási folyamatrendszer elemzése során a fő funkciókhoz 

kapcsolódóan meghatároztam a szolgáltatási folyamatelemeket: 
 
 a pálya és állomási infrastruktúrák, amelyek minőségi és mennyiségi 

paraméterei meghatározzák a teljes szolgáltatási vertikumot; 
 

 a jármű és vontatási szolgáltatás, amely az eljutási lehetőséget befolyásolja, 
továbbá az utazás minőségi jellemzőire van hatással; 

 

 a mobilitási kínálattervezés, amely a menetrendi kínálat tervezését foglalja 
magában, ezzel meghatározza az eljutási lehetőségeket;  

 

 az integrált értékesítési, információs és ügyfélszolgálati rendszer a teljes 
utazási folyamatot végigkíséri, annak elválaszthatatlan, integráns részét alkotja;  

 

 háttér/támogató folyamatok: ide tartozik az összes, a szolgáltatás előállítását 
támogató folyamat, központi szervezeti egység. 

 
A funkciók és a szolgáltatási folyamatelemek közötti kapcsolatrendszert és 

költségösszefüggéseket elsősorban fejlesztési szempontból vizsgáltam. A funkció-
preferenciáknál elsődlegesen a rövidtávú igényeket megjelenítő, ún. „short run” funkciók 
vizsgálatát végzem el, kitekintéssel a közép, illetve hosszabb távon érvényesülő „long run” 
funkciókra. Az elemzés során igazoltam, hogy a „short run” funkcióból (eljutás) kiemelkedik 
a funkciókritikusként azonosított mobilitási kínálat megfelelő szintű biztosítása. 
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A szolgáltatási folyamatelemek költségvizsgálata alapján egyértelműen igazoltam, 
hogy a mobilitási kínálat biztosításához szükséges infrastruktúra (pálya-állomás) és 
járművek (üzemeltetése és karbantartása) a vasúti személyszállítási költségek meghatározó 
részére (közel 90%-ára) kihatással van, így azok költségkritikusnak minősülnek. 
Megállapítottam, hogy a funkciókritikus és költségkritikus területek további vizsgálata 
egyaránt lehetőséget nyújt a fejlesztési potenciál meghatározására és a hatékonyságjavítás 
lehetőségének feltárására. 

 

A tézishez a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 fejezet és a [Kor03], [Kor04]] publikáció 
kapcsolódik. 

 
 

4.2 Azonosítottam a mobilitási kínálattervezés (menetrendtervezés) infrastruktúra-
fejlesztéseknél betöltött stratégiai szerepét és igazoltam a benne rejtő hatékony 
fejlesztési potenciált. Feltártam a mobilitási kínálat komplex fejlesztési 
lehetőségeit és feltételrendszerét, és ezek alapján tervezési és szervezési 
eljárásokat dolgoztam ki a mobilitási kínálat hatékony javítására. 

 
A mobilitási kínálat fejlesztési lehetőségeinek feltárása során a kapcsolati és 

költségmátrix elemzésével megállapítottam, hogy a pálya és állomási infrastruktúra, a 
járműfejlesztés és a mobilitási kínálattervezés mutat kapcsolatot, és biztosít ezáltal 
lehetőséget a mobilitási kínálat fejlesztésének vizsgálatára. A szolgáltatási folyamatelemek 
fejlesztési lehetőségeit és feltételrendszerét a fejlesztéshez szükséges eszközök, a várható 
költségvonzat és a fejlesztés várható eredményének komplex vizsgálata alapján határoztam 
meg az 1. táblázatban leírtak szerint. 

1. Táblázat 
A mobilitási kínálat fejlesztési lehetőségei és feltételrendszere a szolgáltatási folyamatelemek szerint

Fejlesztés típusa Eszköz Költségnem Költség-
vonzat

Eljutási 
lehetőség

Eljutási 
idő

Integ-
ráltság

Hatékonysági 
kritérium

Új nyomvonal építése infrastruktúra 
fejlesztés beruházás nagyon 

magas
Pályasebesség emelése 
nyomvonalkorrekcióval 

infrastruktúra-
fejlesztés beruházás magas

Pályakapacitás növelése 
sebességemelés nélkül (szakaszos 
kétvágányúsítás, biztosító 
berendezés fejlesztése)

infrastruktúra-
fejlesztés beruházás magas

Állomás Állomási kapacitás növelése, 
optimalizálása

infrastruktúra-
fejlesztés beruházás magas

Járműflotta megújítása (jobb 
menetdinamikai tulajdonság) járműbeszerzés beruházás nagyon 

magas

Járműflotta mennyiségi fejlesztése járműbeszerzés beruházás
magas/ 
nagyon 
magas

Menetrendi szerkezet módosítása 
(ütemes) tervezés - minimális azonos erőforrás-

felhasználás
Csatlakozások javítása, vonalak 
közötti integráció tervezés - - -

Új, gyors alapjárattípusok 
bevezetése (pl. zónázó) tervezés üzemeltetési 

költség minimális meglévő erőforrások 
felhasználása

Járatsűrűség növelése tervezés üzemeltetési 
költség alacsony meglévő erőforrások 

felhasználása

menetrend fejlesztés 
együttes 

megvalósítása

Pálya

Menetrend 
(mobilitási 

kínálattervezés)

In
fr

as
tr

uk
tú

ra

Jármű

 
Jelmagyarázat:   jelentősen javítja,   kis mértékben javítja 
(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A mobilitási kínálat funkciókritikus és az infrastruktúrák költségkritikus 
tulajdonságának figyelembe vételével, a fejlesztési lehetőségek komplex elemzésével 
megállapítottam, hogy: 

 

a. a pálya és állomási infrastruktúra-, illetve a járműfejlesztések esetén a 
mobilitási kínálattervezés (menetrendtervezés) szükséges és elengedhetetlen 
feltétel, mivel a jelentős költségű fejlesztések érvényesülése és 
eredményessége meghatározó részben a menetrendi tervezés függvénye.  

 
b. a mobilitási kínálattervezéssel a legtöbb esetben beruházás nélkül, 

szervezéssel vagy alacsony üzemeltetési költség vonzatú fejlesztéssel, a 
meglévő erőforrások hatékony felhasználásával javítható a mobilitási 
kínálat.  

 

c. a mobilitási kínálattervezés egyik meghatározója az infrastruktúra-
fejlesztés optimalizálásának, egyúttal alkalmas a meglévő infrastruktúra 
racionalizálására is az árufuvarozási igények egyidejű figyelembevétele 
mellett.  

 
A mobilitási kínálat infrastruktúra-fejlesztés nélküli javítására az 1. táblázatban 

feltüntetett fejlesztési lehetőségek megvalósításához a következő szervezési és 
hatékonyságjavítási intézkedéseket dolgoztam ki: 

 
 menetrendi struktúra átalakítása (ütemes menetrend, csatlakozások javítása); 

 

 erőforrások optimális felhasználása 
o a személyszállító járművek elosztási rendszerének javítása (hatékony hálózati 

allokálás), a szerelvényfordulók tervezésének a karbantartási és tisztítási 
műveletekkel történő integrált kezelése; 

o utasforgalmi felvételeken alapuló járműkapacitás-menedzsment; 
o a jegyvizsgálók és a mozdonyvezetők hatékony forduló-szervezése, a 

szerelvényforduló-tervezéssel összhangban; 
o a menetrend-tervezési folyamat racionalizálása (szervezés, háttéradatbázisok, 

korszerű tervezési eljárások). 
 

 szabályozási háttér felülvizsgálata 
o a technológiai idők (műveleti és tartalékidők) számítási rendszerének 

pontosítása, a korszerű technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása; 
o a biztonsági, a technológiai előírások korszerűsítése. 

 
A tézishez a 3.3.2 fejezet és a [Kor03], [Kor07a] publikáció kapcsolódik. 
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4.3 Kidolgoztam egy, a mobilitási kínálat komplex értékelésére alkalmas, szintetizált 
paraméterrendszert felhasználó, a teljes közösségi közlekedési hálózatra is 
kvantifikálható értékelési eljárást, amelynek keretében meghatároztam a 
mobilitási kínálati értékvektort. 

 
Meghatároztam a mobilitási kínálat értékelésére alkalmas paraméterrendszert, 

majd azokat oly módon szintetizáltam, hogy leképezzék a mobilitási kínálat 
megvalósításának összetevőit, és a mobilitási igényekből származtatható keresleti oldal 
szempontjából is értékelhetőek legyenek. 
 

A szintetizált mobilitási kínálati paraméterek kidolgozása során rendszerszemléletű 
megközelítést alkalmaztam, a járatok helyett az eljutás, illetve az eljutási lehetőség vizsgálatát 
tettem lehetővé a vonalak közötti integráció szem előtt tartásával. A mobilitási kínálat 
értékelő elemzéséhez definiáltam a viszonylatot, meghatároztam a viszonylatok rendszerét, 
alkalmaztam a hálózati szemléletet, majd a komplex értékeléshez a következő fő 
összetevőkből álló paraméterrendszert dolgoztam ki: 
 

 átlagos eljutási idő [óra], 
 átlagos eljutás-gyakoriság [eljutás/óra], 
 komplex menetrend-szerkezeti mutató (ITF-index) [%],  

o ütemességi mutató ( ), P
o szimmetriamutató ( ), S
o csatlakozási mutató (C ). 

 

 A mobilitási kínálati paraméterek együttes kezelésével a mobilitási kínálat komplex 
értékelésére vektoriális módszerrel meghatároztam a mobilitási kínálati értékvektort (1), 
amely átlagolással vagy súlyozással viszonylatokra, illetőleg teljes hálózatra is 
kvantifikálható és az elemi (viszonylati) mobilitási kínálati paraméterekből állítható elő. 
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 Az átlagos eljutási idő ( ) egy viszonylatra vonatkoztatva az eljutási 

lehetőséghez tartozó megállási rendet figyelembe vevő menetidőt és - átszállás 
esetén - a csatlakozási várakozási időt tartalmazza, az eltérő eljutási idővel 

tv
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rendelkező eljutási lehetőségeket ( ) és a hozzájuk tartozó eltérő eljutási időket 
( ) figyelembe véve.  

in
nt

 

 Az átlagos eljutás-gyakoriság ( ) a vizsgált viszonylaton rendelkezésre álló 

eljutási lehetőségek számát mutatja ( ) a referencia idősávra vonatkozóan ( t ).  
fv

n
 

 A komplex menetrend-szerkezeti mutató ( ) ütemességi mutatója (Iv P ) 
megmutatja az ütemes eljutási lehetőségek arányát ( ) az összes eljutási 
lehetőséghez ( ) viszonyítva. A szimmetriamutató megmutatja a szimmetrikus 
eljutási lehetőségek arányát ( ) az összes eljutási lehetőséghez képest ( ). A 

csatlakozási mutató (C ) megmutatja a minőségi csatlakozásokkal rendelkező 
átszállásos ( ) vagy átszállás nélküli ( ) eljutási lehetőségek számát az 
összes eljutási lehetőséghez képest ( ). A menetrend-szerkezeti index az 

ütemesség, a szimmetria és a csatlakozási mutató szorzataként állítható elő 
(

pN

öN

sN öN

cmN kN

öN

CSPI ⋅⋅=  [%]) 
 
A kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell tetszőleges közösségi közlekedési 

viszonylat (egy vagy több viszonylat, akár a teljes vasúti vonalhálózat vagy több közösségi 
közlekedési mód vonalhálózata) mobilitási kínálatának értékelésére alkalmas. Az értékelő 
modell a mobilitási igények felmerülésének megfelelően az eljutási lehetőséget állítja az 
értékelés középpontjába, és hálózati szemléletben az eljutási idő, az eljutási lehetőségek 
száma és átszállások minőségi vizsgálatával adja meg a mobilitási kínálat értékességét. Az 
értékelő paraméterekkel elérhető az egyes mobilitási kínálati (menetrendi) verziók 
összehasonlító értékelése, az értékesség-változás kimutatása. 
 
A tézishez az 5.1, 5.2, 5.3 fejezet és a [Kor04], [Kor06] publikáció kapcsolódik. 
 
 
4.4 A szegmentált mobilitási igények kielégítésének aggregált értékelésére alkalmas 

módszertant dolgoztam ki. Ennek keretében meghatároztam a szegmentációs 
keresleti vektort, amellyel alkalmas megfelelőségi mutatót definiáltam a 
mobilitási kínálattal szemben támasztott szegmentált mobilitási igényeknek 
(kereslet) való megfelelés értékelésére. 

 
A térben és időben eltérő, szegmentált mobilitási igények azonosítására, a 

mobilitási kínálat megfelelésének vizsgálatához a keresleti oldalt leképeztem a mobilitási 
kínálati értéknek megfelelő paraméterekre: 

 
átlagos eljutási idő         ⇒      utazási idő  
átlagos eljutás-gyakoriság        ⇒      időbeli hozzáférés 
komplex menetrend-szerkezeti mutató   ⇒      megjegyezhetőség, kiszámíthatóság. 
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A szegmentáció szerinti, szegmensenként eltérő igényparaméterek megjelenítésére és 
számbavételéhez kialakítottam a szegmentáció szerinti keresleti mátrixot ( mD ), illetve a 

szegmentációs súlyvektort ( z ). A keresleti mátrix és a súlyvektor közötti művelet alapján 
meghatározható a szegmentációs keresleti vektor ( Dv ). 
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ahol mD : szegmentációs keresleti mátrix; 

 :  az alkalmazott szegmentációhoz tartozó szegmensek száma ( ); m mk ,...,1=

tkd : a -adik utasszegmens utazási időre vonatkozó igénye; k
 : a -adik utasszegmens időbeli hozzáférésre vonatkozó igénye; fkd k
 : a -adik utasszegmens kiszámíthatóságra vonatkozó igénye; Ikd k

z :  szegmentációs súlyvektor; 

kz : a szegmensenkénti arány ( mk ,...,1= ) és . 1
1

=∑
=

m

k
kz

A szegmentáció szerinti keresleti mátrix és a szegmentációs súlyvektor szorzata 
alapján viszonylatonként előállítható a kiválasztott szegmentáció szerinti, szegmensenkénti 
arányokkal súlyozott keresleti vektor. 

A mobilitási kínálat megfelelőségének meghatározásához a mobilitási kínálati 
értékvektor és a keresleti vektor összehasonlítására megfelelésvektort dolgoztam ki (3), 
amely a megfelelés vizsgálata során lehetőséget nyújt súlyozásos megfelelés-értékelésre is.  

 

( )

( )

( )⎥⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

∑

∑

∑

=

=

=

n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii

I

f

t

WI

WF

WT

v
v
v

v

1
%

1
%

1
%

%

%

%

%  (3) 

 

A mobilitási kínálat megfelelési vektor ( %v ) a mobilitási kínálati értékelési 

paraméterekhez kapcsolódó megfelelésmátrixok ( %T : viszonylati átlagos eljutási idő 

megfelelési mátrix, %F : viszonylati átlagos eljutás-gyakorisági megfelelési mátrix,  

%I : viszonylati komplex menetrend-szerkezeti megfelelési mátrix) és a megfelelés-

vizsgálatnál alkalmazott (pl.: utasforgalom szerinti) súlymátrix (W ) megfelelő sorainak 
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szorzatából állítható elő. 
 A kidolgozott módszertan alkalmas az utazási igények térben és időben elkülönített, 

továbbá a lehetséges szegmentációkat is figyelembe vevő kvantifikálására, illetve a kínálat 
(mobilitási érték) és a kereslet (a mobilitási kínálattal szemben támasztott aggregált 
utasigények) összehasonlító elemzésére és az igényeknek való megfelelés vizsgálatára. 

 
A tézishez az 5.4 és 5.5 fejezet kapcsolódik. 
 
 

4.5 Kidolgoztam a mobilitási kínálat intenzív fejlesztésének értékelésére és az 
extenzív fejlesztés hatékony irányainak azonosítására alkalmas eljárást és 
ábrázolástechnikát. Az eljárás alkalmas a mobilitási kínálati fejlesztések 
hatásainak modellezésére és komplex értékelésére, továbbá a menetrend alapú 
infrastruktúra-fejlesztések megalapozására is. 

 
A mobilitási kínálat-értékelő modell alkalmazásával kidolgoztam a mobilitási 

kínálat-, és infrastruktúra-fejlesztések hatékony értékelését lehetővé tevő eljárást, amely a 
vizsgált viszonylatok közötti súlyozás szerint határozza meg a mobilitási kínálati értéket az 
értékvektor segítségével. A mobilitási kínálati értékvektor ( v ) meghatározása a fejlesztési 
alternatívák vizsgálatakor pl. az utasforgalmi súlyok figyelembevételével történik (4). 
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A mobilitási kínálati értékvektor elemei a mobilitási kínálati paraméter értékek 

( ) és az ugyanazon viszonylathoz tartozó utasforgalmi súlymátrix elemek ( ) 

szorzatának összegzésével állnak elő. A viszonylatonkénti utasforgalmi adatok felhasználása 
lehetőséget nyújt arra, hogy a mobilitási kínálat értékelése során a modellben dominánsak 
legyenek azon meghatározó viszonylatok paraméterei, amelyek az utasforgalom meghatározó 
részét képezik, és egységnyi erőforrással megvalósítható értékesség-javításuk a legnagyobb 
elégedettség-javulást eredményezheti. 

ijijij Ift ,, ijw

A mobilitási kínálat intenzív fejlesztésének vizsgálatával az egyes mobilitási kínálati 
(menetrendi) alternatívák komplex értékelése végezhető el. A fejlesztés-értékelési eljárás 
során az utasforgalmi súlytényező figyelembe vételével az egyes menetrendi verziók 
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érzékenységvizsgálata is lehetővé válik, ezáltal célzott mobilitási kínálatfejlesztési 
lehetőségek vizsgálata is megvalósulhat. 

A mobilitási kínálat extenzív fejlesztési vizsgálata során a tervezett infrastruktúra-
fejlesztés komplex hatásvizsgálata végezhető el, továbbá az eljárás alkalmas a mobilitási 
kínálat hatékony javításának elérésére, a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztések 
megalapozására.  

 
A vizsgált mobilitási kínálati alternatívák összehasonlító értékelésére, illetve az 

intenzív és extenzív fejlesztési javaslatok hatásvizsgálati kiértékelésének elősegítésére 
kidolgoztam egy ábrázolástechnikai eljárást, amely a mobilitási kínálati értékvektor 
háromdimenziós vektortérben történő ábrázolásával biztosítja az összehasonlító-értékelés 
lehetőségét. Az 1. ábra egy adott viszonylatra, vonalra vagy hálózatra vonatkozó több lépcsős 
mobilitási kínálat-fejlesztés hatását mutatja. A menetrendi fejlesztést megelőző „értékességi 
állapotot” a pontvonallal jelölt értékvektor jelöli. A rendelkezésre álló infrastruktúrán és 
erőforrások felhasználásával megvalósítható intenzív mobilitási kínálat-fejlesztés hatására 
elérhető mobilitási kínálati értéket (pl. integrált ütemes menetrend - ITF - alapú 
menetrendfejlesztés) a szaggatott vonallal jelölt értékvektor mutatja. Az extenzív, menetrend 
alapú infrastruktúra-fejlesztésnek megfelelő mobilitási kínálatot pedig a folytonos vonallal 
jelölt értékvektor mutatja. 
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1. ábra 

A mobilitási kínálat fejlesztésének hatása az értékvektorra 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

Az innovatív ábrázolástechnikával a fejlesztési lépések hatására bekövetkező 
értékesség-változás nyomon követhető, emellett megvalósítható több viszonylat együttes 
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értékelése, ezáltal célzott mobilitási kínálati fejlesztési javaslatok dolgozhatóak ki és 
hatékony fejlesztések alapozhatóak meg. 

A tézishez az 5.6 fejezet és a [Kor04], [Kor06] publikáció kapcsolódik. 
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5. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
 

A hazai közlekedési szektorban az elkövetkező évek egyik fő feladata lesz az integrált 
közösségi közlekedési rendszer kialakítása. A megvalósítás a közösségi közlekedés 
versenyképességének fenntartása és a közösségi közlekedés finanszírozási igényeinek 
csökkentése érdekében nem várathat magára. Az integrált közösségi közlekedési rendszer 
kialakítása az integrált közlekedési láncok hatékony működését, a közlekedési 
munkamegosztás megvalósítását, a fejlesztési koncepciók összehangolását, a versenyképes 
eljutási lehetőségek feltérképezését és ezzel együtt az integrált menetrendek kialakítását 
teszi szükségessé. 

 
A mobilitási kínálat-értékelő modell az utasok mobilitási igényéből kiindulva, a 

mobilitási lehetőséget hálózati szemléletben értékelve, az integrált közösségi közlekedési 
rendszer leképezésére alkalmas módon nyújthat segítséget a közösségi közlekedési rendszerek 
finomhangolásához és a várhatóan jelentős számú vasúti infrastruktúra-fejlesztés eredményes 
megvalósításához. Az értékelő modell alkalmazásával a fejlesztési szempontú vizsgálatok 
mellett lehetőség nyílik a vasúti infrastruktúra racionalizálási, illetve az utasforgalmi 
felvételek alapján a közösségi közlekedési munkamegosztás-optimalizálási feladatainak 
támogatására. 

 
A mobilitási kínálat-értékelő modell a disszertációban megfogalmazottakon túl, 

megfelelő bővítésekkel alkalmazható lehet: 
 

 az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer komplex értékelésére 
(eljutás+hozzáférés+információ); 

 

 az integrált közösségi közlekedési rendszer (integrált közlekedési láncok) 
mobilitási kínálatának értékelésére (közúti közösségi közlekedés bevonásával); 

 

 a közösségi közlekedési rendszer és az egyéni közlekedés mobilitási kínálatának 
összehasonlító értékelésére (az egyéni közlekedés esetén megfelelő 
paraméterezéssel és a modell korlátainak figyelembe vételével). 

 
A mobilitási kínálat-értékelő modell további finomhangolása, illetve az értékelési 

lehetőségek bővítési szükségessége jelöli ki a további kutatási területeket: a szegmentált 
mobilitási igények azonosítási módszertanának kidolgozása (utaskikérdezések, 
szegmentációs lehetőségek további felmérésével, az értékeléshez szükséges adatstruktúrák 
előállításával), érzékenységvizsgálati, rugalmassági vizsgálati eljárás kidolgozása, továbbá a 
mobilitási kínálat fejlesztéséhez kapcsolódó költségösszefüggések feltárása, költség-haszon 
számítási eljárás kidolgozása (fejlesztési költségek, társadalmi költségek). 
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A mobilitási kínálat-értékelő modell fejlesztési elképzelések 
hatásmechanizmusának gazdaságossági leképezését megvalósító továbbfejlesztése 
alkalmas lehet a közösségi közlekedési (elsősorban a vasúti személyszállítási) 
közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben a megrendelő vagy a szolgáltató részéről 
felmerült fejlesztési igények hatáselemzésének megvalósítására, a rendelkezésre álló 
finanszírozási keretek között a mobilitási kínálat szolgáltatásminőség javító célú 
optimalizálására és a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználására. 

 
A disszertációban kidolgozott értékelő modell rugalmasságát, ezáltal széleskörű 

felhasználhatóságát mutatja, hogy az alkalmazott vektoriális módszertan paraméterei 
gyakorlatilag „korlátlanul” bővíthetőek, így a mobilitási kínálat értékelésén messze túlmutató 
paraméterrendszer alkalmazásával a modell – megfelelő adaptációt követően – gazdasági 
elemzések elvégzésére is alkalmassá tehető. 

 
Az értekezés eredményei – mind elméleti mind gyakorlati szempontból – 

felhasználhatóak a közösségi közlekedési közszolgáltatások megrendelői és a szolgáltatást 
nyújtók számára, az értékelő modell alkalmas szakmai döntés-előkészítés támogatására, 
továbbá oktatási feladatok ellátására is. 
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