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1 Bevezetés 

1.1 A téma időszerűsége 
Az európai népesség mintegy 80%-a városlakó, szükségleteik és érdekeik 

azonban nem mindig kapnak megfelelő hangsúlyt az Európai Unió forrásainak 

felhasználásában, ezért az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy a 

polgárokat, a nem kormányzati szerveket, az üzleti szervezeteket és más 

érdekelt feleket is be kell vonni a városkezelési terv elkészítésébe, amelyet 

azután nyilvánosságra kell hozni. Alapvető jelentőségű a kidolgozott ütemterv 

megvalósításának rendszeres értékelése és az értékelések közzététele [1]. 

Napjainkra világossá vált, hogy a városi környezet területi és funkcionális 

bővülése magában hordozza az eltérő funkciójú életterek elszigetelődését. 

Megjelennek a lakóparkok, a bevásárlóközpontok, az iroda negyedek, a 

szórakoztató centrumok. A területi és funkcionális differenciálódás azonban 
számos káros jelenséggel is jár. A városi területekre jellemző dinamikus 

népesség növekedés, valamint a funkcionálisan koncentrálódó és 

differenciálódó városszerkezet hatása az is, hogy a különböző funkciójú 

területek között a közlekedési hálózaton jelentős mértékű forgalomnövekedés 

jön létre. A módválasztást befolyásoló döntési tényezők kedvezőtlen irányba 

történő változásai tovább fokozzák a területhasználati problémákat (pl. az 

egyéni közlekedés arányának növekedése következtében a helyi földrajzi, 

társadalmi, gazdasági adottságoktól és a populáció életritmusától függően, 

kialakulnak a fő közlekedési irányok, amelyek kapacitása a városszerkezet 

történeti adottságaiból is adódóan csúcsidőszakban rendszerint nem elegendő, 

a frekventált városközpontokban folyamatos parkolóhely hiány jelentkezik, stb.). 

Ezért az Európai Unió irányelveinek megfelelően, a városszerkezet alakulását 

befolyásoló döntések esetében szükségszerű a közlekedési, valamint a 
területfejlesztési szempontok együttes figyelembe vétele. 

A városok környezetében megjelenő termelőerő koncentráció következtében 

kialakuló népességsűrűsödési folyamatokkal párhuzamosan, a régiókban 

központi szerepet betöltő városok egy egész régió versenyképességét 
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meghatározzák. Emiatt a városi közlekedési rendszer fejlesztésére irányuló 

döntések a város és a régió működési hatékonyságát nagymértékben 

meghatározzák. 

Szükségessé vált tehát olyan döntéstámogató eljárások kidolgozása, amelyek a 

városi környezet működését befolyásoló operatív intézkedésekkel megteremtik 

a jelenlegi városszerkezet objektív felülvizsgálatának, illetőleg javításának 

lehetőségét, a generált és a jövőben várható mobilitási igények azonosítását, 

valamint a tervezett város- és közlekedésfejlesztési irányok következetes 

kijelölését. 

Bár a hazai közlekedéstervezés és a területhasznosítás egymásra hatásának 

jelentőségét a rendszerváltás előtti budapesti városirányítási 

intézményrendszer már igyekezett leképezni (központosított terület- és 

közlekedésfejlesztési folyamatokat alakítottak ki a tervezésben), a korra 

jellemző téves városfejlesztési döntések nyomán azonban a két tématerület 

kölcsönhatása nem megfelelő arányban érvényesült. Ebben az időben 

területileg koncentrálódott lakó- és termelő funkcióval rendelkező városrészeket 

alakítottak ki. Az új városrészek elhelyezkedésből adódóan (pl. az Óbudai, 

Újpesti lakótelep, mint koncentrált lakóterületek és pl. Csepel, mint nagy 

koncentrációjú munkahely közötti a napi munkába járás miatt) a természetes, 

ésszerű városszervezési folyamatok mentén hozott döntések esetén kialakuló 

többlet forgalmon felül, további utazási távolságnövekmény (utazási költség) is 

megjelent. 

A rendszerváltást követő időszakban az egyes kerületi önkormányzatok 

meghatározó döntéshozói jogokhoz jutottak, így a központosított döntéshozatali 

jogkör által biztosított, városi szintű, kedvező városszervezési feltételek 

romlottak. A városszervezés és irányítás intézményi hátterének átrendeződése 

a közlekedéstervezési és a területfejlesztési szakterületek közti együttműködés 

gyengüléséhez vezetett. 

A különböző érdek- és társadalmi csoportok által egyetértőleg támogatott 

egységes városfejlesztési stratégia hiányában – nem kis mértékben a 

következő fejezetben értékelt nemzetközi szakirodalom kritikai elemzéséből 
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kirajzolódó, a korábbi megközelítésekből hiányzó, új módszertani törekvések 

hatására – hazánkban is előtérbe kerültek a komplex városi környezet 

működését vizsgáló konzisztens eljárások, amelyek egyre jobban megalapozott 

elméleti háttérrel igyekeznek eredményesebbé tenni az összetett  

szempontrendszer szerinti „optimális” városműködtetést és -fejlesztést 

támogató döntéshozatali folyamatokat. A feltárt és értékelt vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalom a komplex városi környezet működését leíró 

módszertani lehetőségeket részletesen tárgyalja, azonban a városi környezet 

működésének irányítási szempontjait és céljait mélységében nem, csak 

érintőlegesen vizsgálja, ezért a téma további kutatása indokolt. 

1.2 A kutatás célkitűzései 
A fokozódó urbanizációs folyamatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(European Environmental Agency) is kiemelt problémaként kezeli. A 

„Városiasodás Európában” című jelentés [2] felhívja a figyelmet arra, hogy az 

európai városokban a 20. században elkezdődött népesség- és beépített-

területnövekedési tendenciák (1. ábra) a 21. században várhatóan tovább 

folytatódnak. A 7 legnagyobb dinamikával városiasodó európai országban a 

városlakók össznépességhez viszonyított aránya 2020-ra várhatóan a 90%-ot is 

meghaladja [2]. 

 
 Népességnövekedés      Beépített területek növekedése 

1. ábra: Egyes európai városok népességének és a beépített területének növekedése 1950 és 1990 között 
(forrás: Városiasodás Európában [2]). 
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A „Városiasodás Európában” című jelentés hangsúlyozza a városirányítási 

folyamat hatékonyságának jelentőségét. Tekintve, hogy a városfejlesztési 

politikák jelenleg gyakran piaci logikát követnek, számos esetben a társadalmi 

érdekek háttérbe szorulása figyelhető meg [2]. Kutatásom során ezért a 
társadalmi érdekeket szem előtt tartó városfejlesztési stratégia 

meghatározására alkalmas döntéstámogató módszer kifejlesztését tűztem 

ki célul (2. ábra). 

 
2. ábra: A kutatás célkitűzései (forrás: saját szerkesztés). 
 

Napjainkban a város számára legelőnyösebb beavatkozásokat magába foglaló 

intézkedéscsomag meghatározása úgy történik, hogy a település működésének 

befolyásolására alkalmas eszközök becsült hatását összehasonlítva választják 

ki a legkedvezőbb fejlesztési eszközöket, intézkedéseket, ezután a 

településfejlesztési stratégia eszközrendszere az így meghatározott 

intézkedések együttes alkalmazásával alakítható ki. 

A településfejlesztési intézkedések hatásait lokális szinten gyakran kizárólag a 

közlekedési szempontok figyelembevételével mérlegelik. A település közlekedési 
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rendszerének modellezésére alkalmazott korszerű, tevékenységlánc alapú 

forgalmi modell a közösségi érdekeket elsősorban a mobilitási igények 

vonatkozásában vizsgálja, így azonban az intézkedéscsomagok hatásának 

értékelésekor olyan tényezők megfontolása maradhat el, mint pl. a közösségi 

földterület közérdeknek megfelelő kezelése. 

A tevékenységlánc alapú forgalmi modell alapdefiníciójában már tetten érhető az 

a korlátozó tényező, amely miatt az eljárás nem alkalmas a településfejlesztés 

bizonyos társadalmi-gazdasági vonatkozásainak vizsgálatára. 

Torsten Hägerstrand, svéd földrajztudós definíciója [3] alapján a helyváltoztatási 

igények kialakulásáért felelős egyéni tevékenységek közlekedési döntéseket 

indukálnak. Az egyének ezeket a döntéseket a közlekedési folyamathoz 

kapcsolódó hasznosságváltozás alapján hozzák meg. Eszerint pl., minél 

messzebb van egy adott tevékenység az utazás kiindulási helyétől, annál kisebb 

a tevékenységgel elérhető hasznosságnövekedés, míg a helyváltoztatás 

módjához köthető kényelmi szint a helyváltoztatáshoz kapcsolódó haszonáldozat 

csökkenését eredményezi. 

Amennyiben fenti definíciót összevetjük a hasznosság általános 

meghatározásával, ellentmondásba ütközünk. A hasznosság általános definíciója 

szerint ugyanis a hasznosság a dolgok azon tulajdonságát jelenti, amely 

alkalmassá teszi azokat az egyéni szükségletek kielégítésére. A szükségletek az 

egyént cselekvésre késztetik, energetizálják a cselekedetet és egyben irányt 

adnak neki [4]. 

Tekintve, hogy a közlekedési igényeket elsősorban az váltja ki, hogy a termékek 

és szolgáltatások előállításának és felhasználásának, illetve fogyasztásának 

helyei térben elkülönülnek, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közlekedési 

folyamatnak az eredeti termék, vagy szolgáltatás iránti szükséglettől való 

függőségét [5]. Ezért, szem előtt tartva a helyváltoztatás másodlagos szerepét, 

levonható a következtetés, miszerint igen ritkán merül fel olyan szükséglet, 

amelyet a közlekedés önmagában, összességét tekintve ki tudna elégíteni. 
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A társadalmi érdekek érvényesítése azonban éppen a közösség 

hasznosságváltozásának lehető legszélesebb körű vizsgálatát indokolja, hiszen 

– az értelmező kéziszótár definíciójából is kiindulva – az érdek „valakinek, 

valaminek a javát, hasznát szolgáló szükséges, fontos dolog” [6]. 

Figyelembe véve, hogy a helyváltoztatási igények legtöbbször önmagukban 

nem képezik az összetett emberi szükségletek tárgyát, kutatásom célja a 
településfejlesztési döntések megalapozásához napjainkban alkalmazott 
közlekedési modelleken alapuló értékelő-eljárás kibővítése. Az egyén 

hasznosságváltozásának vizsgálatával (mint pl. a fogyasztott javak 

hasznosságnövelő hatásának becslése), lehetőség nyílik a település 

működését befolyásoló egyéni döntések modellezésére. 

A disszertáció célja tehát olyan korszerű – a közgazdasági modellek 
hasznosság- és döntéselméletét is felhasználó – városmodellező eljárás 

fejlesztése, amely a városi területek hasznosítását, a közlekedési rendszer 
szerkezetét, valamint a város gazdasági és társadalmi rétegeinek 
jellemzőit komplex formában, az említett szempontok egymásra gyakorolt 
hatásának figyelembe vételével vizsgálja. Emellett a kutatás további célja 

– felhasználva a specifikált városmodellt – a társadalmi hasznosságot a 
településfejlesztési intézkedések függvényében maximalizáló eljárás 
kidolgozása, ezáltal a közérdeket leginkább érvényesítő településfejlesztési 

intézkedéscsomagok meghatározására alkalmas módszertan kialakításának 

elősegítése. 

A komplex városi környezet irányítási rendszerének alapjait a szakirodalom 
kritikai elemzésén keresztül fektetem le. A városi környezet működését a 

közlekedés-, a gazdaság-, társadalom- és a környezettudomány is vizsgálja, 

ezért a kutatás módszertanát az interdiszciplináris megközelítések 

eredményeinek integrálásával alakítom ki. A gazdasági és társadalmi 

folyamatok vizsgálatára a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi 
modellek módszertanát alkalmazom. A közlekedési rendszer számszerűsíthető 

térbeli általános egyensúlyi módszertanbeli leképezését továbbfejlesztem a 

korszerű közlekedési modellfejlesztési irányoknak megfelelő metodikai 
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elemekkel. A közlekedés kínálati oldalát gráfelméleti megközelítéssel 

reprezentálom, a helyváltoztatási igényeket utazási láncok formájában 

képezem le, a közlekedők döntéseinek vizsgálata során a statikus és 
dinamikus információk, a külső és belső költségek hatásait is figyelembe 

veszem. A társadalmi jóléti függvények elméleti hátterét továbbfejlesztem, 

hogy megalapozzam a társadalmi érdekeknek megfelelő közösségi 

intézkedések azonosítását elősegítő döntéstámogató eljárás módszertani 
kereteit. A komplex városi környezetet vizsgáló számszerűsíthető térbeli 

általános egyensúlyi modellt a rendszerkomponensek döntési folyamatait 

reprezentáló szélsőérték problémák megoldásából adódó 

egyenletrendszerként írom le. A kutatás eredményeként definiált szélsőérték 

problémák megoldására, az egyenletrendszer megoldására és a modell 
együtthatóinak meghatározására klasszikus analitikus és korszerű 

számítógépes módszereket alkalmazok. A modellfejlesztések 

alkalmazhatóságának ellenőrzésére kialakított gyakorlati modell nagy 

adatigénye miatt a kiterjedt adatgyűjtés és a következetes adatfeldolgozás 

szükségességére figyelmet fordítok. 

1.3 Az értekezés felépítése 
Az értekezés 1. fejeztében ismertetem a komplex városi környezet 

területhasználati, közlekedési, gazdasági és társadalmi problémáit, valamint a 

problémák kezelését megalapozó döntéstámogató rendszer szükségességének 

okait, majd – ezek alapján – kijelölöm az értekezés részletes céljait. 

A 2. fejezetben bemutatom a városi környezet modellezésére irányuló igények 

forrásait, az igényeket előidéző problémák azonosítását és értékelem a 

kezelést megalapozó korábbi modellfejlesztési irányokat. Rávilágítok a korábbi 

modellek célja, eszközrendszere és felépítése közötti összefüggésekre, 

feltárom a városi környezet jelenlegi problémáinak kezelését megalapozó 

modellfejlesztési irányokat. 

A különböző tudományterületek módszertani megfontolásainak vizsgálatával 

jutok el a 3. fejezetben tárgyalt számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi 
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modellekig, amelyek az interdiszciplináris megközelítés eredményeként 

integrálják a közlekedéstudomány, a földrajztudomány, a társadalomtudomány 

és a gazdaságtudomány területein elért korábbi modellfejlesztési 

eredményeket. Ezekre támaszkodva mutatok rá a továbbfejlesztett, kibővített 

modellek együtthatói meghatározásának lehetőségeire. 

A 4. fejezetben ismertetem a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi 

modellek metodológiai megközelítésének bővítésére, fejlesztésére tett 

javaslataimat, amelyek megalapozzák a számszerűsíthető térbeli általános 

egyensúlyi modellek módszertanán túlmutató döntéstámogató rendszer 

fejlesztését. 

A kifejlesztett döntéstámogató rendszer gyakorlatban való alkalmazhatóságát – 

terjedelmi okok miatt csupán illusztrációs céllal - az 5. fejezetben bevezetett 

társadalmi jóléti függvényt maximalizáló intézkedéscsomag azonosításán 

keresztül mutatom be. 

A kutatás során elért új tudományos eredményeket a 6. fejezetben foglalom 

össze, különös tekintettel: 

1. a városi környezet leírására alkalmas korábbi számszerűsíthető térbeli 

egyensúlyi modellek módszertanára vonatkozó fejlesztések 

bevezetésével kialakított egyensúlyi modellre, 

2. a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek együtthatóinak 

meghatározására vonatkozó új megközelítésre, 

3. az utazási láncok számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek 

módszertanában való reprezentálására, valamint 

4. a városfejlesztési döntések kialakítását és a fenntartható városi 

közlekedést megalapozó intézkedéscsomagok meghatározását elősegítő 

eljárásra. 

A 7. fejezetben kiemelem a modell és a döntéstámogató eljárás 

alkalmazásának jelentőségét. A kutatás eredményeként ugyanis lehetőség 
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nyílik a társadalmi érdekek jobb érvényesítésére, a komplex városi rendszer 

társadalomtudatos irányítására és fejlesztésére. A kidolgozott új eljárás 

oktatásba történő bevonását a szemléletformáló megközelítése, valamint a 

metodika során alkalmazott matematikai módszerek elsajátításából és az 

alkalmazott szoftverek megismeréséből adódó mérnöki problémamegoldó 

eszköztár bővülése is indokolja. 

A 7. fejezetben kitérek az eljárás további fejlesztési lehetőségeire is, rámutatva: 

• az utazási láncok modellváltozóként történő figyelembe vételével 

elérhető vizsgálati szempontrendszer bővítésére, továbbá 

• a nem-hagyományos optimáló eljárások (genetikus algoritmus, 

mesterséges neurális hálózat) módszertanba történő bevonására. 

A disszertáció fejezeteinek meghatározó egységeit vastagbetűvel 

hangsúlyozom, az új megközelítést, vagy tudományos eredményt hordozó 

szövegrészeket szövegkerettel emelem ki, az új tudományos eredményeim 

publikálására vonatkozó információkra dőlt betűs szöveggel hivatkozom. 
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2 A közlekedési és a közgazdasági modellezés evolúciós 

folyamatait bemutató szakirodalom érékelése 
A nemzetközi szakmai fórumokon és a tudományterület konferenciáin a 

közlekedés– és várostervezési kérdések témakörében megjelenő irányelvek és 

tapasztalatok a területhasználat és a közlekedési rendszerek együttes 

vizsgálatának szükségességét hangsúlyozták [1], [2], [7], [8], [9], [10], [11]. 

Az Európai Közösségek Bizottsága 2007. június 29–én kiadott zöldkönyvében 

az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásra tett javaslatai között 

hangsúlyozta, hogy a jelenlegi közlekedési infrastruktúrának a változó éghajlati 

feltételekhez való hozzáigazítása – biztonságosságának és 

működőképességének megtartása mellett – további jelentős beruházást 

igényel, emellett felhívta arra a figyelmet, hogy a földhasználat több szektort 

érintő kérdés. Korszerű megoldásai révén megfelelő eszközzé válhat a 

költséghatékony alkalmazkodási intézkedések kidolgozására [7]. 

Ezt követően az Európai Közösségek Bizottsága 2009. szeptember 30-án 

kiadott közleményében kiemelte, hogy Európa lakosságának több mint 

háromnegyede él városi övezetben, emellett az EU bruttó hazai termékének 

mintegy 85%-át városokban állítják elő. A népesség és a termelés ilyen 

mértékű koncentrációja elengedhetetlenné teszi a területhasználat és a 

közlekedésfejlesztés integrált szakpolitikai irányítását. Az integrált 
megközelítés nem csupán a közlekedési infrastruktúra és a szolgáltatások 

fejlesztéséhez elengedhetetlen, hanem ahhoz is, hogy a politikai döntéshozatal 

során a közlekedési kérdések összekapcsolódjanak a környezetvédelemmel, az 

egészséges környezettel, a területhasználat-tervezéssel, a lakáspolitikával, a 

hozzáférés és a mobilitás szociális szempontjaival és az iparpolitikával [8]. 

A következő alfejezetekben a város, mint rendszer közlekedési és 

közgazdasági modellezésére alkalmazott eljárásokat értékelem. Célom a 

modellfejlődés szakaszainak rövid értékelő bemutatása is, mivel a modellezés 

evolúciós folyamatait előidéző ösztönző tényezők azonosítása elősegíti a 

további fejlődési irányok kijelölését. 
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2.1 A közlekedési modellek fejlődésének értékelése 
A helyváltoztatási igények modellezésére alkalmazott eljárások fejlődésének 

áttekintése és értékelése előtt a különböző módszerek kialakulásához vezető 

okokat vizsgálom meg. A helyváltoztatási igények becslésére irányuló 

törekvés visszavezethető az egyéni szükségletek modellezésére, amelyek 

Maslow [12] hierarchikus csoportosításának megfelelően a létfenntartás, a 

biztonság, a szociális szükséglet, az elismerés iránti szükséglet és az 

önmegvalósítás szintjein határozódnak meg. 

A Maslow-féle szükséglet hierarchiája legalsó szintjén tehát a létfenntartás 

található. A létfenntartáshoz szükséges javakat a gondolkodó, társadalomba 

szerveződő ember már a kezdetekkor is a munkájával teremtette meg. A 

munkavégzés hatékonysága közvetlenül befolyásolja az elégedettség fokát. 

Ezért a közlekedési modellek fő célja kezdetben a közlekedési rendszer 

működésének leírása és a forgalomszerkezet struktúrájának becslése volt, 

hiszen a gazdaság termelékenységére gyakorolt negatív hatások 

minimalizálásához vezető közlekedésfejlesztési irányok kijelölése elősegíti a 

Maslow-féle létfenntartási szükséglet minél magasabb szintű és hatékonyabb 

kielégítését. 

A közlekedés modellezése iránti igény felmerülése elsősorban a 
közlekedési kínálat terén megjelenő szűk keresztmetszetekhez, a 
gazdasági versenyképesség fejlődését akadályozó körülmények 

kialakulásához vezethető vissza, azonban a közlekedési szükségletekből 
fakadó problémákon túl egyéb, a kereslet és a kínálat viszonyában 
változást eredményező folyamatok vizsgálata is indokolttá teszi 
alkalmazásukat (pl. tarifarendszer megváltozása, rendszerüzemeltetési 

költség csökkentése, környezeti hatások becslése, stb.). 

Az emberiség újkori történelmében a XIX. századi ipari forradalom különleges, 

nem csupán lokálisan, de globálisan is megfigyelhető változásokat idézett elő. 

A technikai fejlődés okozta gazdasági növekedésnek és a közlekedési igények 

rohamos bővülésének együttes hatására – a helyváltoztatási igények 
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növekedése következtében – szűk keresztmetszetek alakultak ki, amelyek 

átmeneti akadályokat jelentettek.  

Az addig ismeretlen léptékekben növekvő közlekedési rendszer egyes 

területeken a továbbfejlődést fékező gazdasági és társadalmi tényezővé vált. 

Érthető, hogy a közlekedés társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata iránt 

a tudományos érdeklődés is felélénkült. A közlekedési rendszer társadalmi és 

gazdasági hatásait befolyásoló összefüggések megértése és elemzése 

(ideértve a modellalkotást) jelentette és jelenti napjainkban is az alapot a 

rendszer irányításához. Így nem meglepő, hogy a helyváltoztatási igények 

modellezése is éppen a XIX. század közepéig nyúlik vissza. 

A klasszikus fizika egyik alapvető törvényén alapuló ún. gravitációs modell 

helyváltoztatási igények leírására való alkalmazhatóságának lehetőségét 

valószínűleg Carey [13] fogalmazta meg először. Feltételezése szerint a 

földrajzi helyekhez tömegszerű jellemzőket (helyváltoztatási igény-gerjesztő és 

kibocsátó súlyokat) kapcsolhatunk és a tömegvonzás, mint fizikai jelenség 

leírása során megfigyelt szabályosságok a tömegszerű jellemzőkkel (pl. 

népességszám) rendelkező körzetek között is érvényesülnek. Így két térség 

közötti forgalmi áramlat megfeleltethető egy erővektornak. A térségek között 

megjelenő áramlat annál nagyobb, minél nagyobbak a vizsgált térségek 

tömegszerű jellemzői és minél kisebbek a térségek közti ellenállásszerű 

jellemzők (pl. távolság, eljutási idő). A gazdasági és társadalmi folyamatok 

becslésére és hatékonyabb szervezésére a későbbiekben további 

helyváltoztatási igénybecslő modelleket alakítottak ki, ezáltal is javítva a 

helyváltoztatási szükségletek kielégítésének hatékonyságát. 

Az I. világháborút követően az Amerikai Egyesült Államok vezető gazdasági 

hatalommá nőtte ki magát. Ennek következtében infrastruktúra hálózatának 

fejlesztése során a termelékenység növelése és a versenyképesség 

fenntartása elsőrendű tervezési szempont lett. A nagyvárosi térségek 

kialakulásával megkezdődött a helyváltoztatási igényszerkezet átalakulása. A 

térben koncentrált városi területek fő problémáját a felduzzadt egyéni 

közlekedési igények jelentették, míg a helyközi hálózaton a gazdasági 
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központok között megnövekedett áruforgalmi áramlatok okoztak szűk 

keresztmetszeteket. A II. világháborút követő gazdasági növekedés ismét a 

helyváltoztatási igények hirtelen emelkedéséhez vezetett. Az Amerikai Egyesült 

Államokban tovább fokozta a közlekedés problémáit, hogy a II. világháború alatt 

leálltak a szövetségi szinten meghirdetett autópálya építési munkálatok. Az erre 

szánt forrásokat a hadászati termelés helyváltozatási igényeinek kielégítésére 

szolgáló infrastruktúra fejlesztésére összpontosították. 1941 és 1946 között a 

helyközi forgalom 65%-kal növekedett, ami – tekintettel arra, hogy a háború 

miatt kizárólag katonai felhasználásra állítottak elő gépjárművet – jelentős 

növekedést jelentett. Ennek is köszönhetően a háború végén a 

személygépjárművek iránt óriási kereslet jelentkezett, ami a települések belső 

közúti forgalmának további növekedéséhez vezetett [14]. 

A közlekedési problémák a II. világháborút követően megsokasodtak, így a 

közlekedéstervező szakmára különleges figyelem irányult. Nem meglepő, hogy 

a jövőbeni településfejlesztési intézkedések meghatározására ma is alkalmazott 

módszertani elemeket egységesen – a teljes településfejlesztési problémát 

átfogó megközelítéssel – éppen az 1950-es években alkalmazták először. Az 

ismert hatlépéses eljárást (adatgyűjtés, becslés, célkitűzés, fejlesztési 

javaslatok, javaslatok ellenőrzése, javaslatok értékelése) elsőként a „Detroit 

Régió Forgalmi Tanulmánya” című közlekedésfejlesztési koncepcióban, Dr. J. 

Douglas Caroll főigazgató irányítása alatt alkalmazták [14]. A módszer végleges 

– ma is alkalmazott – formáját a szintén a Dr. J. Douglas Caroll által vezetett 

„Chicago Régió Közlekedési Tanulmánya” [15] című közlekedésfejlesztési 

koncepció kidolgozása során alakították ki. A tanulmányt saját korában 

úttörőnek számító módszertan alkalmazásával, addig példátlan pénzügyi és 

humánerőforrás ráfordítással készítették. 

Az ötvenes években a helyváltoztatási igények növekvő száma a 

közlekedéstervezési eljárások és a szükséglet becslő modellek gyors fejlődését 

vonta maga után. A helyváltoztatási igényszerkezet, a közlekedési rendszer és 

a társadalmi-gazdasági jellemzők viszonyának leírása az analitikus módszerek 

többségében a gravitációs modell összefüggéseire volt visszavezethető. A 
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helyváltoztatási igények és a területhasználat kölcsönhatásának vizsgálata új 

fejlesztési irányt jelentett, hiszen a termelés és a társadalmi lét területi 

koncentrációja egyre komolyabb kihívások elé állította a tervezőket. A fejlődés 

felgyorsulása miatt ebben az időszakban nem könnyű azonosítani a 

meghatározó evolúciós szakaszokat. Példaként említhető, hogy míg egyes 

szakkönyvek [14] Voorheest jelölik meg elsőként, mint aki a közlekedés és a 

területhasználat kölcsönhatását gravitációs modellel vizsgálta, addig erre 

vonatkozóan máshol [16] ezt a szerepet Casey-nek tulajdonítják. 

Az elméleti módszerek fejlődésével párhuzamosan azonban sem a városi, sem 

az országos közúthálózat fejlesztés problémái nem enyhültek. A 

kapacitáskorlátot megközelítő, vagy meghaladó forgalmak az országos 

hálózaton is szűk keresztmetszetek előfordulását idézték elő. A kapacitáshiány 

okozta költségek csökkentése, valamint a területi szervek által gyűjtött eltérő 

adatstruktúrák harmonizációja érdekében az Egyesül Államok Nemzeti Közúti 

Irodája – első alkalommal 1950-ben – adta ki az „Országos Utak Kapacitásának 

Kézikönyve” című útmutatót, amely az infrastruktúra elemek kapacitásának 

meghatározásához biztosított egységes módszertani hátteret [17]. 

Az 50-es években a közúti forgalom Magyarországon is ugrásszerű fejlődésnek 

indult, „évi 800-1000 km útkorszerűsítés készült” [18]. A közutak 

teljesítőképességének meghatározása hazánkban is beépült a mérnöki 

gyakorlatba [19]; [20]. 

A jövőben várható szűk keresztmetszetek azonosításához azonban az eljutási-

idő változásának mértékéből célszerű kiindulni, ugyanis közgazdaságilag a 

szűk keresztmetszetek okozta károk legfontosabb költségelemét a 

kapacitáshiány kialakulásából adódó eljutási időnövekmény jelenti. Az eljutási 

idő becslésének problémájára az 1964. évben a Nemzeti Közúti Iroda által 

kiadott „Forgalom Ráterhelési Útmutató” [21] ad a mai napig időszerű választ, 

ugyanis az eljutási időt a kapacitás és a forgalom függvényeként határozza 

meg. Az analitikus forgalom-előrebecslési módszerek hazai bevezetése Monigl 

és Vásárhelyi nevéhez kapcsolódik [22]. 
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A 60-as, 70-es években tovább erősödtek az urbanizációs folyamatok. 

Példaként az Egyesült Államokbeli Kalifornia állam metropolisza említhető: San 

Francisco Öböl menti nagyvárosi térségben a népességszám 1950 (2 681 322) 

és 1970 (4 628 199) között több mint 70%-kal emelkedett [23]. A népesség 

ilyen mértékű növekedése mellett azonban a csoportszemléletű megközelítés 

nem bizonyult kellően hatékonynak, ugyanis a hagyományos modellek a 

közlekedők egyéni mikrokörnyezetét és döntéseik időbeliségének (hosszú, 

közép és rövidtávú döntések – pl. személygépkocsi-, bérlet-, illetve 

jegyvásárlás) hatótényezőit nem vették figyelembe [24]. 

A becslési hatékonyság növelése iránti igény és a fokozódó közlekedési 

problémák folyományaként az 1970-es évek közepén az Agglomerációs 

Közlekedési Tanács megbízásából Ruiter és Ben-Akiva [25] közreműködésével 

készült el San Francisco térségének tevékenységlánc-alapú közlekedési 

modellje, ahol az integrált, tevékenység alapú, ökonometrikus megközelítés a 

közlekedéstervezői gyakorlatban elsőként került alkalmazásra. 

A tevékenység-lánc alapú modellek megjelenésével, a csoportszemléletű 

modellek mellett az egyéni döntéseket vizsgáló eljárások alkalmazására is 

egyre több példát találunk, azonban a hagyományos, szekvenciális 

négylépéses modellek jelenleg is a leggyakrabban alkalmazottak [24]. 

Az egyéni választási modellek kutatásának tárgykörében Ben-Akiva [26] 

munkássága mellett ki kell még emelni Hensher [27], McFadden [28], 

Willumsen [29] nevét. A tevékenységlánc alapú közlekedési modellek az 

ökonometria területén alkalmazott diszkrét választási modellekre vezethetők 

vissza. Ezzel összefüggésben kell megemlíteni Daniel McFadden nevét, aki a 

diszkrét választáselmélet módszertani megalapozásában végzett 

munkásságáért 2000-ben kapott közgazdasági Nobel díjat. 

Az egyéni választáson és szokásjellemzőkön alapuló becslőeljárások hazai 

bevezetése Monigl [30],[31] és Berki nevéhez [31] kapcsolódik, emellett - egyes 

részterületek vonatkozásában - jelentős eredményeket mutat Gilicze [30], [32], 
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Pálfalvi [33], Koren [34] és Jászberényi [35] kutatási területen végzett 

munkássága is. 

Napjainkban megfigyelhető a hazai és a nemzetközi közlekedésmodellező 

társadalom erősödő együttműködése. Példaként ki kell emelni MOTOS 

(Transport Modelling: Towards Operational Standards in Europe) nemzetközi 

projektet [36], amely a közlekedésmodellezés korszerű módszereinek 

értékelését és egységesítését tűzte ki célul (a Goudappel Coffeng, a DTU, a 

DTF, a TNO, a TRANSMAN Kft., a KTH és a SUDOP PRAHA részvételével). 

2.2 A közgazdasági modellek fejlődése, a térszemlélet kialakulása 
Létfeltételeink megteremtéséhez, élettereink kialakításához elengedhetetlenül 

szükséges a körülöttünk lévő földterületek használatba vétele. A föld 
használatba vételét, a használat módjának tervezését már a történelem 
kezdetén is a létfenntartás szükséglete indokolta. A városokba, országokba 

rendeződő társadalmak jólétének ugyanis záloga volt, hogy a rendelkezésére 

álló korlátos erőforrások – mint a földterület is – minél hatékonyabban 

kerüljenek felhasználásra. Erre jó példa az ókori Egyiptom, ahol a föld 

mezőgazdasági hasznosításának a Nílus vízállása jelentett idő- és térbeli 

korlátot. A Nílushoz legközelebb eső árterület volt a legjobb minőségű 

termőföld. Az öntözéses mezőgazdaság segítségével ugyan a folyó jelentette 

tengelytől távolabbra is lehetőség nyílt a földterületek mezőgazdasági 

hasznosítására, ám ezt a távolságot az éves vízhozam, valamint az áradás és a 

szárazság évszakainak időtartama erőteljesen befolyásolta. Így a 

területtervezés és gazdálkodás által napjainkban is kezelt problémák egy része 

már az ókori Egyiptomban is megjelentek [37]. 

Később a területhasználattal kapcsolatos kérdésekre a gazdaságtudomány 

kereste a választ. Mivel a mikroökonómiai modellek többsége az úgynevezett 

általános egyensúly feltételrendszerben működőképes, releváns, így 

túlnyomórészt a földhasználati folyamatokat is egyensúlyi feltételek között 

vizsgálták. A piacok önszabályzó természetét – a gazdasági egyensúly 

kialakulását – feltételező szellemi áramlat gyökerei közel két évszázadra Adam 
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Smith ún. „láthatatlan kéz” tételéig nyúlnak vissza [38]. Az általános egyensúly 

fogalma – Kornai János találó megállapítása szerint – hasonló szerepet 
tölt be a közgazdaságtanban, mint az abszolút fagypont a fizikában, amely 
semmiféle valóságos hűtéssel el nem érhető, de az elmélet síkján jól 
definiált, ún. absztrakt referencia pont. A különböző gazdasági rendszerek is 

azzal jellemezhetők, milyen messze vannak ettől az elméleti egyensúlyi ponttól 

[39]. 

A XIX. század első felében a közgazdaságtudomány fejlődése kettévált. Az 

angol David Ricardo 1817-ben megjelent  „A politikai gazdaságtan és az 

adózás alapelvei” című könyvében [40] – általánosan véve – a 

területhasznosítást befolyásoló legfontosabb tényezőként az adott földterület 

termelékenységét jelöli meg. Ezzel szemben a német von Thünen az 1826-ban 

megjelent „Az izolált város” című művében [41] a földterület elérhetőségét 

hangsúlyozta, mint a területhasználatot meghatározó fő tényezőt. Emellett 

kísérletet tesz a térbeli munkamegosztás egyszerű modellezésére is. Ezt 

követően közel másfél évszázadon keresztül az uralkodó angolszász 
közgazdaságtani elméletek mellőzték a gazdasági folyamatok 

térbeliségének tárgyalását [42]. 

A XIX. század második felében az egyensúlyelmélet fejlődése tovább 

folytatódott. 1874-ben Léon Walras „A tiszta politikai gazdaságtan elemei” című 

könyvében [43] fektette le az egyensúlyi elemzés alapjait. Walras elemzésében 

a gazdasági rendszer háztartásokból és vállalatokból áll. Mind a fogyasztók, 

mind a termelők árelfogadóak, döntéseiket a piaci egyensúlyi ár 

figyelembevételével hozzák meg. Minden háztartás rendelkezik erőforrásokkal 

és végső vagy termelői fogyasztásra alkalmas termékekkel. A háztartások az 

erőforrások eladásából tesznek szert jövedelemre, ezt teljes egészében elköltik 

[43]. 

Walras helyét – 1892-ben történ visszavonulását követően – Vilfredo Pareto 

foglalta el a Lausanne-i Akadémia Politikai Gazdaságtan Tanszékén. Az 

általános egyensúlyelmélet gyakorlatban való alkalmazhatóságát 

nagymértékben javító „Pareto-optimum” fogalmát is neki köszönhetjük [44]. A 
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„Pareto-optimum” nem egyszerűen piaci egyensúlyt jelent, hanem olyan 

egyensúlyt, amelynek révén mindenki „jól jár”, pontosabban olyan helyzetet, 

amelyben egyik szereplő sem növelheti hasznosságát anélkül, hogy másvalakié 

ne csökkenne [45]. 

Ezt követően a közgazdasági egyensúly elmélet számos nagy gondolkodó 

munkája nyomán fejlődött tovább. Az 1983-ban Nobel díjjal kitüntetett Gerard 

Debreu és az 1972-ben Nobel díjjal kitüntetett Kenneth Arrow közös cikke [46] a 

korábban ismertté vált Wald [47], [48] és Neumann [49] egyensúlyi modellre is 

egyszerűsíthető megközelítést alkalmaz. Itt meg kell említeni Kornai János 

nevét, aki az „Anti-equilibrium” című könyvében [50] szigorúan kritizálta az 

Arrow–Debreu-modellt. Véleményét összefoglalva, megállapította, hogy a 

modell hiányosságaiként azonosítható az optimalizáló viselkedés feltételezése 

(ami nem minden esetben felel meg a valóságos piaci viselkedésnek); a 

gazdasági mechanizmusokat szabályozó visszacsatolások és az 

információáramlási folyamatok elhanyagolása; a nem kompetitív piaci 

mechanizmusok leírásának mellőzése [51]. 

Az 1972-ben Nobel díjat kapott Wassily Leontief ismét közelebb vitte a 

közgazdaságtant [52] az egyensúlyi modellek gyakorlati alkalmazásához a 

szükséges ágazati kapcsolati alapadatok előállítási lehetőségének 

megteremtésével. Az általa kifejlesztett input-output tábla (magyar nevén az 
ágazati kapcsolatok mérlege) jelentősége, hogy a gazdasági ágazatok 
közötti folyamatok egyetlen mátrixban kerülnek ábrázolásra, megteremtve 

a makrogazdasági elszámolások konzisztenciája ellenőrzésének elméleti 

lehetőségeit [53].  

Leontief tanítványaként a szintén Nobel díjas Paul Samuelson az egyensúlyi 
modellek dinamikus stabilitását a matematikai statisztika 

eszközrendszerének alkalmazásával vizsgálta [54]. A hasznossági és 

termelési függvényeken nyugvó, optimalizáló modelljei alapján Walras általános 

egyensúlyi elméletébe beépítette a termelési és fogyasztási döntéseket 

megmagyarázó, mikroszintű optimalizálásra irányuló elméleteket.  
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Az egyensúlyi modellek gazdaságról alkotott képét a vizsgált piacok feltételezett 

tökéletessége miatt számos kritika érte. Az Avinash K. Dixit és Joseph E. 
Stiglitz által 1977-ben megjelentetett „Monopolisztikus verseny és a 
termék választék optimuma” című értekezés [55] a hagyományos egyensúlyi 

elméletet az egyensúlytalanság és a piaci tökéletlenségre utaló összefüggések 

matematikai leképezésével bővítette [56], amely egy újabb jelentős előrelépés 

volt az egyensúlyi modellek hatékonyabb, gyakorlati alkalmazhatósága felé. 

A modellfejlődési szakaszok vizsgálata és értékelése során elérkeztünk a XIX. 

században kettévált közgazdaságtani irányzatok találkozásához. Paul 

Krugman - többek között - éppen a térszemlélet és a tökéletlen verseny 
modellbe foglalásáért kapott 2008-ban Nobel díjat. Krugman 1991-ben „A 

növekvő hozadék és a gazdasági földrajz” címmel közölt cikkében [57] 

bemutatott modelljét monopolisztikus verseny feltételezése jellemezte. A 

térszemlélet és a közlekedési rendszer a szállítási költségeken keresztül épült a 

modellbe. A szállítási költségek figyelembevételére az ún. Samuelson-i jéghegy 

elv [58] alapján került sor. Itt meg kell jegyezni, hogy a tér és a gazdaság 

kapcsolatát Krugman előtt is vizsgálták már kiemelkedő közgazdászok, pl. Paul 

Samuelson a jéghegy elv kidolgozásával maga is hozzájárult a Krugman modell 

jelentős sikeréhez, azonban a korábban elért eredmények jóval kisebb 

érdeklődést váltottak ki a közgazdász társadalomban. Így a térszemlélet több 

mint másfél évszázaddal von Thünen földhasználati modellje után épült be 

ismét a gazdasági folyamatok vizsgálatának módszertanába. Von Thünen-ről 

egyébként Samuelson megjegyezi, hogy földhasználati modellje egy térbeli 

általános egyensúlyi modellnek felel meg, és méltó helye van Walras, Mill és 

Adam Smith mellett a közgazdászok „Pantheon”-jában [59]. 

2.3 Interdiszciplináris közelítés: a közlekedéstudomány és a 

közgazdaságtan 
Az Egyesült Államokban a Nemzeti Tudományos Akadémia (NAS – National 

Academy of Science) 2005-ben rámutatott „Az interdiszciplináris kutatások 

elősegítése” címen publikált hivatalos tanulmányával (Facilitating 

Interdisciplinary Research Report) [60] az interdiszciplináris kutatások sikereire. 
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A cikkben hangsúlyozzák, hogy az interdiszciplináris gondolkodás a 

tudományos kutatás átfogó tényezőjévé vált [61]. 

A közlekedési modellek evolúciós folyamatainak kritikai elemzése során láttuk, 

hogy a modellalkotás célja már a legkorábbi módszereknél is a mobilitási 

igények becslése, valamint a szűk keresztmetszetek azonosítása volt. A 

közlekedési modellek módszertani fejlődésének köszönhetően, a XX. század 

második felében lehetővé vált a mobilitási igények térben és időben elkülönülő 

tevékenységek alapján történő meghatározása. A közlekedési döntésfolyamat 

leírása - a döntés által előidézett hasznosságnövekedés és a döntés 

valószínűsége közötti kapcsolatra tekintettel - a helyváltoztatást befolyásoló 

tényezők és választási preferenciák alapján történik. 

A gazdasági rendszer leírására szolgáló modellek többsége egyensúlyi 

feltételek mellett működőképes, ezért a gazdasági modellek fejlődésének 

bemutatására az egyensúly elmélet evolúciós folyamatainak tükrében került 

sor. Az egyensúly alapfeltétele, hogy a fogyasztói és a termelői döntések 

kölcsönhatásban vannak és a döntések eredményeként alakul ki az egyensúlyi 

piaci ár. A meghatározó rendszerkomponensek (fogyasztó, termelő) 

viselkedését vizsgálva becsülhető a döntések eredménye. A komponensek 

viselkedésjellemzői és döntései között szintén a döntéselmélet teremt 

kapcsolatot. 

A két tudomány terület között a döntéselmélet alkalmazása jelenti az egyik 
kapcsolódási pontot, amely mentén a mobilitási igények becslésére 

szolgáló modellek és a gazdasági rendszert leíró módszerek 
összefüggnek. A helyváltoztatási igények a közlekedési rendszer használóinak 

döntései nyomán jelennek meg; míg piaci egyensúly a fogyasztói és a termelői 

döntések kölcsönhatásának eredményeként alakul ki. Ezért a közlekedési és a 

gazdasági rendszer kapcsolata a rendszerelemek döntésfolyamatát vizsgálva is 

definiálható.  

A közlekedési modellekben a közlekedők (mint tudatos rendszerelemek) 

döntéseit vizsgáljuk. A közlekedőben – legyen az magánszemély, vagy akár 
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más gazdasági szereplő – kialakuló igény és az igény tárgyának térbeli 

elkülönülése helyváltoztatási igényt generál. A helyváltoztatási igény hatására a 

közlekedő megjelenik a közlekedési rendszerben és ekkor a helyváltoztatások 

eszközét, időpontját, időtartamát, útvonalát, vagy akár a helyváltoztatások 

sorrendjét illetően döntési helyzetbe kerül. 

A közgazdasági modellekben a fogyasztó és a termelő döntéseit 
vizsgáljuk. A fogyasztóban a fogyasztás okozta hasznosságnövekedés iránti 

igény jelenik meg, míg a profit orientált gazdasági szereplőt pénzügyi 

hasznának maximalizálása motiválja. A fogyasztási igény hatására a fogyasztó 

megjelenik a piacon és hasznosságérzetét maximalizálva kiválasztja a 

fogyasztani kívánt jószágot, jószágkombinációt. A termelők és a szolgáltatók a 

korlátozó tényezők függvényében előállítható maximális haszonra kívánnak 

szert tenni, ezért megjelennek a piacokon és eladásra kínálják jószágaikat [62]. 

A vázolt igények és motivációk döntési szituációkhoz vezetnek. Az igény és 
annak térben elkülönülő tárgya helyváltoztatást generál, a fogyasztói 
kereslet és a termelői kínálat találkozása piaci cserefolyamatokhoz vezet. 

A kereslet és a kínálat térbeli elkülönülése esetén a piaci folyamatok egyenes 

következményeként helyváltoztatási igény jelentkezik. A gazdasági rendszer 

leírásakor vizsgált döntések tehát helyváltoztatási döntéseket generálnak és 

látható, hogy az egyes közlekedési döntéshelyzetek valamilyen szükséglet 

felmerülésére vezethetőek vissza. Amennyiben e szükséglet gazdasági 

természetű, úgy a közlekedési döntéshelyzet a gazdasági szükséglet 

kielégítése során meghozott döntéseket befolyásolja, ezért indokolt a 
közlekedési döntésvizsgálat gazdasági modellbe történő integrálása. 

A közlekedési és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit bemutatva, 

Bagwell [63] „A közlekedés forradalma 1750-től” című könyvében – az ipari 

forradalom hatására bekövetkező – óriási mértékű helyváltoztatási 

igénynövekedésről számol be. Bagwell szerint 1750 és 1830 között Nagy-

Britannia legfontosabb városai között az egyéni utazások száma 

megötvenszereződött. Bagwell ezt a változást az átlagos utazási 

sebességnövekedésével, valamint a közlekedési rendszer fejlődésével hozta 
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összefüggésbe. 1750-ben London és Edinburgh között az átlagos utazási idő 

tíz nap volt, míg 1836-ban erre az utazásra mindössze negyvenöt és fél órát 

kellett rászánnia az utasnak, emellett 1790-hez képest 1830-ra a hivatalosan 

indított postakocsik éves száma megnyolcszorozódott. 

Bár Bagwell fenti adatok alapján levont következtetései igazolják a 

helyváltoztatási igények és a közlekedési hálózat egymásra hatásának 
kölcsönösségére vonatkozó feltevést, célszerű ezt azzal a megállapítással 

kiegészíteni, amely szerint az igénynövekedés okaként helyesebb a kettős 

hatás érvényesülését hangsúlyozni, azaz kiemelni, hogy a helyváltoztatási 

igényeket egyrészt a közlekedési rendszer fejlődése, másrészt a gazdasági 

tevékenységek termelékenységének növekedése generálja, ugyanis a XIX. 

század ipari forradalma mindkét jelenséget magában foglalta. 

Egy térség körzeteit összekötő közlekedési kapcsolatok jellemzői tehát 
jelentős mértékben befolyásolják a térség mobilitási igényszerkezetét. Pl. 

ha a két körzetet összekötő közlekedési kapcsolat minősége javul, akkor 

várható a két körzet közötti helyváltoztatások számának növekedése. A 

közlekedési kapcsolatok fejlődésével távolabbi piacok is elérhetővé válnak, ami 

a gazdasági igények bővülését eredményezheti, ez további mobilitási igényeket 

generál. A közlekedési rendszer fejlődésének hatásai egy újabb jelentős 

közlekedési és közgazdasági vonatkozásokkal is rendelkező döntéshelyzetre 

hívják fel a figyelmet: a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével összefüggő 

döntési szituációkra. 

Azt a közlekedésfejlesztési döntést, ahol a fejlesztés a közösség tulajdonában 

lévő területeken valósul meg, közösségi finanszírozásból, közösségi 

használatra, közösségi döntésként azonosítom (közforgalmú közlekedési 

rendszer). A közlekedési vonatkozású közösségi döntéshelyzet tárgyalása 

maga után vonja a tárgykör bővítését, hiszen a közlekedésfejlesztési 

intézkedések jelentős részét területhasználati döntés előzi meg. 
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Nem minden esetben magától értetődő azonban, hogy a közösség számára, 

egy adott közösségi tulajdonban lévő földterület közlekedés célú használata a 

legkedvezőbb-e. Ricardo [40] és von Thünen [41] elméleti alapjait elfogadva, a 

területhasználatra vonatkozó közösségi döntések vizsgálata során figyelembe 

kell venni, hogy adott terület értéke függ a terület elérhetőségétől, közlekedési 

kapcsolataitól, valamint a terület termelékenységi jellemzőitől is. 

A legkedvezőbb területfejlesztési stratégia matematikailag egy 

többváltozós hasznossági függvény szélsőértékeként értelmezhető, ahol a 

hasznossági tényezők az egyes döntési szempontokat reprezentálják. Az 

össztársadalmi érdekek nem minden esetben egyeznek a társadalom kisebb, 

esetenként nagyobb csoportjainak aktuális, rövid távú céljaival. A témára 

vonatkozó szakirodalmi forrásokat értékelő kritikai elemzéseimre támaszkodva, 

a társadalmi szinten értelmezhető területfejlesztési döntést a következő 

szempontok mentén célszerű meghozni: 

• A döntés célja maximális hasznosságnövekedést eredményező 

területfejlesztési intézkedés azonosítása. Ehhez szükséges az adott 

egységnyi terület felhasználásából (pl. közlekedési infrastruktúra, 

közösségi intézmény, mezőgazdasági hasznosítás, rekreációs 

intézmény, egyéb termelő / szolgáltató létesítmény) következő 

haszonnövekmény meghatározása, figyelembe véve a területfejlesztés 

okozta különböző hasznokat, költségeket (pl. szegregációs, vagy 

kapcsolatépítő hatás, esztétikai hatás, forgalomnövekedés, balesetek 

számának változása). 

• A marginális hasznosság maximalizálását célszerű kiegészíteni a 
társadalmi aszimmetriák szűkítésére irányuló megközelítéssel, 

hiszen a társadalmi igazságosság elérésében (közelítésében) 

kikerülhetetlen feladat a felzárkóztatás [64]. Így pl. célszerű megvizsgálni 

az egyes területfejlesztési döntésekből következő földár kiegyenlítő 

hatását is, átfogóbb szemléletben pedig a helyváltoztatás térbeli 

akadályainak leküzdését, az esélyegyenlőséget illetően. 
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A közlekedésfejlesztési intézkedések gyakran területfejlesztési döntésekhez 

kötődnek. A közgazdasági rendszerre gyakorolt hatásaik miatt a közlekedési és 

területfejlesztési döntések, mint közösségi döntések gazdasági modellbe 

történő integrálása indokolt. A közlekedési és területfejlesztési döntések 

közösségi döntésként történő modellbe illesztése lehetővé teszi a közérdek 

érvényesítését megalapozó intézkedések, beavatkozások azonosítását. 

Az ismertetett döntéshelyzetekben a rendszerkomponensek (fogyasztó, 

termelő), valamint a teljes rendszer (közösség) hasznosságának 

maximalizálása a cél. A rendszerkomponensek döntését leíró modellek célja a 

rendszerelemek viselkedésének vizsgálata. Az egyes rendszerelemek 

viselkedésének becslése lehetőséget teremt a rendszer működésének 

leírására. A teljes rendszer hasznosságát jellemző döntési függvény 
fejlesztésével, a kialakított hasznossági függvény maximalizálásával 
lehetőség nyílik a rendszer (közösség) számára leghasznosabb 
intézkedések azonosítására, a rendszer irányítására. 

A helyváltoztatási és a területhasználati folyamatok leírásához alkalmazott 

modellek evolúciós folyamatainak értékelését követően megvizsgáltam az 

interdiszciplináris megközelítés leképezésének lehetőségét is. 

A területhasználat és a közlekedési rendszer kölcsönhatásait vizsgáló 

modelleket a nemzetközi szakirodalom LUTI (Land-Use and Trnasport 

Interaction) modellekként említi [65]. A modellek fejlődésével napjainkban 

megjelentek a komplex társadalmi-gazdasági és a közlekedési rendszer 

kölcsönhatásait vizsgáló SETI (Spatial Economic and Transport Interaction) 

modellek [66]. A LUTI és SETI modellek új fejlesztési irányainak kijelölésében 

az IASON projekt (Integrated Assessment of Spatial Economic and Network 

Effects of Transport Policies – A közlekedéspolitika térgazdasági és hálózati 

hatásainak egységes értékelése) során értek el kiemelkedő eredményeket. A 

területhasználat, a társadalmi-gazdasági és a közlekedési rendszer 

kölcsönhatásainak vizsgálatában végzett kutatásai alapján Anas [67] de la 

Barra [68], Rothengatter és Schade [69], Tavasszy [70] és Russo [66] 
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munkásságát kell kiemelni. Az urbánus környezet területhasználati és 

közlekedési folyamatait együttesen vizsgáló modellek bevezetésére, valamint a 

leggyakrabban alkalmazott szekvenciális modell megközelítéssel szemben a 

területhasználati és közlekedési folyamatok párhuzamos vizsgálatára (1. 

melléklet) irányuló hazai fejlesztések között ki kell emelni Monigl munkásságát 

[71] és a területi fejlődés lehetőségét kifejező, általa javasolt „helyzetpotenciál” 

mutatót. A helyzetpotenciál mutató lényege, hogy minél nagyobb az adott 
pontból elérhető motivációs helyek, szóba jöhető célok mennyisége, 
illetőleg minél kisebb azok elérési költsége, annál nagyobb egy-egy térség 

helyzetpotenciálja. 

2.4 Az irányított város 
A közlekedéstudomány és a közgazdaságtan összefüggésrendszerét alapul 

véve, lehetőség nyílik a térben koncentráltan jelentkező rendszerfolyamatok és 

kölcsönhatásaik modellezésére. Így áttérhetek a komplex városi környezet 

rendszerfolyamatainak azonosítására. 

A területfejlesztési és közlekedésfejlesztési intézkedések megváltoztatják a 

város életét, képét és szerkezetét, befolyásolják a városlakók mindennapjait, a 

városban működő gazdasági szereplők döntéseit. Alkalmazásukkal lehetőség 

nyílik a város működésének hatékonyabb irányítására. 

Az urbánus rendszer irányítási modelljének elméleti alapjait már Erédélyi és 

Monigl [72], illetőleg Monigl [71] is vizsgálta, azonban a vizsgált városi 

folyamatrendszer komplex hazai leképezése és alkalmazása még bevezetésre 

vár. 

A városlakók, a városban működő gazdasági szereplők és a közösség által 

hozott döntéseket együttesen vizsgáló modell kialakításához szükséges a 

rendszerkomponensek között lejátszódó folyamatok azonosítása. Az 

interdiszciplináris kutatások általános érvényű felismeréseit [73] a közlekedés 

területére adaptálva - a város, mint társadalmi, gazdasági, közlekedési rendszer 

folyamatainak időben differenciált modellje kidolgozásának előkészítéseként - 

az alábbiakban bemutatom a közlekedési és gazdasági szempontból 
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lényegesnek ítélt rendszerfolyamatokat, a folyamatokhoz rendelt becsült 

érvényességi időtartamot és a folyamatok szabályozási eszközrendszerét. 

A napi szinten megismétlődő lakossági helyváltoztatási folyamatokat a rövid 
távú rendszerfolyamatként azonosított „utazás” (munkahely, napi bevásárlás, 

napi szórakozás) gyűjtőfogalma alatt vonom össze. Az „utazás” a rövidtávon 

rögzítettnek tekinthető kiindulási (pl.: lakóhely) és célhely (pl.: munkahely) 

között történő helyváltoztatási folyamathoz kapcsolódó döntéseket foglalja 

magába. A helyváltoztatási folyamatot (módválasztás, irányválasztás) 

közvetlenül befolyásolják a helyváltoztató személy társadalmi-gazdasági 

jellemzői (pl.: jövedelem szint), a rendszerben jelenlévő közlekedési módok és 

azok jellemzői (a módválasztást közvetlenül befolyásolják), valamint a lakhely 

és célhely választási folyamatok eredményeként kialakuló lehetséges lakóhely 

és célhely kombinációk. A folyamat szabályozása a városrendezési és a 

forgalomirányító rendszerrel lehetséges, ami kedvező esetben, a forgalom 

lebonyolódás hatékonyságának maximalizálását, valamint a járulékos költségek 

(baleseti költségek, környezetterhelés, utazási-időnövekmény) minimalizálását 

követő szabályozó elveknek megfelelően épül fel. 

A „célhely választás” a fogyasztói rendszerelem által hozott döntés. A „célhely 

választás” a lakosság mobilitási igényeinek megjelenéséhez kötődő nagyrészt 

középtávú rendszerfolyamat. A helyváltoztatások célja rövidtávon 

változatlannak tekinthető, mivel a munkahely, a vásárlóhely, a szórakozóhely 

megválasztása már kialakult szokásokhoz köthető. A „célhely választás” 

középtávon függ a helyváltoztató személy társadalmi-gazdasági jellemzőitől, az 

utazás kiinduló pontjától, valamint a döntési függvényének megoldáshalmazát 

jelentő lehetséges utazási célok elhelyezkedésétől (az érték előállító gazdasági 

szereplők termelő, vagy szolgáltató helye, munkahely, vásárlóhely, 

szórakozóhely). A helyváltoztatási igény célpontjának azonosítására irányuló 

folyamat a „mobilitási igények befolyásolásán” keresztül szabályozható (pl. 

környezet és társadalom tudatos nevelés, integrált közlekedési díjpolitika, 

tömegközlekedés előnyben részesítése, stb.). 
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Az érték előállító gazdasági szereplők településszerkezetet befolyásoló 

működési folyamatai a „termelőhely megválasztásához” kötődő középtávú 
döntéscsoportként írhatók le. A cégek, vállalatok, gazdasági társaságok 

racionális piaci döntéshozóként jellemezhetőek, így „termelőhelyük 

megválasztásával” kapcsolatos döntéseiket meghatározzák piaci lehetőségeik 

(az érték előállító gazdasági szereplő jellemzői), az aktuális földár, illetőleg 

ingatlanár jellemzők, valamint a munkaerőforrást jelentő lakosság jellemzői. 

A településszerkezetet hosszútávon befolyásoló lakossági döntésfolyamat a 

„lakóhely megválasztása”. A „lakóhelyválasztás” függ a település geográfiai és 

népességi jellemzőitől, a döntéshozó társadalmi-gazdasági adottságaitól, 

valamint a város közlekedési hálózatának lokális adottságaitól. A „lakóhely 

választási” és a „termelőhely választási” rendszerfolyamatok irányítása 

egyaránt a „területhasználat szabályozásán” (városrendezés és 

településfejlesztés) keresztül történhet (pl. lakott terület - zöld terület – 

közlekedési infrastruktúra – termelő terület arányának befolyásolása). 

Az elvégzett elemzésekre támaszkodó adaptáció eredményeit a 2007-ben 

megjelent angol nyelvű szakcikkben publikáltam [74]. A cikkből idézett, saját 

szerkesztés alapján összeállított 3. ábra az ismertetett döntési folyamatokat, 

azok összefüggéseit és a döntések becsült érvényességi időtartamát egységes 

rendszerbe foglalva mutatja be. 

A város működését befolyásoló intézkedéscsomagok kijelölésével kapcsolatban 

ki kell emelni, hogy az egyes intézkedések által érintett rendszerelemek 

döntésének érvényességi időtartama jelentős mértékben befolyásolja a 

megoldandó egyensúlyi probléma összetettségét. Pl. egy rövidtávon érvényes 

intézkedés hatásait vizsgálva, a közép és hosszútávon érvényes döntési 

problémák eredményét paraméterként állandónak feltételezhetjük, hiszen egy 

ideiglenes belvárosi rendezvény miatt elrendelt forgalomkorlátozás 

valószínűsíthetően nem befolyásolja a környéket érintő lakó- és telephely 

választási folyamatokat. A fenti példából az is érthetővé válik, hogy az 
egyensúlyi modellek moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző 
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érvényességi időtartammal jellemzett intézkedések és döntési problémák 

differenciált vizsgálatát. 

Ki kell emelni azonban, hogy az organikus városvízió szerint a várostervezés 

nem technológiai problémák optimális megoldása, hanem emberek, 
társadalmi csoportok sorsáról, mindennapi életünk minőségéről hozott 

döntések sorozata. Nem pusztán műszaki feladat tehát, hanem egymással 

vetélkedő kulturális, társadalmi, ökológiai értékek közötti lehetséges 

kompromisszumok keresése [75]. Ezért a kifejlesztett döntéstámogató 
módszer alkalmazása, csak interaktív módon történhet, azaz az érintettek 

szempontjainak folyamatos, ugyanakkor a döntési folyamat során minden 
fázisban ésszerű figyelembevételével. 
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3. ábra: A város - mint társadalmi, gazdasági, közlekedési rendszer - folyamatainak időben differenciált modellje (forrás: saját szerkesztés). 
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3 A városi környezet leképezésére alkalmas térbeli egyensúlyi 

modell bemutatása és továbbfejlesztési lehetőségeinek 

azonosítása 
A társadalmi-gazdasági és közlekedési rendszer komplex, közvetlen és 

közvetett kölcsönhatásainak leképezésére Oosterhaven, Sturm és Zwaneveld 

[76] és Tavasszy [70] vizsgálatai alapján a számszerűsíthető térbeli általános 

egyensúlyi modellek tűnnek a legalkalmasabbak. A következő fejezetben a 

közgazdasági egyensúlyi modellek azon típusának bemutatására kerül sor, 

amelyek alkalmasak a gazdasági szükségletekhez, az azok eredményeként 

megjelenő városi közlekedési igényekhez és hálózaton való megjelenésükhöz, 

valamint a közösség, a társadalom érdekérvényesítéséhez kapcsolódó 

döntések leírására. 

A modellekben alkalmazott döntéselméleti összefüggéseket kronologikus 

sorrendben vizsgálom, tekintettel a modellfejlődés ok-okozati összefüggéseinek 

jelentőségére. Ezután a számszerűsíthető térbeli egyensúlyi modellek általános 

működésének leírására kerül sor, majd a modellek gyakorlati alkalmazásához 

szükséges, a modell együtthatóinak meghatározására alkalmas  eljárások 

ismertetése következik. A fejezet végén a városi környezet leírására alkalmas 

intraregionális egyensúlyi modell vizsgálata révén lehetőség nyílik a további 

fejlesztési irányok kijelölésére. 

3.1 Az egyensúlyi modellek döntéselméleti összefüggéseinek 

bemutatása 
A korszerű térbeli egyensúlyi modellek összefüggéseinek megértéséhez, 

továbbá a szükséges és lehetséges fejlesztési irányok megfelelő azonosítása 

érdekében célszerű megvizsgálni a modellek döntéselméleti alapjait és 

elemezni a vonatkozó közgazdaságtani hasznosságfogalmak fejlődését. 

A döntéselmélet szempontjából alapvető Daniel Bernoulli munkássága, aki 

1738-ban közölt tanulmányában fektette le a csökkenő határhaszon 

definíciójának alapjait [77]. Talán az elmélet matematikai jellege miatt Bernoulli 
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munkáját a közgazdász társadalom több mint száz évig nem fedezte fel 

magának. Saját korában a hasznosságfogalmat újra felfedező Jeremy 

Bentham, Jules Depuit és Henrich Gossen munkája is hatástalan maradt [55]. 

Gossen „Az emberi kapcsolatok törvényeinek kialakulása” című 

hasznosságelméleti művében [78] közölte a mind mai napig meghatározó 

közgazdaságtani alapösszefüggésként számon tartott első és második 

törvényét. Gossen az egyéni választások hasznosságérzetre gyakorolt hatását 

vizsgálta és törvényeiben megfogalmazta a „csökkenő határhaszon”, valamint a 

haszonmaximalizálás eredményként kialakuló „egyenlő határhasznok” elvét. 

Pareto 1906-ban közzé tett munkája [79] alapozta meg az ordinális 

hasznosságelméletet (amely szerint az egyéni hasznosság nem mérhető, 

legfeljebb csak ordinális skálán), amely szembehelyezkedett az addig 

egyeduralkodó kardinális hasznosság elmélettel (amely szerint az egyéni 

hasznosság arány skálán mérhető). Az ordinális hasznosságelmélet későbbi 

szellemi követői az egyén valamennyi jószágkosárra vonatkozó preferenciáinak 

megismerhetőségét teljesen elvetették. 

Samuelson 1948-ban megjelent cikkében [80] bebizonyította, hogy a fogyasztó 

által kinyilvánított preferenciák figyelembe vételével az egyéni hasznosság 

egzakt ismerete nélkül is közelíthetők a fogyasztói közömbösségi görbék. 

Samuelson [81] a termodinamikában La Chatelier elvként [82] ismert 
egyensúlyi törvény alapján magyarázta a gazdasági egyensúly 
kialakulásának dinamikáját és a rendszerkomponensek viselkedését egy 

feltételes szélsőérték problémaként írta le. A döntési folyamat feltételes 

szélsőérték problémára történő visszavezetését Samuelson még számos 

további modelljében alkalmazta és a későbbi egyensúlyi modellekben is nagy 

szerep jutott e metodológiának. 
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3.2 A Fujita-Krugman-féle számszerűsíthető térbeli egyensúlyi 

alapmodell bemutatása és a modell együtthatóinak 
meghatározása 

A Fujita-Krugman modell [83] bemutatása során meg kell említeni, hogy az a 

monopolisztikus piaci verseny leképezésére a Dixit-Stiglitz [55] által javasolt 

modellkörnyezetet veszi alapul. A modell a gazdaságot ipari és mezőgazdasági 

szektorokra osztja. Az ipari szegmenset n számú, R régióban termelő vállalat 

építi fel. A modellben minden vállalat specializálódik és egyedi terméket állít 

elő, így a termékváltozatok száma is n lesz. A vállalatok a termékeket azonos 

technológiával állítják elő, ahol a termelést növekvő skálahozadék jellemzi. 

Ezzel szemben a mezőgazdaságban az állandó skálahozadék és a tökéletes 

verseny elve érvényesül. A modell a vállalatok döntéseit profit függvényük 

maximalizálásával, az egyének választásait hasznossági függvényük 

maximalizálásával írja le feltételes szélsőérték problémaként leképezve a 

döntési folyamatokat. 

A modellben a lakosok árelfogadó magatartásformát képviselnek. A 

mezőgazdasági és az ipari termék közötti fogyasztói választást leíró 

hasznossági függvény Cobb-Douglas [84] formában adott, míg az ipari 

termékkombináció megválasztását konstans helyettesi rugalmasságú 

hasznossági függvény [85] írja le. A döntési probléma korlátját a fogyasztó 

számára rendelkezésre álló jövedelem jelenti. 

A termelő által realizált profit függ a fogyasztói döntésektől, ezért az eladási ár 

meghatározásánál a termelők figyelembe veszik a terméket jellemző keresletet. 

A termelő ármeghatározásra vonatkozó döntési folyamata tehát függ a 

kereslettől, célja a realizálható profit maximalizálása, ahol a feltételes 

szélsőérték probléma korlátját az elérhető erőforrások mennyisége jelenti. 

A Fujita-Krugman modell különleges előnye a modell térszemléletéből 
következik. Krugman a térbeliség gazdasági folyamatokra gyakorolt hatását 

hangsúlyozva, sajátos megközelítését a gazdaság-földrajz újszerű 

interpretációjaként is azonosítja. A modellben az egyensúlyi termékár 
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kialakulását a közlekedési költségek is befolyásolják. A közlekedési ágazatot a 

modell nem külön szektorként veszi figyelembe, hanem a Samuelson-i jéghegy 

[83] elvet alkalmazza. A jéghegy-elvű szállítási költség értelmezés lényege, 

hogy egy termék szállítása során, csak a termék adott hányada érkezik célba, a 

többi része szállítás közben „elolvad”, azaz adott keresleti szinthez nagyobb 

termékmennyiség előállítása szükséges, hiszen közvetve a szállított termékek 

előállítási költségének egy része a szállításra fordítódik.  

A Fujita-Krugman modell ismertetésekor meg kell említeni, hogy Varga Attila a 

„A térszerkezet és gazdasági növekedés” című művében [86] kitér a modell 

bemutatására és annak elemző közgazdaságtani vizsgálatokban való 

alkalmazhatóságára. 

Az egyensúlyi modellek alkalmazása előtt szükséges a paraméterek értékének 

meghatározása. A térbeli egyensúlyi modellek a térben lejátszódó gazdasági 

folyamatokat nemlineáris egyenletrendszer alakjában képezik le. Az 

egyenletrendszerben szereplő hasznossági és profitfüggvények paramétereit a 

gazdasági döntések következtében kialakuló egyensúly leírása során ismertnek 

tekintjük. Ezek között kiemelt jelentőségük van a közgazdasági tartalommal 

rendelkező paramétereknek, vagyis a helyettesítési rugalmasságnak, a 

különböző termékek vásárlására és termelésben való felhasználására fordított 

kiadások aránytényezőjének, valamint az össztényezős termelékenységnek. A 

modell együtthatók meghatározása során a paramétereket ismeretlennek 

tekintjük. 

A modell felhasználhatóságát (valóságos működését) a kellő megbízhatósággal 

számszerűsíthető paraméterek biztosítják. A paraméterek meghatározása a 

társadalmi elszámolások mátrixában (SAM – Social Account Matrix) rögzített 

ágazati adatok felhasználásával történik. 

A modell együtthatók meghatározása történhet ökonometriai módszerek 

alkalmazásával [81], támaszkodhat szakértői becslésekre [87], numerikus 

módszereket is alkalmazhatunk, matematikai szoftverek (GAMS, MATLAB) 

beépített algoritmusait is használhatjuk erre a célra, de ettől eltérő eljárások is 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

40 

alkalmasak az egyensúlyi modell paramétereinek kalibrálására. Arndt és 

Robinson cikkükben [88] pl. a paraméterek kalibrálására az entrópia maximum 

elvének alkalmazását javasolják. 

3.3 Az urbánus környezet Anas-féle reprezentációja 
A területhasználati és a közlekedési folyamatok kölcsönhatását leíró modellek 

módszertani értékelése alapján Wegner és Fürst [65] Anas-hoz [67] vezeti 

vissza a területhasználati, a társadalmi-gazdasági és a közlekedési folyamatok 

kölcsönhatását vizsgáló komplex városi modellek módszertani alapjainak 

lefektetését. Ortúzar és Willumsen kiemelkedő szakkönyvében [90] is 

meghatározó jelentőségűnek tekinti Anas munkásságát a komplex városi 

rendszer komponenseinek vizsgálata területén. 

Anas munkásságának bemutatása és értékelése kapcsán meg kell 
említeni, hogy a gazdaság, a közlekedés és a területhasználat kölcsönhatásait 

vizsgáló egyensúlyi modelljeit és tudományos eredményeit számos 
alkalommal részesítették tudományos kitüntetésben és szakmai 
elismerésben olyan Amerikai Egyesült Államokbeli intézmények, mint pl. az 

NSF (Nemzeti Tudományos Alapítvány – National Science Foundation), a 

DHUD (Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium - Department of Housing 

and Urban Development), vagy az USDOT (Közlekedési Minisztérium – US 

Department of Transport). 

Anas és Kim 1996-ban közölt modelljében [90] szintén a fogyasztói és a 

termelői viselkedés leírásával vizsgálja a térbeli gazdasági egyensúly 

kialakulását. A korábbi modellekben alkalmazott megközelítésekkel szemben 

azonban – a térszemlélet hangsúlyozásával – a területhasználat és a 

közlekedés folyamatainak leírására a szerzők részletesebb eljárást javasolnak. 

A hagyományos erőforrások (pl. munkaerő, tőke) mellett a városi földterületeket 

is alaperőforrásként kezelik. A modellben a fogyasztói és termelői földigény 

tárgyát a városi földterületek jelentik. 
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3.4 A fogyasztói döntések 
A szerzők a térbeli folyamatok hatékony leírására a lakosság 

területegységenkénti társadalmi-gazdasági csoportosítását javasolják. Azok a 

lakosok kerülnek egy társadalmi rétegbe, akik ugyanazon lakó- és munkahely 

párral jellemezhetők. A modell kiinduló alapfeltevése szerint a térbeliség 

alapvető jellemzője a fogyasztói döntéseknek, ezért a modell a fogyasztói 

hasznossági függvény tényezőihez helyváltoztatási folyamatokat rendel (Uij – a 

hasznossági függvény értéke az i-edik körzet lakóhelynek és a j-edik körzet 

munkahelynek történő választása esetén). A modell a fogyasztók teljes 

informáltságával számol. 

( ) γβα
ijFOGYij

kl

ijkl
LQZU

kl
ij ⋅⋅∏=

,
 (1). 

Ahol: 

Zijkl   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport által a k-adik körzetben elfogyasztott l-edik típusú jószág 

mennyisége (jószág), 

αkl   k-adik körzetben előállított l-edik típusú jószág megvásárlására 

fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY  az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó fogyasztói 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterület mérete, 

β   a lakásfenntartásra, bérletére fordított kiadások aránytényezője, 

Lij  az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport pihenésre fordított ideje, 

γ  a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője. 

Az alapmodell három fogyasztói tevékenységet különböztet meg a fogyasztói 

ráfordítások orientációja alapján. A vásárlások jelenítik meg a fogyasztói 

halmaz alaptevékenységét. Cél a lakossági szükségletek kielégítése. A 
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lakosság második döntési tényezője a modellben a lakóterület. A város 

területéből - mint köztulajdonból - elfoglalt lakóterület arányában a társadalmi 

újraelosztó rendszer felé fennálló kötelezettségüket a fogyasztók szintén 

jövedelmeikből fedezik. Az Anas-féle modell a fogyasztók harmadik 

tevékenységtípusaként a pihenést, a kikapcsolódást jelöli meg. Külön 

nehézséget okoz az említett tevékenységgel kapcsolatban, hogy a pihenési idő 

értéke nehezen monetarizálható. A modell-egyszerűsítési törekvésekből 

kifolyólag, a pihenésre fordított idő egységének ára a vizsgált társadalmi réteg 

(azonos lakó- és a munkahely párokkal rendelkező lakosok) munkabérével 

egyenértékűnek tekintett. 

Az általános egyensúlyi modellek kiinduló feltevése, hogy az egyensúlyi ár a 

kereslet és a kínálat, a fogyasztói és a termelői döntések és magatartási 

jellemzők kölcsönhatásaként alakul ki. Így a fogyasztói hasznosság alakulását a 

termelői döntések is befolyásolják. 

3.5 A profitorientált gazdasági szereplők döntési problémája 
Anas és Kim modelljében [90] a termelők profitmaximalizálók és az optimális 

termelési szint a rendelkezésre álló munkaerőforrás és termelőterület 

függvényében kerül meghatározásra. A javakat előállító termelők viselkedését 

Anas és Liu modelljében [91] is profitfüggvényük maximalizálása határozza 

meg. Az általuk alkalmazott termelési függvényben azonban (ahol Xjl – adott 

vizsgálati időtávon a j-edik körzetben előállított l-edik típusú jószág 

mennyisége): 

∏⋅⋅⋅⋅=
sn

jlsnjlTERMjljljl
lsnYCQMBX φκµδ

,  (2), 

az egy hónap alatt előállított jószágmennyiség esetén a korlátosan 

rendelkezésre álló erőforrások a következő tényezőket foglalják magukba: 

B:   össztényezős termelékenységi paraméter  

(jószág/emberóraδ/(m2)μ/dbκ/jószágΦ), 
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Mjl:   a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

munkaerő mennyisége (emberóra/hónap), δ – a munkaerő 

ráfordítás aránytényezője, 

Cjl:   a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

tőke mennyisége (Ft/hónap), κ – a tőkeráfordítás aránytényezője, 

Qjl,TERM: a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

termelőterület mennyisége (m2/hónap), μ – a termelőterület 

ráfordítás aránytényezője, és 

Yjlsn:  a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált s-

edik körzetben előállított n-edik típusú közbenső termék 

mennyisége (jószág/hónap), Φlsn – a közbenső termék ráfordítás 

aránytényezője. 

3.6 Területhasználat és közlekedés 
A fogyasztó és a termelő döntési problémáját leíró függvényekben egyaránt 

megjelenik a városi földterületre irányuló igényt kifejező változó (Qij,FOGY, 

Qjl,TERM). A városi földterület szűkössége korlátot jelent a fogyasztói és termelői 

igények számára. Anas és Kim modelljében [90] a városi földterület 

szűkösségét a területek összegére vonatkozó egyensúlyi feltétel reprezentálja, 

amelyben a különböző területhasználat-típusok területnagyságának összege 

kisebb vagy egyenlő, mint a város teljes területe 

( etVárosterülSQQ
ij

FOGYij
jl

TERMjl ≤++ ∑∑ ,, ). Anas és Kim [90] modelljében a 

kapacitás függvényében az infrastruktúra területigénye (S) is leképezésre kerül, 

így az Anas-féle módszertan alkalmazása a közlekedés dinamikus és statikus 

területigényének vizsgálatát is lehetővé teszi. 

A termelés közbenső termékigényének modellezése lehetőséget teremt a 

közlekedési hálózaton megjelenő áruforgalmi igények vizsgálatára. Itt ki kell 

emelni a területhasználat termelési függvényben történő leképezésének 

jelentőségét, ugyanis a fenti megközelítés lehetőséget teremt a térben 
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koncentráltan megjelenő fogyasztói és termelői folyamatok, valamint a korlátos 

városi területek viszonyainak vizsgálatára. 

A motivációs tényezők (munkahelyi ingázás, bevásárlás) és a közbenső 

termékigények hatására a körzetek között mobilitási igények jelennek meg, 

amelyeket a modell az alábbi képlet segítségével azonosít: 

∑∑ ⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅=
ls

jlsnsijij
jl

ij YmNZNF
ijklijklij

ψυνψ  (3). 

Ahol: 

Fij:   az i-edik és a j-edik körzet között megjelenő helyváltoztatási igény 

(jm/hónap), 

N:   a település lakosainak száma (fő), 

ψij:   az i-edik körzet lakóhelynek és a j-edik körzet munkahelynek 

történő választásához rendelt valószínűség (%), 

Zijkl:   vásárlási utazások mennyisége (jószág/fő/hónap), 

νijkl   a javak elfogyasztásához kapcsolódó szállítási folyamat 

járműigénye, tekintettel a fogyasztott jószág jellemzőire 

(jm/jószág) 

υij   az i,j lakó- munkahely párral jellemzett társadalmi csoportba sorolt 

lakos egyhavi munkamotivált helyváltoztatásainak egységjárműre 

vonatkoztatott száma (jm/hónap/fő) 

ms:   a javak előállításhoz kapcsolódó közbensőtermék-igényhez 

kapcsolódó szállítási folyamat járműigénye, tekintettel a 

fogyasztott jószág jellemzőire (jm/jószág), 

Yjlsn:  a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált s-

edik körzetben előállított n-edik típusú közbenső termék 

mennyisége (jószág/hónap), 

Fontos kiemelni, hogy Anas és Kim [90] alapmodellje nem vizsgálja a személyi 

közlekedési igények módválasztási vonatkozásait. A személyi közlekedési 
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igényeket a termékfogyasztásból vezeti le (mellőzve a szolgáltatások és az 

egyéb forgalomgeneráló tényezők vizsgálatát), az igényeket homogén áramlat 

formájában terheli a hálózatra, azonban a rugalmas, döntési folyamatokból 

építkező módszertan a módválasztási döntések bevezetését is lehetővé teszi, 

(pl. egyéni közlekedés, közforgalmú közlekedés). 

Az egyszerűség kedvéért a körzetek közötti közlekedési kapcsolatok az egyes 

körzeteket jellemző aggregált közlekedési ellenállások (időfelhasználások) 

segítségével kerülnek leírásra (az aggregálás történhet pl. a körzeteken 

áthaladó útszakaszok szabad eljutási idejének átlagolásával, a kapacitások 

összegzésével). A közlekedési döntésekkel szorosan összefüggő torlódások 

gazdasági egyensúlyra gyakorolt hatását az eljutási idő és a forgalomnagyság 

közötti függvénykapcsolat [21] alkalmazásával vizsgálja a modell: 

( )[ ]c
iiii KFbag /1 ⋅+=  (4). 

Ahol: 

gi:   i-edik körzeten történő áthaladáshoz szükséges eljutási idő, 

forgalommal terhelt állapotban (perc), 

Fi:   az i-edik körzeten áthaladó forgalom (jm/hónap), 

Ki:   az i-edik körzet aggregált kapacitása (jm/hónap), 

ai:   az i-edik körzeten történő áthaladáshoz szükséges szabad eljutási 

idő (perc), 

b, c:  az infrastruktúra szolgáltatási színvonalát jellemző paraméterek. 

3.7 Egyensúlyi feltételek 
Anas és Liu 2007-ben publikált [91] RELU-TRANS (Regional Economy, Land 

Use, and Transportation – Regionális Gazdaság, Területhasználat és 

Közlekedés) modellje (4. ábra) a gazdasági (RELU) és a közlekedési rendszert 

(TRANS) külön modulként kezeli. Anas-ék az eljárás első lépéseként a RELU 

modulban a gazdasági egyensúlyt leíró egyenletrendszert oldják meg. Ebben 
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az iterációs szakaszban a közlekedési rendszer gazdasági egyensúlyra 

gyakorolt hatását előzetesen becsült közlekedési költségek alapján veszik 

figyelembe. A RELU modulban az egyensúlyi egyenletrendszer megoldásával 

számíthatók a közlekedési hálózaton megjelenő mobilitási igények. Ezt 

követően a helyváltoztatási igények hálózatra terhelését a TRANS modul végzi 

el, amely Daganzo és Sheffi 1977-ben közölt [92] használói optimumot 

eredményező sztochasztikus ráterhelési modelljének módszertana alapján 

került kialakításra. A TRANS modul kimeneti változója a módosított közlekedési 

költségmátrix. A közlekedési költségvektor változása a kapacitás korlátos 

ráterhelési eljárás következtében a forgalom függő eljutási időértékek 

változásától függ. A módosult közlekedési költségvektort visszacsatolják a 

RELU modulba. A közlekedési költségek megváltoznak, így a gazdasági 

rendszer egyensúlyi pontja is módosul, ami a helyváltoztatási igények 

átstrukturálódásához vezet. A RELU és a TRANS modul egymást követő iteráló 

futtatásainak eredményeként kialakul a gazdasági és a közlekedési rendszer 

kölcsönhatásaira épülő egyensúlyi állapot. 

 
4. ábra: A RELU-TRANS számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell felépítése (forrás: 
saját szerkesztés). 
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3.8 További fejlesztési irányok 
Anas „A fogyasztás és az utazási láncok összefüggései” című munkájában [93] 

az utazási láncok kialakulásához kapcsolódó szabályok azonosításával kibővíti 

a fogyasztói hasznosságmaximalizálási probléma vizsgálatának elméleti 

kereteit. A publikált modell módszertanilag kompatibilis Anas korábbi egyensúlyi 

modelljeivel, azonban a szerző a fogyasztói döntéseket nem teljes 
egyensúlyi környezetben vizsgálja. 

A szerző a fogyasztói hasznosságot Dixit-Stigitz-féle [55] konstans 

helyettesítési rugalmasságú függvénnyel írja le (U – fogyasztói hasznosság). 

Korábbi modelljeitől eltérően a fogyasztói hasznosság az egyszeri vásárlás 

során elfogyasztott javak mennyisége mellett attól is függ (zi – elfogyasztott 

jószág mennyisége, ρ – konstans helyettesítési rugalmasság), hányszor 

látogatta meg (ni) a fogyasztó adott időszakban az adott motivációs helyet: 

[ ]ρρ
1

1
),(),( ii

I

i i znuznU ∑ =
=  (5). 

Anas a fogyasztáshoz tehát gyakoriságot rendel, így a szerző adott jószág 

fogyasztásának mennyiségi jellemzői mellett a fogyasztási hely generálta 

forgalomról is részletesebb képet alkot. Így a fogyasztási helyek elérési 

útvonalaihoz rendelt utazási költségek segítségével lehetőség nyílik a mobilitási 

igények utazási láncokkal történő leképezésére. 

Anas számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modelljeinek [90], [91] 

módszertana integrálja a közlekedéstudomány, a földrajztudomány, a 

társadalomtudomány és a gazdaságtudomány területein elért korábbi 

modellfejlesztési eredményeket, ezáltal alkalmassá teszi a modelleket a 

gazdaság, a közlekedés és a területhasználat kölcsönhatásainak vizsgálatára, 

az egymást erősítő szinergiák és az egymást gyengítő extinkciók 

azonosítására. A vizsgált modellek megfelelnek a 2. fejezetben hangsúlyozott 

feltételnek, miszerint a komplex városi környezet működését vizsgáló modellek 

esetében elengedhetetlen az interdiszciplináris megközelítés, tekintve a 

különböző tudományterületek által tárgyalt városi rendszerfolyamatok sokrétű 
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összefüggésrendszerét. A modellek alkalmasak tehát a komplex városi 

környezet vizsgálatára, azonban a közlekedési rendszer működését 
reprezentáló modellkomponensek a modellekben – korábbi alkalmazási 

területükből kifolyólag – elnagyoltak, a társadalmi érdekeket a 
modellrendszer nem veszi figyelembe és a modellek együtthatóinak 

meghatározásához szükséges nagy ráfordítás igényű adatgyűjtési és – 
feldolgozási folyamatok is korlátozzák gyakorlati alkalmazásukat, így az 

értekezés 1. fejezetében megfogalmazott célok eléréséhez az Anas-féle 

városmodell módszertani keretrendszerére épülő további fejlesztések 

szükségesek. 
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4 A gazdasági, a területhasználati és a közlekedési rendszer 

kölcsönhatásait egyaránt kezelő városmodell kialakítása 
A számszerűsíthető térbeli egyensúlyi modellek a gazdasági kereslet és kínálat 

egyensúlyi pontját a hagyományosan alkalmazott mikrogazdasági 

döntéselméletnek megfelelő egyenletrendszerek megoldásával határozzák 

meg, figyelembevéve, hogy a gazdasági kereslet és kínálat térben egymástól 

általában elkülönül, s e térbeli különbözőség gerjeszti a mobilitási igények 

meghatározó részét, a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek 

alkalmasak a közlekedési igények becslésére. 

A hagyományos forgalommodellező eljárások független kiinduló adatnak 

feltételezik a mobilitási igényszerkezetet meghatározó társadalmi-gazdasági 

tényezőket, mint a népességszámot, a foglalkoztatottak, vagy a gazdasági 

értéket előállító szereplők számát. A körzeteket összekötő közlekedési folyosók 

kapacitása és terheltsége azonban szignifikáns döntési tényezőként szerepel a 

mobilitási igényszerkezetet meghatározó telephely és lakóhely választási 

döntésekben. A hálózatra terhelés következtében kialakuló torlódások 

időveszteséget okoznak, vagy egy közlekedésfejlesztő intézkedés eljutási idő 

megtakarítást eredményezhet. Hosszútávon, a fenti hatások döntően 

befolyásolják a telephely és lakóhely választási döntéseket, amelyek a 

konstansnak feltételezett társadalmi-gazdasági környezet meghatározó 

elemeire közvetlenül hatnak. 

Mint azt a 2. fejezet 1. pontja is értékelte, a gravitációs modellek figyelembe 

veszik azt az alapvető felismerést, hogy a mobilitási igények függnek az 

ellenállási tényezőként figyelembe vehető eljutási időtől, azonban az ellenállási 

tényező hatására a körzetek társadalmi gazdasági jellemzői, súlytényezői nem 

változnak (szemben a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi 

modellekkel). A gravitációs modellek által generált forgalmi igények egyszerre 

függnek közvetlenül a körzetek közötti eljutási időtől és a körzetek társadalmi-

gazdasági jellemzőitől. 
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Ezzel szemben a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek által 

számított forgalmi igények a körzetek közötti társadalmi-gazdasági jellemzőktől 

függnek közvetlenül. Itt az eljutási időváltozás a figyelembe vett társadalmi-

gazdasági jellemzőket (lakó- és telephelyválasztás), tehát a keresletet és a 

kínálatot befolyásolja közvetlenül. Így a számszerűsíthető térbeli általános 

egyensúlyi modellek alkalmazásával a gazdasági és a közlekedési rendszer 

kölcsönhatásait a valóságot pontosabban tükröző megközelítéssel, tehát 

átfogóbban, több magyarázóváltozó figyelembevételével írhatjuk le. 

4.1 A fogyasztói döntések 

4.1.1 A fogyasztói döntések érvényességi tartománya alapján kialakított 

hasznossági függvény 

Anas modelljeiben a fogyasztó térbeli döntéseivel kapcsolatban két fontos 

területet vizsgál. 

• A fogyasztó statikus, hosszú távú térbeli döntéseit – mint a lakóterület 

méretére és elhelyezkedésére, valamint a munkaterület 

elhelyezkedésére vonatkozó választásokat, vagy a hosszútávú 

döntésekből következő közlekedési célhely választási folyamatokat – 

általános egyensúlyi modelleken keresztül vizsgálja. 

• A fogyasztók rövidtávú térbeli döntései nyomán kialakuló utazási 

láncokat a fogyasztó elszigetelt hasznosságmaximalizálási 

problémájaként vizsgálja. 

Anas egyensúlyi modelljeiben a lakó- és munkahely pár kiválasztása során a 

fogyasztó célja a lakóhelyéről elérhető (mobilitási igényt generáló) és a 

lakóhelyének térbeli elhelyezkedésétől független (mobilitási igényt nem 

generáló) javak fogyasztásával nyerhető haszon maximalizálása, tekintettel a 

munkahelye által meghatározott jövedelemkorlátra. Az utazási láncokhoz 

kapcsolódó döntési modellje a rövidtávon érvényes fogyasztói döntéseket az 

egyes vásárlások során fogyasztott javak és a fogyasztási helyre történt 

utazások számának függvényében vizsgálja. A két döntéstípust – bár eltérő 
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időtávon értelmezhetők – mégis indokolt egy rendszeren belül vizsgálni, mivel 

mind a rövidtávú, mind a hosszútávú fogyasztói döntések befolyásolják a 

termelői döntéseket, amelyek mindkét típusú fogyasztói választásra hatást 

gyakorolnak. Ezért a fogyasztói és termelői döntések kölcsönhatásairól a 

különböző időtávon értelmezett folyamatok együttes figyelembevétele mellett 

alkothatunk teljes képet. Így a fogyasztó lakó- és munkahely pár választási 

folyamatának és az érték előállító gazdasági szereplők termelőhely választási 

folyamatának kölcsönhatásait vizsgáló számszerűsíthető térbeli általános 

egyensúlyi modelleket célszerű az utazási láncok modellezését megalapozó 

módszertani keretekkel bővíteni. 

Anas az utazási láncokhoz kapcsolódó döntési probléma leképezésénél 

kizárólag a fogyasztó vásárlási tevékenységét vizsgálja, azonban a vásárlás 

mellett számos egyéb tevékenység is felelős az utazási láncok kialakulásáért 

(mint például a gyermekes családok óvoda vagy iskola orientált utazásai). Az 

Anas által javasolt módszertan az utazási láncokat egy olyan feltételes 

szélsőérték probléma változójaként kezeli, amely a fogyasztói (vásárlói) 

döntésekre vezethető vissza, azonban ennek következtében a nem fogyasztási 

céllal felmerült helyváltoztatási igényeket a modell nem vizsgálja. Annak 

érdekében, hogy a fejlesztett modell a helyváltoztatási igények kialakulását 

előidéző tevékenységek teljesebb körének vizsgálatát lehetővé tegye, a 

helyváltoztatási szokások megismerését a Berki [24] által kidolgozott napi 

tevékenységi és helyváltoztatási lánc vizsgálati módszer alkalmazásával 

javaslom megvalósítani. Ezáltal a térbeli egyensúlyi modellben az utazási 

láncokat ismert paraméterként vesszük figyelembe, de lehetőség nyílik a 

lakosság térbeli társadalmi-gazdasági csoportosítása mellett egyéb 

ökonometriai jellemzőkön alapuló osztályozás bevezetésére is. 

Az utazási láncok kialakulása szoros kapcsolatban áll a fogyasztók lakó- és 

munkahely választási döntéseivel. Az összefüggések azonosításával lehetőség 

nyílik a két döntéscsoport kapcsolatának reprezentálására. A lakó- és 

munkahely választási döntések egyértelműen befolyásolják az utazási láncok 

szerkezetét, hiszen a legtöbb esetben meghatározzák az utazási lánc kiinduló 
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pontját (lakóhely), egy közbenső célpontját (munkahely) és a végső célpontját 

(lakóhely). A lakó- és munkahely választási döntések Anas-féle 

reprezentációjának vizsgálatából kiinduló modellfejlesztési javaslataimat a 

2009-ben rendezett magyar nyelvű konferencián publikáltam [94]. 

Az elérhető jószágtípusok halmazától és árától függően az utazási láncok 

kialakulását eredményező fogyasztói döntések és választási tényezők 

hasznosságnövelő hatása területenként különbözik, ezért a fogyasztói 

hasznosság maximalizálásra irányuló hosszútávú lakó- és munkahely pár 

választási döntések függnek az elérhető motivációs helyek látogatásával 

nyerhető hasznosságnövekménytől. A hosszú és rövidtávú városi folyamatok 

kölcsönhatásaira vonatkozó vizsgálataim eredményeit a 2007-ben rendezett 

angol nyelvű konferencián publikáltam [95]. Az ismertetett döntési problémákat 

az alábbi Cobb-Douglas-féle hasznossági függvény formájában vonom össze: 

( ) γβα
ij

kl LQZnU FOGYijijhklh
hkl

ij ⋅⋅⋅∏= ,)(     (6). 

Ahol: 

Uij:  a hasznossági függvény értéke az i-edik körzet lakóhelynek és a j-

edik körzet munkahelynek történő választása esetén (relatív 

mutató), 

nh:   a h-adik utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez 

rendelt, adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl. 

utazásszám/hónap), 

Zijkl:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport által a h-adik utazási lánc során a k-adik körzetben 

elfogyasztott l-edik típusú jószág mennyisége 

(jószág/vásárlás/hónap), 

αkl:   a k-adik körzetben előállított l-edik típusú jószág megvásárlására 

fordított kiadások aránytényezője, 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

53 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

β:   a lakásfenntartásra, bérletére fordított kiadások aránytényezője, 

Lij:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport pihenéssel töltött ideje (óra), 

γ:   a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője. 

Az 5. ábra szemlélteti a helyváltoztatási igények kialakulásáért felelős fogyasztói 

döntések típusainak meghatározását. A fogyasztói döntéscsoportokat az őket 

jellemző érvényességi tartomány alapján alakítom ki. A 5. ábra I. síkja a 

hosszútávon érvényes fogyasztói döntéseket tartalmazza, mint amilyen a 

lakóhelyválasztás (i-vel jelölt kör) a munkahelyválasztás (j-vel jelölt kör), vagy 

egyéb motivációs helyek megválasztása, mint pl. a gyermekes családok 

esetében az általános iskola kiválasztása (1-essel jelölt kör). A II. síkon a 

középtávú döntéseket ábrázolom. Ide sorolhatók a fogyasztói szokások 

alapján történő választások, mint pl. a fogyasztó által kedvelt vásárlási és 

szórakozási helyekre (a-val, b-vel, c-vel jelölt körök) vonatkozó döntések. Ezek 

a motivációs helyek alkotják az utazások célpontjait. A fogyasztó hasznosságát 

maximalizálva, a motivációs helyeket – az utazások időtartama és költségei, 

valamint a motivációs helyen fogyasztott javak ára alapján – utazási láncokban 

közelíti meg. 

A III. sík a fogyasztó rövidtávon érvényes döntéseit tartalmazza. Az I. és II. 

sík által magába foglalt döntések alapján az utazási láncokat alkotó kiinduló és 

célhelyek adottak. A helyváltoztatási igények hálózatra terheléséhez azonban 

szükséges még a fogyasztó útvonalválasztási problémájának leírása is. A 

helyváltoztatások hálózaton történő megjelenését (az útvonalválasztási 

folyamatot) a III. sík ábrázolja, azonban ezt a döntési problémát nem foglalja 

magába a bemutatott összevont hasznossági függvény. Ennek oka, hogy a 
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közlekedési szükségletek másodlagos jellegéből következően, önmagához a 

helyváltoztatáshoz nem rendelhető közvetlenül hasznosságnövelő hatás. 

A IV. sík adott fogyasztó kiinduló helyre, célhelyre valamint az azokat összekötő 

utazási láncokra vonatkozó döntéseit ábrázolja. 

 
 

I. sík:    hosszútávon érvényes fogyasztói döntések térbelisége 

I. sík, i,j-edik és 1-es körök: hosszútávon érvényes döntések (pl.: lakóhely, munkahely, iskola) 

II. sík:    középtávon érvényes fogyasztói döntések térbelisége 

II. sík, a,b-edik és 1-es körök: középtávon érvényes döntések (pl.: közkedvelt szórakozóhely) 

III. sík:    rövidtávon érvényes fogyasztói döntések térbelisége 

III. sík, fekete nyilak:  rövidtávon érvényes útvonalválasztási döntések 

IV. sík: a fogyasztói döntések eredményeként kialakuló utazásláncok 

térbelisége 

5. ábra: A helyváltoztatási igények kialakulását és hálózaton történő megjelenését befolyásoló 
fogyasztói döntések szétválasztása érvényességi tartományuk alapján (forrás: saját szerkesztés). 
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4.1.2 Útvonalválasztás, a helyváltoztatási igények hálózatra történő 

ráterhelése 

Anas és Liu [91] az útvonalválasztási probléma megoldására a Daganzo és 

Sheffi által közölt [92] sztochasztikus ráterhelési modellt javasolja. A használói 

optimumot eredményező algoritmus előnye a korábban alkalmazott ráterhelési 

eljárásokkal (mint például a Dial-féle [96], vagy a Burrel-féle [97] modell) 

szemben, hogy a Daganzo-Sheffi-féle szimulációs modellben a használók 
útvonalválasztási döntései a hálózati topológiától is függnek. 

A Daganzo-Sheffi-féle [68] eljárás ugyan figyelembe veszi a rendelkezésre álló 

információk megbízhatóságát és a használói irracionalitást, de döntési 

tényezőként kizárólag az eljutási idővel számol. Ebben a modellben az 

útvonalválasztási döntések az utazási időértékek használói becslésére épülnek, 

azonban összetett hálózati topológia esetén a becslési feladat komplexitása 

további – a döntésfolyamat valószerűbb reprezentációját lehetővé tevő, a 

használó által egyszerűbben becsülhető – döntési tényező alkalmazását is 

indokolja, mint az utazási távolság, vagy a használó által ismertnek vélt – nem 

forgalom függő – eljutási időérték, ahogy azt Hensher és Button is említi 

„Közlekedésmodellezési kézikönyv” című munkájukban [16]. 

Ezért az útvonalválasztási folyamat döntési változójaként a Sheffi-Daganzo által 

alkalmazott [68] eljutási időérték mellett javaslom az utazási távolság 

figyelembe vételét is. Emellett a Daganzo-Sheffi modell [92] alapfeltevésével 

szemben – miszerint a használók útvonal választási döntései egymástól 

függetlenek – javasolom a használói döntések leképezése során a becsült 

eljutási idő forgalom nagyságtól és összetételtől (vagyis a többi használó 

útvonalválasztásától) függő döntési modellezését is (kiegészítve – a fentieknek 

megfelelően – a statikus döntési tényezőként azonosítható utazási távolsággal 

és súlyozva az adott város dinamikus információs rendszerének fejlettségét 

tükröző szorzótényezővel). Az Anas és Liu [91] által alkalmazott 

számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi (SCGE-Spatial Computable 

General Equlibrium) modell a szerzők premisszaként elfogadott feltevéseiből 

adódóan aggregátumokra, összevont adatokra épül. 
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Ezért a modell a közlekedési rendszert is az eredeti rendszerelemek 

összevonásával, egyszerűsítő leképezésével írja le. További modellfejlesztési 

lehetőségként javaslom az útvonalválasztási problémának a Daganzo-
Sheffi-féle szimulációs eljárás [92] helyett a Larsson és Patriksson által is 

javasolt [98], analitikusan is megoldható egyenlőtlenségrendszer 
formájában történő leképezését, ugyanis az alkalmazható egyszerűsítések 

miatt így nem kell az analitikus megoldás bonyolultságából adódó túlzott 

megoldási idő- és költségnövekménnyel számolni. 

A fentiekben megfogalmazott modellfejlesztési javaslataim figyelembevételével, 

a közgazdasági döntéselméleti folyamatok feltételes szélsőérték problémaként 

való leírására vonatkozó Samuelson-i törekvéseknek megfelelően, a közép- és 

hosszútávú fogyasztói döntésmodellek módszertanához illeszkedve, az 

útvonalválasztási probléma egy nemlineáris egyenlőtlenségrendszerként (7) 

reprezentálható. A célfüggvény (7a: TINT) az egyes használók utazási idő 

minimalizálási döntéseiből adódó Wardrop-i rendszer-optimumra [99] vezethető 

vissza. 

A forgalmi igények utazási láncokkal történő leképezése lehetőséget teremt a 

felmerülő mobilitási igények csoportosítására (a csoportosítás történhet az 

utazási igények térbelisége, időbelisége, a használói csoport, az utazási 

eszköz, vagy más utazás jellemző alapján). A helyváltoztatási igénybecslés 

hatékonyságának a csoportképzéssel elérhető növeléséről a 2009-ben 

megjelent angol nyelvű szakcikkben számoltam be [100]. A helyváltoztatási 

igények időbeliségének leképezésével mód nyílik a tevékenységláncok időbeni 

vizsgálatára is. Ennek érdekében a tevékenységláncok alapján 

megkülönböztetett döntéshozói csoportok napi tevékenységeihez - a rövidtávú 

döntések érvényességi időtartományának (pl. nap) felosztásával képzett - 

időszakokat rendelek, megalapozva ezzel a forgalomstruktúra időbeli 

alakulásának értékelési lehetőségét is. 

Az alábbi minimalizálási probléma (7) célfüggvénye (7a) tartalmazza a körzetek 

közötti útvonalak forgalomtól függő eljutási idejét [21], a használók számára 
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rendelkezésre álló statikus információkat, az externáliák útvonalválasztási 

döntésekre gyakorolt hatását jellemző paramétert1, valamint a döntési tényezők 

súlyát reprezentáló választási paramétereket, 

min   ( )∑
∈

,,, ))(•+(+)(=
Aa

INTaEXTsaINTaINTatINT fEXTWWsftWT  (7a), 

INTpq
Rr

INTpqr dh
pq

,, =∑
∈

 Cqp ∈∀ ),(  (7b), 

0, ≥INTpqrh  Cqp ∈∀ ),(  (7c), 

INTa
Cqp Rr

INTpqrpqra fh
pq

,
),(

, =∑ ∑
∈ ∈

δ  Aa ∈∀ )(  (7d). 

Ahol: 

INT:  az útvonalválasztási döntés érvényességi időtartományának 

felosztásával képzett időintervallum jelölő paraméter (sorszám), 

TINT:  az útvonalválasztás során figyelembe vett fogyasztói költség 

hálózati élenként vett aggregátumainak a teljes hálózatra 

értelmezett összegző függvénye (Ft), 

a:   a hálózati élek „A” halmazának adott eleme (sorszám), 

fa,INT:  az „a” hálózati él forgalma az „INT”-edik intervallumban (jm/óra), 

ta,INT:  az „a” hálózati élet jellemző forgalomfüggő eljutási idő az „INT”-

edik intervallumban (óra), 

EXT:  externália paraméter (pl.: károsanyag-kibocsátás, g/m), 

sa:   az „a” hálózati él hossza (m), 

Wt:   az időköltség súlyát reprezentáló paraméter (Ft/óra), 

                                                             
1 Az úthasználók döntésfolyamatainak a járműállomány környezetvédelmi és műszaki kategóriáinak megfelelő 
csoportosításával történő leképezésére Török Ádám dolgozott ki módszert [101] 
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Ws:   az élhossz súlyát reprezentáló paraméter (Ft/m), 

WEXT:  az externáliák súlyát reprezentáló paraméter (pl. károsanyag-

kibocsátás esetén: Ft/g), 

p:   a helyváltoztatások kiinduló pontját azonosító közlekedési 

körzetek „C” halmazának adott eleme (sorszám), 

q:   a helyváltoztatások végpontját azonosító közlekedési körzetek „C” 

halmazának adott eleme (sorszám), 

r:   a körzetek közötti lehetséges útvonalak „R” halmazának adott 

eleme (sorszám), 

dpq,INT:  két közlekedési körzet között felmerülő helyváltoztatási igények 

száma az „INT”-edik intervallumban (utazásszám/óra), 

hpqr,INT: két közlekedési körzetet összekötő „r”-edik útvonalra terhelődő 

helyváltoztatási igények száma az „INT”-edik intervallumban 

(utazásszám/óra), 

δpqra:  a „p”-edik és a „q”-adik körzetet összekötő „r”-edik útvonalat és az 

„a”-adik hálózati élet összerendelő bináris paraméter. 

A (7) egyenletrendszer lehetőséget teremt a közlekedési hálózaton megjelenő 

forgalmi áramlatok eloszlásának becslésére, amennyiben hosszútávon Wardrop 

[99] második alapelvének megfelelő rendszer optimum kialakulását 

feltételezzük (a 7(a) összköltségfüggvény minimumában). A statikus és 

dinamikus információs környezetet leíró súlyparaméterek módosításával 

azonban lehetőség van az egyéni és a rendszer optimum közötti 

rendszerátmenetek jellemzésére. 

A kiinduló (p) és célkörzet (q) közötti mobilitási igények (dpq,INT) körzeteket 

összekötő útvonalak közötti megoszlását (hpqr,INT a p és q körzet közötti r-edik 

útvonalra terhelődő forgalmi áramlat) a 7(b) egyenlet reprezentálja. 
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A (7c) egyenlet rögzíti, hogy a forgalomstruktúra kizárólag nem negatív 

áramlatnagyságokból épül fel. 

A (7d) egyenlet az „a” él forgalmát (fa,INT) az „a” élt tartalmazó (δpqra) útvonalak 

forgalmainak (hpqr,INT) összegeként adja meg. 

A fenti egyenletek tehát a forgalomstruktúra becslését egy feltételes szélsőérték 

problémaként képezik le, ahol korlátként ismerjük a körzetek közötti 

forgalmakat, emellett tudjuk, hogy az egyes hálózati elemeken a forgalmak nem 

lehetnek negatív értékűek, célunk pedig az eljutási költségek minimalizálása. 

Az ismertetett modell alkalmazásával lehetőség nyílik a fogyasztó rövidtávú 

döntéseit befolyásoló tényezők és a fogyasztók tevékenységeiből eredő 

mobilitási igények időbeni lefolyásának vizsgálatára. Emellett a rugalmas 

modell-környezet lehetőséget teremt a döntési tényezők halmazának további 

bővítésére. 

4.1.3 A fogyasztói döntések modellezése 
A fogyasztók hosszútávú döntéseinek vizsgálatára, a 4.1.1 fejezetben 

bevezetett Cobb-Douglas-féle [84] hasznossági függvény általános alakja a 
következő: 

( ) γβα
ij

kl LQZnU FOGYijijhklh
hkl

ij ⋅⋅⋅∏= ,)(  (8). 

Az alkalmazott jelölésrendszernek megfelelően az i,j lakó-munkahely párral 

azonosított társadalmi réteg hasznossági függvénye Uij (i,j=1..n, a modell 

körzeteinek száma). A h-adik utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez 

rendelt adott időtávon értelmezett gyakoriságértéket n jelöli. Az i-edik körzetben 

lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi csoport által a h-adik utazási lánc 

során a k-adik körzetben elfogyasztott l-edik típusú jószág mennyisége Zijhkl. 

Qij,FOGY az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi csoport i-

edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete. Lij pedig az i-edik körzetben 

lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi csoport pihenéssel töltött idejét jelöli. 

αkl, β, γ paraméterek sorrendben az adott társadalmi réteg által fogyasztott 
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javakra, a lakóterületre, valamint a pihenésre fordított költségek aránytényezői 

(αkl, β, γ > 0 és Σkl(αkl)+β+γ=1). 

A fogyasztók döntési problémájának leképezése során célszerű figyelembe 

venni, hogy a valóságban a fogyasztó utazási láncainak száma adott 
időintervallumon korlátos. Amennyiben adott i,j lakó-munkahely párhoz 

rendelt társadalmi réteg utazási láncainak száma legfeljebb „a”, akkor adott 

társadalmi réteghez az „1..a”-ig terjedő sorszámozású utazási láncokat 

rendelve, a fogyasztó valós hasznossági függvénye a következő képpen 

módosul: 

( ) ( ) γβαα
ij

klkl LQZnZnU FOGYijijakla
kl

klij
kl

ij ⋅⋅⋅∏⋅⋅⋅∏= ,11 )(...)(  (9). 

Az utazási láncok realisztikus leképezése mellett a fogyasztásra vonatkozó 

részletes adatok hiányosságát, valamint a zárt modellszerkezet jelentette 

korlátokat is célszerű figyelembe venni. A városi társadalmi csoportok 

fogyasztói szokásaira, fogyasztói kosaruk összetételére, fogyasztói jószágterét 

reprezentáló elszámolás mátrixra vonatkozó adatok nem, vagy rendkívül 

hiányos formában állnak rendelkezésre, ezért a jószágtípusok részletes 

vizsgálatától eltekintek. A különböző társadalmi csoportok eltérő fogyasztói 

szokásokkal rendelkeznek, amelyet a csoportokra jellemző különböző 

fogyasztói kosarak, eltérő jószágkombinációk jól reprezentálnak. Ezért a 

további vizsgálat során – a jószágtípusok részletes megkülönböztetése 
helyett – a fogyasztás tárgyát aggregált egységjószággal reprezentálom.  

Tekintettel a funkcionálisan elkülönülő városi körzetek piaci szerepének 

különbözőségére, az egyes városi körzetekhez eltérő egységjószágot rendelek, 

ennek megfelelően feltételezésem szerint a különböző körzetekben eltérő 

típusú egységjószágot kínálnak fogyasztásra (a körzetekhez rendelet egyedi 

jószágtípus feltételezése megfelel a Fujita-Krugman modellben [83] alkalmazott 

térbeli reprezentációnak). Az egységjószág fogalmának bevezetése és a városi 

körzetek piaci szerepének megkülönböztetése miatt a fogyasztó valós 

hasznossági függvénye a következő képpen módosul: 
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( ) ( ) γβαα
ij

kk LQZnZnU FOGYijijaka
k

kij
k

ij ⋅⋅⋅∏⋅⋅⋅∏= ,11 )(...)(  (10). 

Így i,j lakó-munkahely párral azonosított társadalmi réteg Uij hasznossági 

függvénye függ az utazási láncok megvalósulásának gyakoriságától, a 

körzetekben fogyasztott egységjószág mennyiségétől, az igénybevett 

lakóterület méretétől és a pihenéssel töltött időtől. 

Ebben az esetben i,j lakó-munkahely párral jellemezhető társadalmi csoport 

jövedelemkorlátja – amely az egyes tényezők hasznossága mellett 

meghatározza a fogyasztás mértékét – a következő képen írható fel: 

( )

( )

)(,

11111 1

ijijjFOGYijiaja

aia
k

akaka

i
k

kk

LTHwQrtn

tntnpZn

tntnpZn

ijak

kij

−−⋅=⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅⋅+

⋅
⋅
⋅

+⋅+⋅+⋅⋅

∑

∑

 (11). 

A (11) jelű összefüggésben, a fogyasztók költségvetési függvényének 
baloldalán a lakossági kiadások szerepelnek, ahol nh a h-adik utazási lánc 

megvalósulásának gyakorisága (h=1,…,a), Zijhk az i,j lakó-munkahely párral 

jellemzett társadalmi réteg h-adik utazási lánca során elfogyasztott k-adik 

körzetben előállított jószág, pk a k-adik zónában vásárolt termék árát jelöli, thk a 

h-adik utazási lánc során a k-adik területegység meglátogatásának 

többletköltsége, thj a h-adik utazási lánc során meglátogatott munkahely 

eléréséhez szükséges költség, thi a h-adik utazási lánc végállomásának 

eléréséhez szükséges költség, ri az i-edik területegység ingatlan használati díját 

reprezentáló érték. Az egyenlet baloldala tehát az utazási lánc során vásárolt 

termékek költségeit, az utazási lánc utazási költségeit, a munkahelyre és a 

végállomásra történő utazás költségeit és a lakóterület igénybevételével járó 

költségeket foglalja magában. Az egyenlet jobboldalán wj a j-edik zónában 

dolgozó lakosok átlagos munkabérét jelöli. Ha a modell vizsgálati időtartománya 
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H (naponkénti vizsgálati időegység esetén 24 óra), Tij adott vizsgálati 

időtartományra vonatkozó összes utazási idő, és Lij a pihenéssel töltött 

időhányad, akkor a termelőtevékenységre fordított időt H-Tij-Lij fejezi ki. Így az 
egyenlet jobb oldala a fogyasztó munkavégzése során realizálható 

jövedelmét reprezentálja. 

Az utazási láncokhoz kötött utazási idők összegzésével kifejezem a 

költségvetési függvényben szereplő Tij összes utazási időt. Legyen ghk a h-

adik utazási lánc során a k-adik körzet megközelítéséhez szükséges utazási 

idő, ghj adott utazási lánc során a munkahely eléréséhez szükséges utazási idő, 

ghi pedig az utazási lánc végcéljának eléréséhez szükséges utazási idő, ekkor 

i,j lakó-munkahely párhoz tartozó társadalmi csoport összes utazási ideje: 

( )

( )

ja

aia
k

aka

i
k

kij

gn

gngn

gngnT

⋅+

+⋅+⋅+

⋅
⋅
⋅

+⋅+⋅=

∑

∑ 1111

 (12). 

Az utazási láncok idő- és költségigényét összegző szummától külön kezelt j-

edik úti cél a munkahelyre történő utazást reprezentálja. Az i,j lakó- munkahely 

párral jellemzett társadalmi csoport egy tagjának összes utazási idejét és 

költségvetési korlátját leíró függvényekben a munkahelyre történő utazás 

költségét és időigényét az a-adik utazási láncon belül vettem figyelembe. A nem 

fogyasztói tevékenységként azonosított egyéb lakossági tevékenységek (pl. 

óvoda vagy iskola orientált utazás) mobilitási igénygeneráló hatásának 

vizsgálata a munkahelymotivált utazások leképezéséhez hasonlóan lehetséges. 

A forgalmi áramlat nagyságát befolyásoló tényezők igénybefolyásoló hatására 

és a mobilitási igények regressziós becslésére vonatkozó kutatási 

eredményeimet a 2009-ben megjelent angol nyelvű szakcikkben publikáltam 

[102]. 
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Az összes utazási idő (Tij) képletét a fogyasztó költségfüggvényébe 

helyettesítve, kifejezem az adott feltételes szélsőérték probléma korlátjaként 

definiálható egyenlőséget: 

( ) ( )

( ) ( )
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 (13). 

A felírt klasszikus szélsőérték probléma megoldására a Lagrange tételt 
[103] alkalmazom. A Lagrange függvény (LFOGYASZTO) a következő alakban 

írható fel: 
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(14). 

A fogyasztói hasznossági függvény szélsőértékének feltétele, hogy adott 

pontban a Lagrange függvény parciális deriváltja (LFOGYASZTO’) zérus legyen. A 

Lagrange függvény parciális deriváltjaiból képzett egyenletrendszer megoldása 

meghatározza a döntési probléma optimum pontját, így az alábbiakban a 

tényezőtípusok Lagrange függvénye parciális deriváltjainak kifejezésére 

szorítkozom. 
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Az i,j lakó-munkahely párral jellemezhető társadalmi csoport h-adik utazási 

láncának megvalósulása során meglátogatott k-adik körzetben elfogyasztott 

egységjószág szerinti parciális derivált alakját (LFOGYASZOij’Zijak) az első 

fogyasztói utazási lánc során meglátogatott 1-es körzet egységjószágából 

fogyasztott mennyiség szerinti parciális deriválttal szemléltetem: 
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 (15). 

Az i,j lakó-munkahely párral jellemezhető társadalmi csoport által az i-edik 

körzetben igénybevett lakóterület nagysága szerinti parciális derivált 

(LFOGYASZTOij’Qij) a következő képen írható fel: 
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 (16). 

Az i,j lakó-munkahely párral jellemezhető társadalmi csoport pihenésre szánt 

ideje szerinti parciális derivált (LFOGYASZTOij’Lij) alakja: 
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 (17). 

A fogyasztó hosszútávú döntését modellező feltételes szélsőérték feladat 

megoldásához is a Lagrange módszert alkalmaztam. A kialakított nemlineáris 

egyenletrendszer analitikus megoldásával kifejezett hasznossági tényezőket 

visszahelyettesítve, meghatározható a fogyasztói csoportok elérhető 

hasznossága. A hasznossági függvényeket felhasználva, a modell egyszerű 

kezelhetőségét szem előtt tartva, i,j lakó-munkahely pár választásának 
valószínűsége (ψij) logit modell segítségével határozható meg [90]: 
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=ijψ Prob [ ]),(),(; jimsUU smij ≠∀>  (18) 

∑∑
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1=∑ij ijψ
   

(19) 

Az utazási láncok bevezetésével i,j körzetek között megjelenő mobilitási 

igényeket az s,m lakó-munkahely pár választási valószínűség (ψsm) 

függvényében a 3.4 alpontban ismertetett képletet (3) felülvizsgálva írom fel. A 

fogyasztói utazási lánc az egymást követő fogyasztói tevékenységeket köti 

össze térben, így az utazási lánc a láncban egymást követő tevékenységhelyek 

relációjának összességeként írható fel. A h-adik utazási lánc által magába 

foglalt i,j tevékenységhely relációk halmazát Δhij bináris paraméter mátrix 

azonosítja. Így i,j tevékenységhely reláció között megjelenő személyforgalmat 

az s,m lakó-munkahely párral definiált társadalmi csoport egyedszámának 

(N·ψsm) és a csoport utazási láncainak i,j tevékenységhely relációt magába 

foglaló halmazára jellemző megvalósulási gyakoriságoknak (nh·Δhij) a 

szorzatösszegével fejezem ki. A teherforgalmat továbbra is az i,j körzetek 

közötti közbensőtermék-forgalom írja le. 

∑∑ ⋅+⋅∆⋅⋅⋅=
ij

iji
smh

smhhijhsm YUNnNF
ij

νψ  (20). 

Ahol: 

Fij:   az i-edik és a j-edik körzet között megjelenő helyváltoztatási igény 

(jm/hónap), 

N:   a település lakosainak száma (fő), 

ψsm:  az s-edik körzet lakóhelynek és a m-edik körzet munkahelynek 

történő választásához rendelt valószínűség (%), 

nh:   a h-adik utazási lánc megvalósulásának egy hónapra vetített 

száma (utazási lánc/hónap), 
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Δhij:   a h-adik utazási lánc által magába foglalt i,j tevékenységhely 

relációk halmazát azonosító bináris paraméter mátrix, 

νsmh   az s,m lakó- munkahely párral jellemzett társadalmi réteg h-adik 

utazási láncának helyváltoztatási folyamataihoz használt 

egységjármű (jm/fő/utazási lánc), 

Yij:   a termeléshez szükséges közbenső termék mennyisége 

(jószág/hónap), 

UNi:  az i-edik körzetben előállított jószág egységjármű rakomány 

paraméter (jm/jószág). 

A fogyasztó lakó-munkahely választási folyamatának eredményeként 
kialakuló helyváltoztatási igények hálózatra történő ráterhelése a 4.1.2 
alpontban bevezetett feltételes szélsőérték probléma megoldásával 
végezhető el. A körzetek közötti forgalomáramlatok a társadalmi csoportokhoz 

rendelt valós utazási láncok függvényében alakulnak ki, az alábbiak szerint: 

Ahol: 

Min   ( )∑
∈

,,, )•+(+)(=
Aa

INTaEXTsaINTaINTatINT fEXTWWsfgWT , 

HINT ∈∀ )(  

(21a), 

INTij
r

INTijr Fh ,, =∑ , ),( ji∀ , HINT ∈∀ )(  (21b), 

0, ≥INTijrh , ),( ji∀ , HINT ∈∀ )(  (21c), 

INTa
ijr

INTijrijra fh ,, =∑δ , Aa ∈∀ )( , HINT ∈∀ )(  (21d). 

( )[ ]c
aINTaaINTa Kfbag /1 ,, ⋅+= , Aa ∈∀ )( , HINT ∈∀ )(  (21e). 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

67 

INT:  az útvonalválasztási döntés érvényességi időtartományának (H) 

felosztásával képzett időintervallum jelölő paraméter (sorszám), 

TINT:  Az útvonalválasztás során figyelembe vett fogyasztói költség 

hálózati élenként vett aggregátumainak a teljes hálózatra 

értelmezett összegző függvénye (Ft), 

a:   a hálózati élek „A” halmazának adott eleme (sorszám), 

fa,INT:  az „a” hálózati él forgalma az „INT”-edik intervallumban (jm/óra), 

ga,INT:  az „a” hálózati élet jellemző forgalomfüggő eljutási idő az „INT”-

edik intervallumban (óra), 

EXT:  externália paraméter (pl.: károsanyag-kibocsátás, g/m), 

sa:   az „a” hálózati él hossza (m), 

Wt:   az időköltség súlyát reprezentáló paraméter (Ft/óra), 

Ws:   az élhossz súlyát reprezentáló paraméter (Ft/m), 

WEXT:  az externáliák súlyát reprezentáló paraméter (pl. károsanyag-

kibocsátás esetén: Ft/g), 

i:   két egymást követő tevékenységből álló tevékenységhely 

relációban a korábban meglátogatott tevékenységhelyet jelölő 

paraméter (sorszám), 

j:   két egymást követő tevékenységből álló tevékenységhely 

relációban a később meglátogatott tevékenységhelyet jelölő 

paraméter (sorszám), 

r:   a körzetek közötti lehetséges útvonalak „R” halmazának adott 

eleme (sorszám), 

Fij,INT:  két tevékenységhely között felmerülő helyváltoztatási igények 

összes száma az „INT”-edik intervallumban (jármű/nap), 
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hijr,INT:  két tevékenységhelyet összekötő „r”-edik útvonalra terhelődő 

helyváltoztatási igények száma az „INT”-edik intervallumban 

(utazásszám/óra), 

δijra:   az „i”-edik és a „j”-edik tevékenységhelyet összekötő „r”-edik 

útvonalat és az „a”-adik hálózati élet összerendelő bináris 

paraméter. 

A fogyasztói költségtényezők hálózati élenként vett aggregátumai teljes 

hálózaton értelmezett összegző függvényének (21) minimum pontját a Hearn 

[104] által javasolt Karus-Kuhn-Tucker-féle feltételrendszer [105] felállításával 

képzett egyenletrendszer (22) számítógépes megoldásával határozható meg, 

amely tartalmazza a Lagrange függvény (22a) parciális deriváltjaira vonatkozó 

nullfeltételt (22b), az eredeti szélsőérték probléma korlátjait (22c), valamint a 

kiegészítő eltérésre vonatkozó feltételt (22d). 
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A rövidtávú fogyasztói döntések hatására a hálózat éleit jellemző eljutási 

időértékek módosulnak. A tevékenységhelyek közötti eljutási idők változása a 

hosszútávú lakó-munkahely pár választást befolyásoló fogyasztói szokások 

átalakulását eredményezi. A két folyamat kölcsönhatását leíró egyenletrendszer 

analitikus megoldásától a továbbiakban eltekintek. Tekintettel a probléma 

összetettségére és a modell nagyobb bonyolultságú városi rendszeren 
történő alkalmazhatóságának igényére, a feladatot a probléma 
számítógépes programozásával oldom meg. 

4.2 A profitorientált gazdasági szereplők döntési problémája 

Anas és Liu 2007-ben közölt cikkének [91] hiányossága, hogy a profitorientált 

gazdasági szereplők közül kizárólag termelőtevékenységet folytató vállalat 

profitmaximalizáló döntéseit vizsgálja, noha a város gazdasági, 

területhasználati és közlekedési folyamataiban a szolgáltatás jellegű 

tevékenységet folytató vállalatok szerepe legalább olyan jelentős (az Európai 

Unió bruttó hazai termékének közel 70%-a szolgáltató tevékenységekből kerül 

előállításra [106]). 

Anas modelljeiben a szolgáltató szektor mellőzése a fogyasztói utazási láncok 

vásárlási tevékenységre történő szűkítésével rokonítható egyszerűsítés. Az 

ilyen jellegű egyszerűsítés célja, hogy elősegítse a módszertani keretek 

megalapozását, ügyelve arra, hogy a vizsgált folyamattal kapcsolatos 

megállapítások általános érvénye ne sérüljön. 

INTij
r

INTijr Fh ,, =∑ ,    ),( ji∀ , )(INT∀  (22c), 

0, ≥INTijrh ,    )(),(),,( INTrji ∀∀∀  (22d), 

0, =







⋅ ∑

r
INTijrhµ ,    )(INT∀  (22e). 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

70 

A modell gyakorlatban történő alkalmazása azonban megköveteli a 

valószerűtlen egyszerűsítések mellőzését, a döntési probléma kiterjesztését, 

ezért a szolgáltatói szegmens modellben történő reprezentálását szükségesnek 

tartom. A szolgáltatói szegmens modellezésének szükségességét alátámasztó 

elemzést a 2007-ben rendezett magyar nyelvű konferencián publikáltam [107]. 

A Cobb-Douglas-féle termelési függvény [84] alkalmazása ezt lehetővé teszi, 

hiszen az előállított jószág és a felhasznált erőforrások mennyisége a 

szolgáltatótevékenység esetében is a termelőtevékenységhez hasonló 

kapcsolattal jellemezhető. A fenti megfontolások tükrében a profitorientált 

gazdasági szereplők döntési problémájának leképezésére az alábbi termelési 

függvényt javaslom (ahol Xjl – a j-edik körzetben előállított l-edik típusú jószág, 

szolgáltatási produktumokat is magában foglaló mennyisége): 

∏ φκµδ ⋅⋅⋅⋅=
sn

jlsnjlTERM,jljljl
lsnYCQMBX  (23). 

A korlátosan rendelkezésre álló erőforrások a következő tényezőket foglalják 

magukba: 

B:   össztényezős termelékenységi paraméter  

(jószág/emberóraδ/(m2)μ/dbκ/jószágΦ), 

Mjl:   a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

munkaerő mennyisége (emberóra/hónap), δ – a munkaerő 

ráfordítás aránytényezője, 

Cjl:   a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

tőke mennyisége (Ft/hónap), κ – a tőkeráfordítás aránytényezője, 

Qjl,TERM: a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált 

termelőterület mennyisége (m2/hónap), μ – a termelőterület 

ráfordítás aránytényezője, és 

Yjlsn:  a j-edik körzetben l-edik típusú termék előállításához felhasznált s-

edik körzetben előállított n-edik típusú közbenső termék 
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mennyisége (jószág/hónap), Φlsn – a közbenső termék ráfordítás 

aránytényezője. 

4.2.1 A profitorientált gazdasági szereplők döntéseinek modellezése 

A helyváltoztatási igényeket hosszútávon meghatározó forgalomgerjesztési 

pontok elhelyezkedését döntően a profitorientált gazdasági szereplők telephely 

választási döntései határozzák meg, így a cégek döntési folyamatát vizsgálva, a 

város-szerkezet ezzel összefüggő hosszú távú változásaira következtethetünk 

[108]. 

Az előállított javak és az előállításához szükséges erőforrás-mennyiség 
kapcsolatát az Anas és Liu által javasolt [91] Cobb-Douglas-féle homogén, 

termelési függvénnyel fejezem ki: 

∏⋅⋅⋅⋅=
s

jsjTERMjjj
jsYCQMBX φκµδ

,  (24), 

ahol Xj a város j-edik területegységén előállított szolgáltatási produktumokat is 

magában foglaló egységjószág mennyisége (az egységjószág bevezetésével 

adott körzetben, adott típusú egységjószágot állítanak elő j= 1..n). A modellben 

Xj előállítási mennyisége az igénybevett munkaerőforrás (Mj), telephelyterület 

(Qj,TERM), tőke (Cj) és közbenső termék mennyiség (Yjs) függvénye. A termelési 

tényezők egymással kiegészítő viszonyban vannak, ráfordítási aránytényezőik 

sorrendben б, μ, κ, Φsn , ahol б+μ+κ+ΣsΦjs=1. 

Ha feltételezzük, hogy a versenyző vállalatok célja a profitmaximalizálás (π 

maximalizálása), akkor a szükséges erőforrások mennyiségének (Mj, Qj,TERM, 

Cj, Yjs) és árának (sorrendben: wj, rj, ςj, ps+tjs), valamint a vizsgált, j-edik 

területegységen előállított jószág (pj) egységárának figyelembevételével az 

alábbi összefüggésből kiindulva írhatjuk fel a cégek döntési problémáját: 

Max ∑ ⋅+−⋅−⋅−⋅−⋅=Π
s

jsjsjjjTERMjjjjjj YtpCQrMwXp )(, ζ  (25). 
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A profitmaximalizálás hagyományos leképezésének megfelelően [109] az 

előállított jószágmennyiséget reprezentáló termelési függvényt behelyettesítem 

a profitfüggvénybe. Feltételezve, hogy a profitfüggvény minden tényezője 

szerint parciálisan differenciálható, a profitmaximumban a profitfüggvény 

erőforrások szerinti parciális deriváltjai nullával egyenlők (a szélsőérték 

másodrendű feltételeitől eltekintek): 

0,
1 =−⋅⋅⋅⋅⋅ ∏−

j
s

jsjTERMjjj wYCQMBp jsφκµδδ  (26), 

 

01
, =−⋅⋅⋅⋅⋅ ∏−

j
s

jsjTERMjjj rYCQMBp jsφκµδ µ  (27), 

 

01
, =−⋅⋅⋅⋅⋅ ∏−

j
s

jsjTERMjjj cYCQMBp jsφκµδ κ  (28), 

 

0)(1
, =+−⋅⋅⋅⋅⋅ ∏

∉

−

jlj
sl

jsjljljTERMjjj tpYYCQMBp jsjl φφκµδ φ ,          )(l∀  (29). 

Hasonlóan a városi rendszer már vizsgált fogyasztói elemeihez, a profit orientált 

gazdasági szereplők döntéseit leképező egyenletrendszert is a probléma 

számítógépes programozásával oldom meg, megteremtve a modell szélesebb 

körben való, rugalmasabb alkalmazhatóságának lehetőségét. 

4.3 A térszemlélet jelentette többletinformáció alkalmazása, a 
modell együtthatóinak meghatározása 

A gazdasági egyensúlyelmélet fejlődésével ugyan megjelent a térszemlélet a 

modellekben, de a térbeliség jelentette többletinformáció jelenleg kizárólag a 

valószerűbb folyamatmodellezési törekvéseket támogatja. 
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A gazdasági folyamatok térben történő leképezése azonban valóságos 

környezetbe helyezi a modellt, javítva a folyamatok megfigyelhetőségét és így a 

megbízható működés feltételét jelentő kalibráló folyamatok hatékonyságát. 

Felhasználva az iménti megállapítást, a térszemlélet bevezetésével járó többlet 

információként azonosíthatók a város működési folyamatainak eredményeként 

megjelenő forgalmi áramlatok. 

A forgalmi áramlat nagysága – amely többek között a rövidtávú 

útvonalválasztási döntések eredményeként alakul ki – keresztmetszeti és 

célforgalmi forgalomszámlálás útján jól mérhető. A keresztmetszeti adatokat 

felhasználva az útvonalválasztási problémát leképező egyenletrendszer (7) 

változójaként – az éleket jellemző keresztmetszeti forgalmak helyett (fa,INT) – a 

körzetek közötti mobilitási igényeket (dpq,INT) azonosítva, a feladat 

megoldásával kifejezhetjük a tevékenységláncok motivációs helyeire irányuló 

fogyasztói és termelői igényeket. A módszer alkalmazásával közelíthető a 

városi szinten alig, vagy egyáltalán nem hozzáférhető társadalmi elszámolások 

mátrixa. 

Az ágazati adatok mélyebb szétválasztásához azonban célszerű a várost 

magába foglaló nagyobb területegységre vonatkozó ágazati input / output 

adatokból kiindulni, hiszen ezek az adatok feltehetően léteznek és elérhetőek. A 

számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek kalibrálásához 

alkalmazott eljárások fejlesztésére tett javaslataimat a 2010. július 11-e és 15-e 

között rendezett Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencián (WCTR) 

elfogadott, megjelenés alatt lévő cikkemben publikálom [86]. 

A számszerűsíthető térbeli egyensúlyi modell paramétereinek meghatározására 

kifejlesztett módszer a következő példa segítségével szemléltetem (30). A 

fogyasztó döntési problémájának megoldása során alkalmazott eljárást [62] 

végrehajtva a (15) és (16) egyenletek átrendezésével és egymással történő 

elosztásával kifejezem az i,j lakó- és munkahely párral jellemzett társadalmi 

réteg által az 1-es utazási lánc során az 1-es körzetben elfogyasztott jószág 

mennyiségét: 
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11,1
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⋅
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 (30). 

Ahol: 

β:   a lakásfenntartásra, vagy annak bérletére fordított kiadások 

aránytényezője, 

Zijhk: az i,j lakó-munkahely párral jellemzett társadalmi réteg által a h-

adik utazási lánca során a k-adik körzetben elfogyasztott jószág 

mennyisége (jószág/vásárlás), 

α1:   a fogyasztásra fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

n1:   az 1-es utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez rendelt, 

adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl. 

utazásszám/hónap), 

ri:   az i-edik körzetben jellemző lakbér (Ft/hónap), 

p1:   az 1-es körzetben előállított egységjószág ára (Ft/db). 

Az egyenletet átrendezve (31) kifejezem a fogyasztásra fordított kiadások 

aránytényezőjét, amelyet a többi paraméter ismeretében meghatározhatunk. 

FOGYiji

ij

Qr
Zpn

,

1111
1 ⋅

⋅⋅⋅
=

β
α  (31). 

A fogyasztásra fordított kiadások aránytényezőjének meghatározásához a többi 

paraméter között az i,j lakó-munkahely párral jellemzett társadalmi réteg által a 

h-adik utazási lánca során a k-adik körzetben elfogyasztott jószág mennyiségét 

is ismernünk kell (Zijhk), azonban a közlekedési modelleket, valamint a 
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tevékenység láncok leképezését megalapozó kikérdezések komplex 

módszertana ezt lehetővé teszi [111]. 

4.4 A közösségi fejlesztési irányok kijelölése 

A közösségi döntések mozgásterét, a fejlesztési lehetőségek korlátait a 

területhasználat jellemzői és folyamatai nagyban meghatározzák. Anas és Liu 

[91] a földhasználati folyamatokat irányító rendszerelemként a „fejlesztők” 

csoportját azonosítja. A „fejlesztők” profitjukat maximalizálják, azonban a 

területhasználati döntések vizsgálata során a profitmaximalizáló 

magatartásformánál előnyösebbnek találom a társadalmi jólétet, illetőleg 

jólérzettségi fokot előtérbe helyező döntési folyamatot, hiszen a 

területhasználati folyamatok irányítása így a közérdek figyelembevételével, a 

közösséget képviselő szervezet felügyeletével történik. Ezért felülvizsgálva 

Anas és Liu modelljét [91], indokoltnak tartom, hogy a közösségi döntések a 
lakosság – hosszútávú döntési problémájának reprezentálására kialakított 
– fogyasztócsoportonkénti hasznossági függvényeinek aggregátuma 
alapján kerüljenek leképezésre. A társadalmi érdekek érvényesítését 

megalapozó közösségi intézkedéscsomagok kialakítását elősegítő eljárás 

módszertanát a 2009-ben megjelent angol nyelvű szakcikkben publikáltam 

[112]. 

A Samuelson „A közösségi kiadások tiszta elmélete” című 1954-ben közölt 

tanulmányában definiált közösségi döntési problémát [113] kiegészítem azzal a 

feltevéssel, hogy nem minden jószág magán, vagy közösségi jószág, hiszen 

a közlekedés és területhasználat kapcsolatának jelentőségét hangsúlyozva a 

területhasználati folyamatokat vizsgálom, és bár a városi földterületek egy 

részének felhasználása valóban közcéllal történik (pl. parkok, közutak), a föld 

mégsem azonosítható egyértelműen, mint tiszta közjószág. A nem tiszta 

közjószág fogalom hangsúlyozására azért van szükség, mert éppen a 

földterület nem azonosítható egyértelműen sem magán sem közösségi 

jószágként. Ugyanis a földterület közcélú felhasználása mellett magáncélú 

felhasználása is jellemző. A földterület magáncélú hasznosítása esetén, piaci 
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jószágként van piaci ára, így aki azt nem tudja megfizetni, az ezen jószág 

fogyasztásából kizárható, ekkor a rendelkezésre álló földterületek szűkössége a 

fogyasztók rivalizálásához vezethet, így e kritériumok alapján tehát a föld nem 

felel meg a tiszta közjószág fogalmának (díj-köteles), ám közcélú 

hasznosíthatóságából adódóan a magánjószág fogalmát sem elégíti ki. A 

területhasznosításból kiinduló társadalmi jóléti függvény tényezői 
esetében a földterület különböző típusú hasznosítási formáitól függően 
magán (pl. lakóterület), köz- (pl. park) illetve nem tiszta közjavakról (pl. 
közút) beszélhetünk. Az ismertetett egyensúlyi rendszerben az egyéni 

hasznossági függvények közvetlenül függenek a lakóterület méretétől, amelyek 

a magánjavak közé sorolhatók. Az egyéni hasznossági függvények a 

közterületként hasznosított területek méretétől azonban közvetve függenek, 

tekintve, hogy a városi területek korlátossága miatt a nem lakáscélú 

területhasznosítás növekedése (csökkenése) a lakáscéllal hasznosítható 

területek, így az elérhető fogyasztói hasznosság csökkenését (növekedését) 

eredményezi. Emellett például a közlekedési beruházások is közvetve 

befolyásolják a fogyasztói hasznosságot, hiszen a közlekedés költségének 

csökkenésével növekszik az adott jövedelem szinten elfogyasztható javak 

mennyisége, ezáltal a fogyasztói hasznosság. 

Tekintve, hogy a fogyasztói csoportok hasznossága az egyensúlyi 

egyenletrendszer megoldásával kerül kifejezésre, a társadalmi jólétet 

befolyásoló intézkedéscsomagokat az egyensúlyi egyenletrendszer 

paramétereinek módosításával képezem le (pl. a közlekedésfejlesztési 

intézkedéseket a közlekedési hálózat jellemzőinek módosításával 

reprezentálom). Az egyensúlyi egyenletrendszer megoldásával kifejezhetjük a 

fogyasztói csoportok hasznosságát, amellyel leképezhetjük a paraméterek 

változásának közvetlen és közvetett jóléti hatásait. A közérdek érvényesítését 

megalapozó intézkedések költségei a közösségi költségvetési függvényben 

jelennek meg, míg a társadalmi jóléti függvény az intézkedések közvetlen és 

közvetett hatásaként kialakult egyéni hasznosságok valamilyenfajta aggregált 

függvényeként definiálható. 
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Az egyéni fogyasztást jellemző közömbösségi görbék alapján a társadalmi jóléti 

függvényre vonatkozó következtetéseket teszek, amelyek alkalmassá teszik a 

kialakított függvényt a közösségi érdekeket szem előtt tartó 

intézkedéscsomagok reprezentálására. 

Az egyéni preferenciák feltételezett ellentmondás-mentességét biztosító 

axiómákat felhasználva, a társadalmi preferenciák konzisztenciája is 

biztosítható. Ezért az egyéni preferenciák axiómáit elfogadom a társadalmi jóléti 

függvény axiómarendszereként. Tehát a teljesség axiómájának megfelelően, 

bármely két jóléti állapot között rangsor állítható fel (azaz a közömbösségi 

görbék teljesen kitöltik a jószágteret), ily módon a reflexivitás axiómájának 

megfelelően, bármely jóléti állapot legalább olyan jó, mint önmaga és a 

tranzitivitás axiómájának megfelelően, ha előnyben részesítem A jóléti állapotot 

B jóléti állapottal szemben és B jóléti állapotot C jóléti állapottal szemben, akkor 

A-t C-vel szemben is előnyben részesítem (a közömbösségi görbék nem 

metszik egymást). Emellett feltételezhető, hogy egy társadalmi csoport 

jólétének növekedése (csökkenése) a többi csoport jólétének változatlansága 

mellett a társadalmi jólét növekedését (csökkenését) eredményezi, így a több-

jobb elv érvényesül (a preferenciák monotonitása). Racionális és optimista 

preferenciák esetén a fogyasztó a változatosságot preferálja, tehát a 

szélsőségekkel szemben az átlagok előnyt élveznek. Ezt a feltételezést a 

közömbösségi görbék konvexitásával képezhetjük le, amely a társadalmi jóléti 

állapotok leképezésénél geometriailag azt jelenti, hogy egy tetszőleges (u1, u2, 

.. un) társadalmi jóléti állapothoz képest preferált jóléti állapotok halmaza 

konvex. Ezáltal a közösségi haszonmaximalizálási feladatot nem egy-egy 

kiemelt csoport hasznosságának maximalizálásával oldom meg (pl. kiemelkedő 

lakosszámmal, vagy várható fajlagos hasznosságnövekménnyel rendelkező 

társadalmi csoportok esetében), hanem az adott közösségi döntés az összes 

fogyasztói csoport érdekének megfontolása mellett kerül kialakításra, tekintettel 

a társadalmi aszimmetriák szűkítésének elvére [64]. 

Samuelson a „A közösségi kiadások tiszta elmélete” című 1954-ben közölt 

tanulmányában [113] hangsúlyozza ugyan, hogy a társadalmi jóléti függvény 
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általános alakja nem definiálható, hiszen ennek annyi formája lehet, ahány 

lehetséges etikai megközelítés létezik. A társadalmi jóléti függvényről azonban 

megállapítja, hogy mindig növekednie, illetve csökkennie kell, amikor bármely 

egyén ordinális preferenciája növekszik vagy csökken, mialatt mások 

ugyanazon a közömbösségi szinten maradnak (monotonitási axióma). 

Samuelson fenti gondolatát általánosságban elfogadva, célszerűnek találom 
az adott esetben a közösségi döntési probléma leképezésére alkalmas 
hasznossági függvény egy lehetséges alakjának definiálását, amely 

megfelel a fenti axióma rendszernek és alkalmas adott társadalmat jellemző 

etikai megközelítés reprezentálására is. Az így kialakított társadalmi jóléti 

függvénnyel meghatározható a legkedvezőbb társadalmi jóléti állapotot 

eredményező intézkedéscsomag, tekintettel a közösségi költségvetési korlátra. 

A javasolt U társadalmi jóléti függvény: 

( )ij

ij
UU

ij

ϕ∏=       (32). 

Ahol: 

Uij:   a fogyasztói hasznossági függvény értéke az i-edik körzet 

lakóhelynek és a j-edik körzet munkahelynek történő választása esetén, 

φij:   az i-edik lakóhely és a j-edik munkahely körzetet választó 

fogyasztói csoport aránytényezője. 

Meg kell említeni, hogy az általam alkalmazott megközelítés jelentősen eltér az 

Anas és Liu modelljében alkalmazott eljárásétól. Ennek oka, hogy a jelen 

kutatás valójában nem a közösségi döntési problémák kimenetelének 

becslésére irányul, hanem a közösség számára kedvező fejlesztési irányok 

kijelölésére.  

Az optimális városszerkezet becslésének lehetőségét Edwin S. Mills [114] is a 

társadalmi csoportok érdekeinek aggregálására vezeti vissza, azonban az általa 

javasolt modell lineáris programozási feladatként képezi le [115] a problémát. A 
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probléma linearizálásához alkalmazott egyszerűsítések miatt, a modell 

gyakorlati alkalmazhatósága erősen korlátozott. A fenti nemlineáris eljárást 

alkalmazva azonban – a fejlesztéseket előkészítő megvalósíthatósági 

tanulmányok gyakorlatával ellentétben – nem csupán alternatívák 

összehasonlítására, hanem az optimális beavatkozás kijelölésre is lehetőség 

nyílik. 

4.4.1 A közösségi döntések modellezése 

A közösségi döntések problémáját a 4.4 alpontban  bevezetett közösségi 

hasznossági függvénnyel (33) és a közösség számára rendelkezésre álló 

fejlesztési keret jelentette finanszírozási kerettel (34) reprezentálom. 

( )i

i
UU

i

ϕ∏=  (33). 

 

A közösségi hasznossági függvény (U) hasznossági tényezőt az egyes 

társadalmi csoportok hasznossági függvényeivel (Ui) tekinthetjük 

meghatározottnak. A közösség összes hasznosságának meghatározása során 

a nagyobb egyedszámú társadalmi csoportok hasznosságát célszerű nagyobb 

súllyal figyelembe venni, ezért közösségi hasznosság aránytényezőit (φi) az 

egyes társadalmi csoportok hasznossági aránytényezőjét a csoport 

egyedszámának össznépességhez viszonyított arányaként azonosítom, amit a 

modellben az i-edik lakóhelykörzet választási valószínűsége (ψi) reprezentál. 

A közösségi költségfüggvény meghatározását a fejlesztési tényezők 

azonosításával kezdem. A fejlesztési csomagokat a rendszerbe történő 
beavatkozás hatásterületének függvényében, valamint a befolyásolt 
döntési folyamat alapján alakítom ki. Ennek megfelelően 

megkülönböztethetünk közlekedési folyamatokat és területhasználati 

folyamatokat, valamint a fogyasztói csoportok döntési folyamatait, és a 

profitorientált gazdasági szereplők döntési folyamatait befolyásoló 

intézkedéseket. A fejlesztési csoportokhoz fajlagos költségeket rendelve, a 

közösségi finanszírozási keretet (FC) az alábbi függvény reprezentálja: 
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kli
i

kli InvDevFC 11 )1( ⋅−= ∑  (34). 

Ahol: 

FC:   a közösségi költségvetési keret (Ft), 

Devi1:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemet érintő 

fejlesztés mértéke – az eljutási időcsökkenés arányának mértéke 

(1<Devi1<n, ahol n a fejlesztés hatására elérhető maximális 

időváltozás aránya), 

Invi1kl:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemen a 

rendszer k-adik hatásterületét és l-edik döntési folyamatát érintő 

fejlesztés fajlagos beruházásigénye (Ft/intézkedés). 

A közösségi döntések a városi rendszer egészére hatást gyakorolnak. Kiterjedt 

rendszer esetén a döntések komplexitása indokolja a közösségi döntések 

számítógépes modellezését, a városi rendszer működését leíró döntési 

folyamatok modellezésére fejlesztett számítógépes eljárás kiterjesztését. 
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5 A modellfejlesztések gyakorlatban történő alkalmazása 
A 2009. és a 2010. év folyamán részt vettem a Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Közlekedésfejlesztési Tervét megalapozó forgalmi modell kialakításában. Így a 

hozzáférhető – a város társadalmi, gazdasági és közlekedési rendszerét 

jellemző – strukturális adatok rendelkezésemre álltak. Ezért a modell hazai 

felhasználhatóságának bemutatására Békéscsaba Megyei Jogú Város területét 

választottam. 

5.1 A városfejlesztési céloknak megfelelő területi lehatárolás 
A számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell területi specifikációját a 

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája” című 

tanulmány [116] alapján határoztam meg. Békéscsaba a Dél-alföldi régióban, 

Békés megyében, a Békéscsaba-i kistérségben található. A Budapesttől 210 

kilométerre, Szegedtől 95 kilométerre, Aradtól közel 60 kilométerre fekvő város 

régiós szinten meghatározó közlekedési csomópontként funkcionál. Itt találkozik 

a 44-es (Budapest – Kecskemét – Békéscsaba – Gyula) és a 47-es (Szeged – 

Debrecen) főút (6. ábra). A Békéscsaba-i kistérség 1996-ban jött létre. Ezt 

követően 2008-ban Doboz kivált a Békéscsabai kistérségből, azonban újként 

csatlakozott Szabadkígyós és Újkígyós. A kistérség lakosságának 90%-a a 

megyeszékhelyen él, a gazdasági teljesítmény alapján azonban még 

erőteljesebb a város szerepe. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

82 

 
6. ábra: Békéscsaba közlekedési kapcsolatai (forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve, 2010 [117]).
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A városi területek (7. ábra) a területi funkcióknak megfelelően csoportosíthatók. 

A jelentősebb települési funkciók a város kelet – nyugat tengelye mentén 

helyezkednek el (Andrássy út – Gyulai út). Az Andrássy úton található a 

vasútállomás, a buszpályaudvar, a piac, a Csaba Center, a sétáló utca, a Szent 

István téren a Polgármesteri Hivatal, a Szabadság téren az Okmányiroda, a 

Gyulai úton a Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet, valamint a főiskola épülete. A 

város a belvárosi parkolási problémák megoldását, valamint az utcák gyalogos 

funkciójának fejlesztését tervezi.  

A vasútvonaltól délnyugatra eső Jamina településrész a szervezett soros 

településtípusra emlékeztet. Ennek oka, hogy a településrészen a XVIII. 

századtól szőlőművelés folyt, amely így kissé szabálytalan hálót alkotó 

dűlőúthálózattal rendelkezett. A városrész mai utcahálózata ennek a 

dűlőúthálózatnak a besűrítésével jött létre. A város a helyi lakosság 

elvárásainak megfelelő alközponti fejlesztéseket, a közterületek 

arculatfejlesztését, valamint lakóövezetek élhetőségének javítását tűzte ki célul. 

A város a 44-es elkerülő út –Békési út – Víztároló utca – Berényi út által határolt 

északi részén és az Orosházy út – Kétegyházi út – Gyár utca által határolt déli 

részén az ipari funkciójú területek attraktivitásának növelését, és ennek 

érdekében is, az úthálózat további fejlesztését tervezi. 
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7. ábra: Békéscsaba fejlesztési területei (forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve, 2010 [117]). 
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5.2 Az aggregált modellkörzetek meghatározása 
Az aggregált modell körzeteit (8. ábra) a városi területek funkcióinak 

megfelelően alakítottam ki. Az 1-es modell körzet (kockás mintával jelölt terület) 

a belvárosi területeket foglalja magában. A vegyes funkciójú Belváros 

nagyvárosias (tömbszerűen beépített) és kisvárosias lakóterületekből áll. A lakó 

funkció mellett a területet irodai és üzleti jellegű használat jellemzi. A 

kisvállalkozások zöme saját telephelyen (otthon) alakít ki irodát [116], ezért a 

belvárosi, lakás és nem lakás célra hasznosított ingatlanok csoportja nehezen 

szétválasztható. Így a körzet további funkció alapú területi felbontásától 

eltekintek. 2-es körzetként (pontozott mintával jelölt terület) az egységes 

arculatot mutató Jamina városrészt azonosítom, míg a 3-as (vízszintes mintával 

jelölt terület) és 4-es (függőleges mintával jelölt terület) modellkörzet a város 

északi és déli részén található ipari területeket fedi le. A modellkörzetek 

azonosítását követően a település integrált városfejlesztési stratégiájában 

szereplő városrészek adatait összevonva, előállítottam a modellkörzeteket 

jellemző strukturális adatokat (1. táblázat). 

 
8. ábra: Az aggregált modellkörzetek meghatározása (forrás: saját szerkesztés). 

4 

3 
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1. táblázat: Modellkörzetek strukturális adatai (forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város – Integrált 
Városfejlesztési Stratégia [116]). 

1-es körzet 2-es körzet 3-as körzet 4-es körzet
Állandó népesség 
(fő) 34463 14702 11117 5250

Lakó-népességen 
belül 0-14 évesek 
aránya (%)

16 15 15 19

Lakó-népességen 
belül 15-59 évesek 
aránya (%)

64 63 60 62

Lakás-állomány 
(db) 15243 5295 4128 2197

Működő 
vállalkozások 
száma (db)

5968 1120 963 615

Óvodások száma 
(fő) 1066 449 374 160

Óvodai férőhelyek 
száma (fő) 1290 420 355 230

Általános iskolai 
tanulók száma (fő) 2795 1202 945 420

Általános iskola 
férőhely szám (fő) 2795 1202 945 420

Középiskolai 
tanulók száma (fő) 1968 872 699 310

Középiskola 
férőhely szám (fő) 1968 872 699 310

Kiskereskedelmi 
üzletek száma (db) 920 280 84 26
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5.3 Az aggregált modellhálózat meghatározása 
Az aggregált modell hálózati szerkezetét (9. ábra) Békéscsaba közúti hálózatát 

jellemző topológiai adottságok figyelembevételével alakítottam ki. A hálózat 

egyszerűsítő reprezentációja során a hálózati topológia és a településszerkezet 

egyensúlyának hiányosságaiból, valamint a hálózati aszimmetriákból indultam 

ki. 

Az északi és déli területeket összehasonlítva, megállapítható, hogy a lakosság 

megoszlása egyenletesnek tekinthető, azonban a város északi része fejlettebb 

közúthálózattal rendelkezik. Az aszimmetriát fokozza az elkerülő út északi 

vonalvezetése [117]. A déli területek viszonylagos elszigeteltségét 

hangsúlyozva a 4-es körzet csak a c jelű hálózati élen (Kétegyházi út) 

kapcsolódik a város többi részéhez. Az 1-es, 2-es, 3-as körzetek fejlettebb 

kapcsolatait az a, b, d jelű élek reprezentálják, figyelembe véve az északi 

elkerülő út, a Szarvasi út, a Berényi út, valamint a Békési út hálózati szerepét. 

 
9. ábra: Az aggregált modellhálózat meghatározása (forrás: saját szerkesztés). 

Az aggregált modellhálózat meghatározását követően, Békéscsaba 25 körzetes 

forgalmi modelljének [117] hálózati alapadatait összevonva, meghatároztam az 

aggregált modellhálózat alapadatait (2. Táblázat). 

d 

c 

b 

a 2 

4 

1 

3 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

88 

2. Táblázat: az aggregált modellhálózat alapadatai (forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város – 
Integrált Városfejlesztési Stratégia [116]). 

Hálózati él a b c d
 Távolság [km] 3 6 5 7
 Szabad eljutási idő [min] 5 9 7 10

 

5.4 A kutatási eredmények gyakorlatba ültetése során alkalmazott 
egyszerűsítések 

Kutatási eredményeimet a bemutatott városi környezet modellezésén keresztül 

érvényesítem. Tekintettel arra, hogy Anas fentiekben ismertetett intraregionális 

egyensúlyi modellek témakörében írt cikkei [90], [91] a városi egyensúlyi 

modellek alkalmazhatóságát, hatékonyságát már igazolták, így kizárólag az 
általam kidolgozott modellfejlesztések gyakorlatban történő 
alkalmazhatóságát vizsgálom meg. 

A kidolgozott modellfejlesztési irányok magukba foglalják a közlekedési igények 

közlekedési költségektől való függőségének modellezési lehetőségét, az utazási 

láncok jelentőségének modellben történő leképezését, valamint a közösségi 

érdekek érvényesítését elősegítő döntéstámogató eljárást. Ezért Anas 

eredményeit elfogadva, az általam kifejlesztett eljárás alkalmazását a fogyasztói 

döntés folyamatot leíró szélsőérték probléma megoldásán keresztül 

reprezentálom, tekintve, hogy modellfejlesztési eredményeim ismertetéséhez 

elégséges a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell fogyasztói 

döntésfolyamatot leképező egyenletrendszerének megoldása. Annak érdekében, 

hogy a fogyasztó döntési problémája önmagában, a termelő/szolgáltató 

rendszerelem döntési problémájának modellezése nélkül megoldható legyen a 
termelő/szolgáltató rendszerelem döntési problémájának megoldásával 
meghatározható rendszerváltozókat adottnak feltételezem. 

A fogyasztó döntéseinek vizsgálatához szükséges a helyváltoztatási igények 

kialakulásához vezető tevékenységi láncok meghatározása. Az utazási láncok 

becslése a közlekedés tér-idő-költség szemléletű leképezésével lehetséges, 

amelynek forgalmi modellezésbe történő átültetése hazánkban Monigl János és 

munkatársai nevéhez fűződik [118]. A Monigl János által bevezetett 
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módszertanhoz szükséges részletes, használói preferencia adatok azonban nem 

állnak rendelkezésemre, így a feltételezett fogyasztói szokásoknak megfelelően, 

a modellben a lakóhely – nevelő/képzőintézet – munkahely – fogyasztói 

motivációs hely – lakóhely utazási lánctípust vizsgálom. A fogyasztó által 
választott motivációs/munkahely és a látogatott nevelő/képzőintézet 

körzeteként a belvárosi területet azonosítom. Így a 4 fogyasztói csoporthoz 
(a modellkörzetek száma 4) a fenti utazási lánctípust rendelve, 4 darab 
utazási láncot különböztetek meg. A forgalmi igények hálózatra történő 

ráterhelését a 4.1.3 alpontban ismertetett feltételes szélsőérték probléma (22) 

megoldásával végzem el. Tekintettel arra, hogy a társadalmi csoportonként 

egyetlen utazási lánc kerül figyelembevételre, abban a fogyasztó által választott 

motivációs/munkahely és a látogatott nevelő/képzőintézet körzeteként a belvárosi 

területet határoztam meg. Ennek hatására egyrészről a fogyasztói csoportok 

hasznossági függvénye a lakóhely választási folyamat leírására egyszerűsödik, 

továbbá a belváros kitüntetett munkahelykörzet szerepéből adódóan, a jószág 

előállítási folyamat leírása a belvárosra korlátozódik (hiszen a javak itt kerülnek 

előállításra és elfogyasztásra). 

Az a feltételezés, hogy a városban fogyasztott javak mind a belvárosban kerülnek 

előállításra és a belvárosban előállított javak mind a városban kerülnek 

elfogyasztásra a mai globalizált világban nem reális. Területileg strukturált adatok 

hiányában azonban nem lehetséges a város külső és belső folyamatainak 

szétválasztása, így a városon kívül előállított és elfogyasztott javak 

vizsgálatától eltekintek, hiszen a rendelkezésre álló adathalmaz 

felhasználásával a modell nem alkalmas a probléma leképezésére. Figyelembe 

véve azonban, hogy a fejlett országok bruttó hazai termékének közel 70%-a a 
szolgáltatási ágazatban kerül előállításra [106],  valamint, hogy a 

szolgáltatások jelentős része a belvárosi térségben kerül előállításra és a városon 

belül kerül elfogyasztásra [116], az egyszerűsített, erősen absztrahált 
módszertan továbbra is lefedi a városi folyamatok meghatározó hányadát. 

Az ismertetett egyszerűsített térbeli általános egyensúlyi rendszer a következő 

nemlineáris egyenletrendszer formájában képezhető le: 
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Ahol: 

LFOGYASZTO,j’: a fogyasztó döntési problémáját leképező szélsőérték probléma 

Lagrange függvényének elsőrendű parciális deriváltja, 

Uij:   a hasznossági függvény értéke az i-edik körzet lakóhelynek és a j-

edik körzet munkahelynek történő választása esetén (relatív 

mutató), 

nh:   a h-adik utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez 

rendelt, adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl.: 

utazásszám/hónap), 

Zijkl:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport által a h-adik utazási lánc során a k-adik körzetben 

elfogyasztott l-edik típusú jószág mennyisége 

(jószág/vásárlás/hónap), 

αkl:   a k-adik körzetben előállított l-edik típusú jószág megvásárlására 

fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

β:   a lakásfenntartásra, vagy annak bérletére fordított kiadások 

aránytényezője, 

Lij:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport pihenéssel töltött ideje (óra), 

γ:   a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője, 

H   a modell vizsgálati időtartománya (havi vizsgálati időintervallumot 

feltételezve, 672 óra), 
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ψsm:  az s-edik körzet lakóhelynek és a m-edik körzet munkahelynek 

történő választásához rendelt valószínűség (%), 

Fij:   az i-edik és a j-edik körzet között megjelenő helyváltoztatási igény 

(jm/hónap), 

Kij:   az i-edik és a j-edik körzetet összekötő infrastruktúra elem 

aggregált kapacitása (jm/hónap), 

gij:   az i-edik és a j-edik körzetet összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző eljutási idő, forgalommal terhelt állapotban (perc), 

tij:   az i-edik és a j-eidk körzetet összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző utazási költség (Ft/utazás), 

νsmh   az s,m lakó- munkahely párral jellemzett társadalmi réteg h-adik 

utazási láncánask helyváltoztatási folyamataihoz használt 

egységjármű (jm/fő/utazási lánc), 

aij:   az i-edik és a j-eidk körzetet összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző szabad eljutási idő (perc), 

b, c:  a hálózat szolgáltatási színvonalát jellemző paraméterek. 

5.5 Egyensúlyi feltételek meghatározása 

Az egyszerűsítések után kialakult egyenletrendszert alkotó, egymástól 

elkülönülő szerkezeti egységek (fogyasztók, közlekedési rendszer, 

területhasználat) között kapcsolatot teremtő összefüggések meghatározására 

kerül sor. 

A következő összefüggés kifejezi, hogy adott zóna területe magában foglalja a 

területén található lakó- és telephely területeket: 

1iha,AQN iFOGY,ijij ≠=⋅ψ⋅ β  (36a), 
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1iha,AQQN 1TERM,jlFOGY,ijij ==+⋅ψ⋅ µβ  (36b). 

A profitorientált gazdasági szereplők munkaerő igényét az adott zónába 

irányuló munkaerő kínálat elégíti ki: 

( )[ ] MLTHN
i ijijij =−−⋅ψ⋅∑  (37). 

A városon belüli fogyasztói és termelői/szolgáltatói folyamatok egyensúlyát az 

alábbi egyenlőség írja le: 

( ) XnZN
i hijij =⋅⋅ψ⋅ ∑  (38). 

Az 1-es körzet jószágainak előállításához szükséges tőkeerőforrások 

korlátosságát a K paraméter fejezi ki: 

KC1 =  (39). 

5.6 A modell együtthatóinak meghatározása 
A bemutatott számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell együtthatóit 

a „The MathWorksTM ” által fejlesztett Matlab szoftver keretein belül 

programozva határozom meg. A számítás során a Matlab nemlineáris 

egyenletrendszer megoldó modulját alkalmaztam, törekedve a térszemlélet 

jelentette többletinformáció figyelembevételére. A megfigyelt közgazdasági, 

területhasználati és közlekedési információk mellett a közgazdasági modell által 

változóként vizsgált forgalmi áramlatokat jellemző tényezőket is ismert 

konstansként vettem figyelembe. 

A modellben alkalmazott feltételezésekből következően (termelő/szolgáltató 

tevékenység kizárólag a belvárosban történik és a modell teljesen zárt), a 

forgalmi áramlatok a fogyasztói döntésfolyamat eredményeként megjelenő 
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helyváltoztatási igények hatására alakulnak ki, ezért a térszemlélet jelentette 

többlet információ kalibrációs eljárásban való figyelembe vételét a fogyasztói 

döntési folyamatot leíró egyenletrendszer paramétereinek meghatározásán 

keresztül mutatom be. (ld. 4.3 fejezet) 

A helyváltoztatási igényeket reprezentáló utazási láncok jellemzőit ismertnek 

tekintve, a megoldandó egyenletrendszert (40) az alábbi formában adom meg: 

Ahol az egyenletrendszer változói a következők: 

λi:   a feltételes szélsőérték probléma megoldásához bevezetett 

Lagrange multiplikátor 

Li:   az i-edik körzetben lakó társadalmi csoport pihenéssel töltött ideje 

(óra), 

α:   a fogyasztásra fordított kiadások aránytényezője, 

β:   a lakásfenntartásra, bérletére fordított kiadások aránytényezője, 

γ:   a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője. 

Az alábbi értékeket pedig paraméterként veszem figyelembe az 

egyenletrendszer megoldása során: 

0pnLqnZ iii
1

i ii
=⋅⋅λ−⋅⋅⋅⋅α γβα−α  )(i∀  (40a), 

0)(1 =⋅−⋅⋅⋅⋅ −
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ni:   az i-edik társadalmi csoportot jellemző utazási lánc 

megvalósulásának valószínűségéhez rendelt adott időtávon 

értelmezett gyakoriságérték (utazásszám/munkahónap), 

Zi:   az i-edik társadalmi csoport által elfogyasztott javak mennyisége 

(jószág/vásárlás), 

qi:   az i-edik körzetben lakó társadalmi csoport lakóterületének mérete 

(m2), 

gij:   az i-edik körzetet és a belvárost összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző eljutási idő, forgalommal terhelt állapotban (perc), 

ti1:   az i-edik körzetet és a belvárost összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző utazási költség (Ft/utazás), 

w:   a belvárost jellemző munkabér (Ft/hónap), 

r:   a belvárost jellemző lakbér (Ft/hónap), 

p:   a belvárost jellemző egységjószág ára (Ft/db), 

H:   a modell vizsgálati időtartománya (vizsgálati időintervallumként 

egy hónapot feltételezve 672 óra). 

A modellben alkalmazott feltételezések alapján a fogyasztás tárgyát 

reprezentáló egységjószág árát a Központi Statisztikai Hivatal által közölt egy 

főre jutó évi fogyasztói kiadások [119] egy napra jutó hányadaként állítottam 

elő, mivel területileg és időben részletezett adat nem állt rendelkezésemre. Az 

egy napra vonatkozó fogyasztói kiadások kifejezése a feltételezett (ismert 

paraméterként figyelembe vett) utazási szokások jellegéből következően 

indokolt, hiszen az utazási láncok számát és az elfogyasztott egységjavak 

mennyiségét egy napra vonatkozóan tekintem ismertnek. 

A lakóhelyre fordított kiadások, a lakóterületre fordított kiadások, a lakások 

átlagos alapterülete, továbbá a háztartások egy főre jutó jövedelmének a 
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modellben szereplő tényezőkként való meghatározását a KSH adataiból [119] 

kiindulva végeztem el, mivel helyi, területi és időbeni részletezésű adatok nem 

álltak rendelkezésre. 

Az egy percre vonatkozó jövedelem kifejezése a feltételezett (ismert 

paraméterként figyelembe vett) utazási szokások jellegéből következően 

indokolt, mivel a helyváltoztatásra fordított idő fajlagos költségét a 

helyváltoztatások átlagos időszükségletének nagyságrendjéhez célszerű 

igazítani (városi környezetben az utazási időt percben célszerű vizsgálni). 

Tekintve, hogy a jövedelem jelenti a fogyasztói haszonmaximalizálási 

törekvések korlátját, így célszerű a vizsgálati időtartomány felbontását a 

jövedelem időegységének megfelelően megválasztani, ezért a H vizsgálati 

időtartományt percben fejezem ki. A vizsgálat időtartamát célszerű a 

legnagyobb jellemző időegységre vetített hasznossági tényező figyelembe 

vételével meghatározni. Tekintve, hogy a fogyasztói jövedelmek és a lakáscélú 

kiadások havonta jelentkeznek, H-t az egy hónapban rendelkezésre álló 

lakossági időkeretként azonosítom. A vizsgált közlekedési rendszer jellemzőit 

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve” [117] című 

tanulmány alapján becsültem. A kalibrálás során megoldott egyenletrendszer 

tényezőit és eredmény paramétereit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. Táblázat: modell paraméterek (forrás: saját számítás). 
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] Kalibrált paraméterek 

1 30 1 14434 5 50 7 1300 1200 672 
0,13 0,22 0,65 2 30 1 15282 9 50 7 1000 1200 672 

3 30 1 15282 7 50 7 1000 1200 672 
4 30 1 15282 10 50 7 1000 1200 672 

 

A számszerűsíthető térbeli egyensúlyi modell paramétereinek ellenőrzését a 

(30)-as egyenlet átrendezésével végzem el, így a (41)-hoz jutok: 
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1111
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1 ij
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β  (41). 

Ahol: 

β:   a lakásfenntartásra, vagy annak bérletére fordított kiadások 

aránytényezője, 

Zijhk: az i,j lakó-munkahely párral jellemzett társadalmi réteg által a h-

adik utazási lánca során a k-adik körzetben elfogyasztott jószág 

mennyisége (jószág/vásárlás), 

α1:   a fogyasztásra fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

n1:   az 1-es utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez rendelt, 

adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl. 

utazásszám/hónap), 

ri:   az i-edik körzetben jellemző lakbér (Ft/hónap), 

p1:   az 1-es körzetben előállított egységjószág ára (Ft/db), 

A (38)-as egyenlet alapján látjuk, hogy Cobb-Douglas függvény együtthatói a 

jószágcsoportokra fordított kiadások egymáshoz viszonyított arányát 

reprezentálják. A fogyasztó rendelkezésre álló erőforrásainak közel 

kétharmadát a pihenő időre fordítja, ami a munkaidő és a nem jószág 

előállításra fordított idő arányát reprezentálja (8 óra munka). A jószág előállítás 

során szerzett jövedelmének ismét közel kétharmadát a fogyasztó lakáscélú 

kiadásokra fordítja, egyharmadát pedig termék és szolgáltatás jellegű jószágok 

elfogyasztására. 
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5.7 A fenntartható városi közlekedést elősegítő intézkedéscsomag 

kialakítása 
A modellezett város fenntartható közlekedését biztosító fejlesztési irányokat a 

4.4 alpontban bevezetett közösségi hasznossági függvény maximalizálásán 

keresztül határozom meg. Az 5.6 alpontban ismertetett fogyasztói döntési 

folyamatot jellemző egyenletrendszer (40) eredményeit a fogyasztói 

hasznossági függvénybe (35e) helyettesítve, kifejezem a közösségi 

hasznossági függvény egyes tényezőit. 

A modellben alkalmazott feltételezésekből következően, a forgalmi áramlatok a 

fogyasztói döntésfolyamat eredményeként megjelenő helyváltoztatási igények 

hatására alakulnak ki, ezért a modellezett közlekedésfejlesztési intézkedések 

körét a fogyasztók döntési folyamatait befolyásoló beavatkozásokra korlátozom. 

A fogyasztói döntési folyamatot leíró egyenletrendszerben (40) a közlekedési 

rendszer reprezentálása az eljutási időn keresztül történik, így az egyes 

fejlesztési beavatkozásokat az eljutási időre gyakorolt hatásuk függvényében 

veszem figyelembe. 

Bár számos esetben a közlekedésfejlesztési intézkedések olyan oszthatatlan 

megoldásokként írhatók le, amelyek alkalmazásával egy közlekedési rendszer 

kizárólag „lépcsősen” bővíthető [120], mégis a városokat érintő 

közlekedésfejlesztési intézkedéseket jobban reprezentálja, amennyiben a 

közlekedési intézkedéseket osztható tényezőként írjuk le, hiszen ebben az 

esetben a forgalmi körülmények módosításából adódó kapacitásbővülést, és a 

közlekedés közben tanúsított használói magatartás változásából adódó 

forgalomáramlási jellemzők változását is figyelembe vehetjük. 

Az intézkedéseket a körzetek közötti közlekedési folyosókra külön-külön 

értelmezem, tekintve, hogy a különböző adottságokkal jellemezhető hálózati 

elemek egységnyi eljutási idő változásához szükséges ráfordítás mértéke 

infrastruktúra elemenként eltérhet. Az intézkedés típusok részletezésétől 

eltekintek (mint a hosszútávú fogyasztói döntést befolyásoló intézkedések, pl. 

az infrastruktúra beruházás; vagy a rövidtávú fogyasztói döntést befolyásoló 
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intézkedések, pl. a forgalomirányítás hatékonyságának javítása), azonban a 

modell felépítése alkalmas további intézkedés típusok figyelembevételére és 

azok elemzésére. 

Az intézkedéscsomagok értékelését a modell az eljutási idő fogyasztói 

hasznosságra gyakorolt hatása alapján végzi, azonban a közösségi döntések 

értékelése az eljutási idő mellett egyéb társadalmi-gazdasági tényezőkre is 

kiterjed, mint pl. a beavatkozás hatására megjelenő üzemeltetési, baleseti, vagy 

környezeti költségek és megtakarítások [121]. Ezzel is összefüggésben, a 

városi rendszer működését leíró egyenletrendszer (35) a közlekedési 

költségekre vonatkozó paramétert is tartalmaz, amelynek társadalmi 

költségekre történő kiterjesztésével lehetőség nyílik a társadalmi-gazdasági 

szempontok széleskörű figyelembevételére. 

A közösségi érdekek érvényesítésére irányuló döntéseket az 4.4 alpontban 

ismertetett közösségi hasznossági függvény maximalizálásával (39) és a 

szélsőérték feladat korlátjaként azonosítható közösségi finanszírozási kerettel 

(40) írom le. 

( )i

i
UU

i

ϕ∏=  (41), 

 

1
1

1 )1( i
i

i InvDevFC ⋅−= ∑  (42). 

Ahol: 

U   a közösségi hasznossági függvény (relatívmutató), 

Ui   az i-edik lakóhely körzettel azonosított társadalmi réteg 

hasznossági függvénye (relatív mutató), 

φi   az i-edik lakóhely körzettel azonosított társadalmi réteg 

hasznossági tényezőjének aránytényezője, 
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FC:   a közösségi költségvetési keret (Ft), 

Devi1:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemet érintő 

fejlesztés mértéke – az eljutási időcsökkenés arányának mértéke 

(1<Devi1<n, ahol n a fejlesztés hatására elérhető maximális 

időváltozás aránya), 

Invi1:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemet érintő 

fejlesztés fajlagos beruházásigénye (Ft/intézkedés). 

Amennyiben a beruházási ráfordítások és az eljutási idő mértéke között fordított 

arányosságot feltételezünk, a fogyasztói döntést leíró egyenletrendszer eljutási 

időt tartalmazó egyenlete (38e), az alábbiak szerint módosul: 

Ahol: 

λi:   a feltételes szélsőérték probléma megoldásához bevezetett 

Lagrange multiplikátor 

Li:   az i-edik körzetben lakó társadalmi csoport pihenéssel töltött ideje 

(óra), 

α:   a fogyasztásra fordított kiadások aránytényezője, 

β:   a lakásfenntartásra, bérletére fordított kiadások aránytényezője, 

γ:   a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője. 

ni:   az i-edik társadalmi csoportot jellemző utazási lánc 

megvalósulásának valószínűségéhez rendelt adott időtávon 

értelmezett gyakoriságérték (utazásszám/munkahónap), 

0

22
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Zi:   az i-edik társadalmi csoport által elfogyasztott jószág mennyisége 

(jószág/vásárlás), 

qi:   az i-edik körzetben lakó társadalmi csoport lakóterületének mérete 

(m2), 

gij:   az i-edik körzetet és a belvárost összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző eljutási idő, forgalommal terhelt állapotban (perc), 

ti1:   az i-edik körzetet és a belvárost összekötő infrastruktúra elemet 

jellemző utazási költség (Ft/utazás), 

w:   a belvárost jellemző munkabér (Ft/hónap), 

r:   a belvárost jellemző lakbér (Ft/hónap), 

p:   a belvárost jellemző egységjószág ára (Ft/db), 

H:   a modell vizsgálati időtartománya (vizsgálati időintervallumként 

egy hónapot feltételezve 672 óra). 

A fogyasztói döntési folyamatot leíró egyenletrendszert (38) kiegészítve a 

közösségi érdekek érvényesítésére irányuló döntéseket leíró egyenletekkel 

(39), (40), (41), (42), meghatározom a közösségi hasznosságot maximalizáló 

intézkedéscsomag elemeit, amit a 4. Táblázatban foglalok össze. 

 

4. Táblázat: modell paraméterek, forrás: saját szerkesztés. 

i Invi1 Devi1 FCi1 (Ft) FC (Ft) 

[a fejlesztendő 
hálózati él 

végpontjának 
sorszáma] 

[fejlesztés fajlagos 
beruházásigénye 
(Ft/intézkedés)] 

[eljutási 
időcsökkenés 

aránya] 

[adott relációra 
fordított fejlesztés] 

[Beruházási 
keret] 

1 1 15 millió 2,43 21,46 millió  
120 millió 2 1 15 millió 3,25 33,89 millió 

3 1 15 millió 2,87 28,13 millió 
4 1 15 millió 3,45 36,53 millió 
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A társadalmi jóléti függvény maximalizálásának eredményeként kialakult 

fejlesztési javaslat alapján elmondható, hogy a 2-es és 4-es körzetet a 

belvárossal összekötő közlekedési folyosó fejlesztése nagyobb hangsúlyt kell, 

hogy kapjon a jövőbeni fejlesztések során. Ennek oka a városhálózatot jellemző 

aszimmetria következtében kialakuló eljutási időveszteség, amelynek jövőbeni 

csökkentése a város szempontjából meghatározó jelentőségű. A modellel 

alátámasztott eredményt a „Békéscsaba Megyei Jogú Város – Integrált 

Városfejlesztési Stratégia” című tanulmány is megerősíti [116]. 
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6 A kutatási eredmények összefoglalása 

6.1 Az utazásláncok hatását leképező fogyasztói döntési függvény 
kifejlesztése 

A hagyományos számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek 

módszertanát kiterjesztve, az utazási láncok kialakulásának vizsgálatán 

keresztül a helyváltoztatási igények és a közlekedési rendszer modellen belüli 

reprezentálásával a fogyasztás mennyiségi jellemzői mellett a fogyasztási hely 

generálta forgalomról is részletesebb képet sikerült alkotni. 

A fogyasztási helyekhez térben leképezhető utazási láncot és gyakoriság 

értéket rendelve, a fogyasztási helyek elérési útvonalait jellemző utazási 

költségek segítségével lehetőség nyílik a lakóhely és telephely választási 

folyamatok tevékenységlánc alapú mobilitási igénystruktúrára gyakorolt 

hatásainak becslésére. 

Kifejlesztettem egy, a tevékenységlánc alapú forgalommodellező eljárások 

módszertanával összeegyeztethető, számszerűsíthető térbeli általános 

egyensúlyi modellt, amely figyelembe veszi az utazásláncok fogyasztói 

döntésekre gyakorolt hatását. (ld. 4.1.1 fejezet) 

 

( ) γβα
ij

kl LQZnU FOGYijijhklh
hkl

ij ⋅⋅⋅∏= ,)(  (44). 

 

Ahol: 

Uij:  a hasznossági függvény értéke az i-edik körzet lakóhelynek és a j-

edik körzet munkahelynek történő választása esetén (relatív 

mutató), 
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nh:   a h-adik utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez 

rendelt, adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl. 

utazásszám/hónap), 

Zijkl:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport által a h-adik utazási lánc során a k-adik körzetben 

elfogyasztott l-edik típusú jószág mennyisége 

(jószág/vásárlás/hónap), 

αkl:   a k-adik körzetben előállított l-edik típusú jószág megvásárlására 

fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

β:   a lakásfenntartásra, bérletére fordított kiadások aránytényezője, 

Lij:   az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport pihenéssel töltött ideje (óra), 

γ:   a pihenésre, kikapcsolódásra fordított kiadások aránytényezője. 

 Kapcsolódó saját publikációk: [73], [74], [95]. 

6.2 A tevékenységláncokhoz kapcsolódó helyváltoztatási folyamat 

leírása 

A helyváltoztatási igények hálózatra terheléséhez szükséges a fogyasztó 

útvonalválasztási problémájának leírása is. Összetett hálózati topológia esetén 

a becslési feladat komplexitása további – a döntésfolyamat valószerűbb 

reprezentációját lehetővé tevő, a használó által egyszerűbben becsülhető – 

döntési tényező alkalmazását is indokolja, mint az utazási távolság, vagy a 

használó által ismertnek vélt – nem forgalom függő – eljutási időérték, ahogy 

azt Hensher és Button is említi „Közlekedésmodellezési kézikönyv” című 

munkájukban [16]. 
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A tevékenységláncokhoz kapcsolódó helyváltoztatási folyamatot szélsőérték 

problémaként illesztettem a számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi 

modellek módszertanába. (ld. 4.1.2 fejezet) 

 

( )∑
∈

,,, ))(•+(+)(=
Aa

INTaEXTsaINTaINTatINT fEXTWWsftWT  (45). 

Ahol: 

INT:   az útvonalválasztási döntés érvényességi időtartományának 

felosztásával képzett időintervallum jelölő paraméter (sorszám), 

TINT:  az útvonalválasztás során figyelembe vett fogyasztói költség 

hálózati élenként vett aggregátumainak a teljes hálózatra 

értelmezett összegző függvénye (Ft), 

a:   a hálózati élek „A” halmazának adott eleme (sorszám), 

fa,INT:  az „a” hálózati él forgalma az „INT”-edik intervallumban (jm/óra), 

ga,INT:  az „a” hálózati élet jellemző forgalomfüggő eljutási idő az „INT”-

edik intervallumban (óra), 

EXT:  externália paraméter (pl.: károsanyag-kibocsátás, g/m), 

sa:   az „a” hálózati él hossza (m), 

Wt:   az időköltség súlyát reprezentáló paraméter (Ft/óra), 

Ws:   az élhossz súlyát reprezentáló paraméter (Ft/m), 

WEXT:  az externáliák súlyát reprezentáló paraméter (károsanyag-

kibocsátás esetén: Ft/g). 

Kapcsolódó saját publikációk: [94], [100], [102]. 
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6.3 A számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell 

együtthatóinak meghatározása 
A kialakított számszerűsíthető térbeli egyensúlyi modellek kalibrálása 

hagyományosan a társadalmi elszámolási mátrixra épül, ám számos esetben 

ez csupán hiányos formában hozzáférhető. Ezen felül a hagyományos 

kalibráció az egyenletek számának növekedésével szintén nehezen feloldható 

számítási problémát jelenthet. 

A fogyasztó döntési problémájának megoldása során alkalmazott eljárást [62] 

végrehajtva a Lagrange függvény első deriváltjainak átrendezésével és 

egymással történő elosztásával kifejeztem az i,j lakó- és munkahely párral 

jellemzett társadalmi réteg által az 1-es utazási lánc során az 1-es körzetben 

elfogyasztott jószág mennyiségét. 

Az egyenletet átrendezve kifejezem a fogyasztásra fordított kiadások 

aránytényezőjét, amely a többi paraméter ismeretében meghatározható. 

A térszemlélet bevezetésével új módszert fejlesztettem ki a 

számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modell együtthatóinak 
meghatározására. (ld. 4.3 fejezet) 

 

FOGYiji

ij

Qr
Zpn

,

1111
1 ⋅

⋅⋅⋅
=

β
α  (46). 

Ahol: 

β:   a lakásfenntartásra, vagy annak bérletére fordított kiadások 

aránytényezője, 

Zijhk: az i,j lakó-munkahely párral jellemzett társadalmi réteg által a h-

adik utazási lánca során a k-adik körzetben elfogyasztott jószág 

mennyisége (jószág/vásárlás), 
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α1:   a fogyasztásra fordított kiadások aránytényezője, 

Qij,FOGY: az i-edik körzetben lakó j-edik körzetben dolgozó társadalmi 

csoport i-edik körzetben igénybevett lakóterületének mérete 

(m2/hónap), 

n1:   az 1-es utazási lánc megvalósulásának valószínűségéhez rendelt, 

adott időtávon értelmezett gyakoriságérték (pl. 

utazásszám/hónap), 

ri:   az i-edik körzetben jellemző lakbér (Ft/hónap), 

p1:   az 1-es körzetben előállított egységjószág ára (Ft/db). 

Kapcsolódó saját publikációk: [107], [110]. 

6.4 Városfejlesztési intézkedéscsomagok meghatározását 
megalapozó eljárás 

Felhasználva a városmodellt, kidolgoztam a társadalmi hasznosságot a 

városfejlesztési intézkedések függvényében maximalizáló eljárást és 

lefektettem a közérdeket leginkább érvényesítő településfejlesztési 

intézkedéscsomag meghatározására alkalmas módszertan alapjait. 

Kifejlesztettem egy, a társadalmi érdekek érvényesítését megalapozó döntések 

és intézkedések kialakítását elősegítő módszertani keretrendszert. Az egyéni 

fogyasztást jellemző közömbösségi görbék alapján a társadalmi jóléti 

függvényre vonatkozó következtetéseket tettem, alkalmassá téve a kialakított 

társadalmi jóléti függvényt a közösségi érdekeket szem előtt tartó 

intézkedéscsomagok reprezentálására. (ld. 4.4 fejezet) 

 

( )i

i
UU

i

ϕ∏=  (47). 

kli
i

kli InvDevFC 11 )1( ⋅−= ∑  (48). 
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Ahol: 

U   a közösségi hasznossági függvény (relatívmutató), 

Ui   az i-edik lakóhely körzettel azonosított társadalmi réteg 

hasznossági függvénye (relatív mutató), 

φi   az i-edik lakóhely körzettel azonosított társadalmi réteg 

hasznossági tényezőjének aránytényezője, 

FC:   a közösségi költségvetési keret (Ft), 

Devi1:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemet érintő 

fejlesztés mértéke – az eljutási időcsökkenés arányának mértéke 

(1<Devi1<n, ahol n a fejlesztés hatására elérhető maximális 

időváltozás aránya), 

Invi1:  az i-edik körzetet és a belvárost összekötő hálózati elemet érintő 

fejlesztés fajlagos beruházásigénye (Ft/intézkedés). 

 

Kapcsolódó saját publikációk: [108], [112]. 
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7. A kutatási eredmények hasznosíthatósága és a további 

fejlesztési lehetőségek 
Az 1. fejezetben rögzített célok megvalósítását követően az alábbiakban 

vázolom az elért eredmények hasznosítási lehetőségeit és azonosítom a 

további fejlesztésekhez szükséges kutatási irányokat. 

7.1 A kutatási eredmények hasznosítása 
A kutatás eredményeként a 6. fejezetben a modellfejlesztést, a módszertani 

újításokat és a városfejlesztés problémáinak új megközelítését megalapozó 

tervezői szemlélet kialakítását támogató eljárásokat dolgoztam ki. 

Az eredmények hasznosítása a tudásmenedzsment szinte minden 

meghatározó területén indokolt, de két vonatkozásban – az oktatásban és a 
gyakorlati tervezésben - meghatározó jelentőségű.  

A tudásátadás fenti folyamataiba illesztve ugyanis a kifejlesztett modell kiemelt 

előnyöket hordoz, hiszen  

egyrészt 

• a jövő szakemberállományának képzése során a modell összetett 

szerkezetének befogadása megbízható alapot szolgáltathat a komplex 

látásmód és problémamegoldó készség kifejlesztéséhez; 

• az eljárás során alkalmazott analitikus és számítógépes módszerek 

bemutatásával lehetőség nyílik a képzés korábbi szakaszában 

elsajátított problémamegoldó eszközök gyakorlati alkalmazhatóságának 

megtapasztalására; 

• az interdiszciplináris megközelítésnek köszönhetően a jövő szakemberei 

megérthetik a közlekedéstudomány többi tudományterülettel való szoros 

kapcsolatának jelentőségét, és felkészülhetnek a gyakorlatban felmerülő 

problémák komplex kezelésére; 
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másrészt 

•  a modell, a gyakorlati tervező munkában is jelentős szerephez juthat a 

jövőben, tekintve, hogy olyan társadalmi, műszaki és 

közlekedésszervezési szempontból élenjáró országok, mint Hollandia 

[122], Norvégia [123] vagy az Amerikai Egyesült Államok [91] már a 

gyakorlati közlekedéstervezési folyamat során is alkalmaznak nemzeti 

szintű interregionális és városi szintű intraregionális számszerűsíthető 

térbeli általános egyensúlyi modelleket; így a hazai alkalmazás széles 

körű elterjesztése is időszerű. 

Fenti hasznosítási lehetőségeken túl a közlekedés-, a földrajz-, a társadalom- 

és a gazdaságtudomány eddig nem ismert összefüggéseire világíthat rá a 

hagyományos egyensúlyi megközelítés és a nem-hagyományos optimáló 

eljárások (genetikus algoritmus, mesterséges neurális hálózat) együttes 

alkalmazása. 

7.2 További fejlesztési lehetőségek 
A tudásfejlesztéshez az elvégzett kutatás eredményeinek továbbfejlesztése is 

hozzá tartozik. Ennek megfelelően az eddig elért eredményekből kiindulva 

azonosíthatók azok a meghatározó módszertani fejlesztési irányok, amelyek 

további vizsgálódást indokolnak. 

A 4. fejezetben bevezetett megközelítésnek megfelelően a fogyasztói csoportok 

alapján térben szétosztott helyváltoztatási igények várható időbeni felmerülésük 

alapján további csoportokra bonthatók. A megközelítés továbbfejlesztésével 

komplex összefüggésrendszerrel jellemezhető modell alakítható ki, amelyben a 

hosszútávú fogyasztói döntések függnek a fogyasztói preferenciáktól, a 

fogyasztás mértékétől és a fogyasztás várható időbeni felmerülésétől, tehát az 

utazási láncok időbeni jellemzőitől. Ebben az esetben, ha az ismert 

paraméterként figyelembe vett utazási láncok jellemzőit modellváltozóként 

vizsgáljuk, az összefüggésrendszer bővül a fogyasztói döntés és a fogyasztás 

várható mennyiségi, térbeli és időbeli jellemzőinek kölcsönhatásaival. Az így 
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kapott modell gyakorlatban talán kevésbé lesz alkalmazható, de közelebb vihet 

a fogyasztói viselkedés teljesebb megértéséhez.  

Az utazási láncok mélyebb módszertani integrálásához azonban szükséges a 
megalapozó kérdőíves felmérések módszertanának további kutatása, 
fejlesztése, hiszen a modell kiterjedt adatigénye megköveteli a megbízható és 

részletes utazási és fogyasztói szokások ismeretét. 

Emellett a fogyasztó döntéseinek eredményeként kialakuló helyváltoztatási 

folyamatok vizsgálati szempontjainak további bővítése szükséges, 

megvizsgálva a korszerű eljárások [124] fejlesztési irányainak alkalmazási 

lehetőségeit. 

A számszerűsíthető térbeli általános egyensúlyi modellek komplex felépítéséből 

adódóan olyan fejlesztési irányok szükségessége merül fel, amelyek jól kezelik 

a kiterjedt adatállomány jelentette megoldási időszükséglet növekedést. Az 

irányított véletlen kereső eljárások, a biológiai alapokból építkező nem-

hagyományos módszerek éppen a bonyolult összefüggésrendszerrel, nagy 

változó és paraméter számmal jellemzett feladatok megoldásában 

alkalmazhatók eredményesen. 

Az egyszerű modellszerkezet és a nagy mennyiségű, megbízható adathalmaz 

ötvözeteként előállítható mesterséges neurális háló struktúra alkalmas a városi 

és a közlekedési rendszer kölcsönhatásainak leírására, hiszen jól alkalmazható 

gyakorlati, tapasztalati adathalmazok, hosszútávú idősorok közötti 

összefüggések vizsgálatára. Adat vezérelt eljárásokon alapuló megoldások 

esetében a rendelkezésre álló mintáknak és folyamatoknak megfeleltető 

eljárásként a neurális hálók alkalmasak adott minták és a folyamatok közti 

szerkezeti kapcsolatok leírására, így biztosítva az öntanulási folyamatot. A 

tapasztalati adatokra épülő és gyakorlati úton megalapozott neurális háló - mely 

magába foglalja a földhasználati folyamatokra jellemző szabályosságokat és a 

közlekedéstervezésben alkalmazott tapasztalati összefüggéseket, megoldhatja 

az elméletvezérelt megközelítések problémáit is [125]. 
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A kifejlesztett eljárás során számos szélsőérték problémát kell megoldani, az 

optimálást igénylő feladatelemekhez a genetikus algoritmus hatékony alternatív 

módszerként alkalmazható. A genetikus algoritmus a természet fejlődési 

folyamatára, a természetes kiválasztódásra épülő optimáló módszer. Az eljárás 

kiindulásként a lehetséges megoldások halmazából (alap populáció) indul ki. A 

legjobb megoldások kiválasztásával, majd az azokból kialakított kombinációkkal 

új megoldások alakíthatók ki. Végül a régebbi, kevésbé jó megoldásokat az új 

megoldásokkal lecserélve és a folyamatot ismételve, kereshető az optimális 

megoldás [126]. A kutatási eredmények alapján a genetikus algoritmus a 

közlekedés területén jól alkalmazható; implementálásával jelentős 

időmegtakarítás érhető el [127]. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

113 

Irodalom 
[1] Európai Parlament: A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia. 

Brussel, 2006. (2006/2061(INI)). 

[2] European Environment Agency: Urban sprawl in Europe - The ignored 

challenge. Brussel, 2006. (EEA Report No 10/2006, ISSN: 1725-9177). 

[3] Hagerstrand, T.: What about people in regional science? Regional Science 

Association Papers 24, 7–21. 1970. 

[4] Hunyady, Gy., Székely, M.: A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásai. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2003. (ISBN: 963-389-310-0). 

[5] Gubbins, E. J.: Managing Transport Operation. London, Kogan Page Ltd., 2002. 

(ISBN: 978-0749439286). 

[6] Juhász, J.: Magyar értelmező kéziszótár. Budapest, Akadémia Kiadó, 2003. 

(ISBN: 9789630578745). 

[7] A bizottság zöldkönyve a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 

Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés 

lehetőségei. Brussel, 2007. (COM(2007) 354, 2007.06.29.).  

[8] A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A városi 

mobilitás cselekvési terve. Brussel, 2009. (COM(2009) 490, 2009.09.30.). 

[9] Fehér könyv: Európai közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni. 

(COM(2001)370) 

[10] Tartsuk mozgásban Európát: Fenntartható mobilitás kontinensünk számára 

(COM(2006)314) 

[11] Fehér könyv: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési 

keret felé. (COM(2009)147) 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

114 

[12] Maslow, A.: A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50(4), 370-

96. 1943. 

[13] Carey, H. C.: Priciples of Social Sciences. Philadelphia, J.B. Lippincott & Co., 

1877. 

[14] Weiner, E.: Urban Transportation Planning in the United States. Washington, 

US Department of Transportation, 1987. (ISBN: 978-0-387-77151-9). 

[15] Chicago Area Transportation Study. Chicago, Illinois, Harrison Lithographing, 

1959-1962. (Study Findings (Volume I) December 1959., Data Projections 

(Volume II) July 1960., Transportation Plan (Volume III) April 1962.) 

[16] Hensher, D. A., Button, K. J.: Handbook of transport modelling. Oxford, Eslevier 

Ltd., 2000. (ISBN: 0 08 043594 7). 

[17] Bureau of Public Roads: Highway Capacity Manual, 1950. 

[18] Schuchmann, G., Kisgyörgy, L.: Közlekedéstervezés – Utak. Budapest, 

Műegyetemi Kiadó, 2001. 

[19] Balassa, M., Doboly, T., Kovács Gy.: Mélyépítő gyakorlati számítások. 

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1958. 

[20] Berczik, A., Bényei, A., Borsos, J., Czére, B., Szabó, D., Turányi, I., Vásárhelyi, 

B.: Városi közlekedési kézikönyv. Budapest, Műszaki könyvkiadó, 1965. 

[21] Bureau of Public Roads: Traffic Assignment Manual. Washington D.C., U.S. 

Dept. of Commerce, Urban Planning Division, 1964. 

[22] Monigl, Vásárhelyi.: Analitikus forgalomelőrebecslési módszerek vizsgálata. 

KÖTUKI kiadvány, 20. sz., 1976. 

[23] ABAG Regional Data Center, Association of Bay Area Governments: Final 1990 

census and historical population data of the San Francisco Bay Area cities and 

counties. San Francisco, Association of Bay Area Governments, 1991. 

[24] Berki, Zs.: A személyközlekedési adatfelvételeken alapuló modellek fejlesztése, 

Doktori Értekezés. Budapest, 2008. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

115 

[25] Ruiter, E. R., Ben-Akiva, M. E.: Disaggregate Travel Demand Models for the 

San Francisco Bay Area. Transportation Research Record 673, 121-128. 1978. 

[26] Bowman, J. L., and Ben-Akiva, M. E.: Activity based travel forecasting. Activity-

Based Travel Forecasting Conference. June 2-5, 1996: Summary, 

Recommendations and Compendium of Papers, New Orleans, Louisiana. 

USDOT report. T-97-17, 32 pages. 1996. 

[27] Hensher, D.,Greene W. H.: Using stated response choice data to enrich 

revealed preference discrete choice models, Marketing Letters, Volume 

4, Number 2 139-151, 1993. 

[28] McFadden, D., Gan, L., Hurd, M.: Individual Subjective Survival Curves. 

NBER Working Paper No. 9480, 2003. 

[29] Khan, M. A., Willumsen, L. G.: Modelling car ownership and use in 

developing countries. Traffic Engineering and Control, vol. 27, issue 11, 

1986. 

[30] Nagy, E. (szerk.), Szabó, D. (szerk.) :Városi közlekedési kézikönyv. 

Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1984. 

[31] Berki, Zs., Monigl, J., Nagy, E., Dobrocs, T., Dávid, G., Perjés, T., 

Badalay E., Fejes, B.: A Budapestre bejárók közlekedési preferenciáinak 

vizsgálata. Városi közlekedés, XLVII. évfolyam 6., 2007. 

[32] Kövesné Gilicze, É., Debreczeni, G., Füzy, F.: Az utazási időtényező 

értékelése a személyközlekedésben a háztartástatisztika alapján. 

Közlekedéstudományi szemle XXXVIII 11, pp. 500-505, 1987. 

[33] Pálfalvi, J.: Egyéni közlekedési szokások Magyarországon és az Európai 

Unióban, Közlekedéstudományi Szemle, 53. évf., 5.sz., 2003. 

[34] Koren, Cs.: Minőség az egyéni közlekedésben és a közúti forgalomban, 

Közúti és mélyépítési szemle, 49. évf., 3. sz., 1999. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

116 

[35] Jászberényi, M.: Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában, 

PhD értekezés, 2008. 

[36] MOTOS Transport Modelling: Towards Operational Standard sin Europe. 

Contract no.: TREN/06/FP6SSP/S07.56151/022670, D2.1 State-of-the-art 

report 2007. 

[37] Silverman, D. P.: Ancient Egypt. Oxford, University Press US, 2003. (ISBN 

9780195219524). 

[38] Smith, A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

London, Methuen & Co., Ltd. 1776. 

[39] Kopányi, M., Berde, É., Martin, H. Gy., Vági, M., Bara, Z. Tóth, F., Lehoczki, 

Zs.: Mikroökonómia. Budapest, Economix Kiadó, 1989. (ISBN: 963 02 7212 1). 

[40] Ricardo, D.: On The Principles of Political Economy and Taxation. London, 

John Murray, 1817. 

[41] Von Thunen, J.: Die isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 

Nationalokonomie. Perhtes. Hamburg, 1826.  

[42] Arnott, R., McMillen, D.: A companion to Urban Economist. Malden, Blackwell 

Publishing Ltd., 2006. 

[43] Walras, L.: Éléments d'économie politique pure. 1876. 

[44] Cunningham, W., McLure, M.: Vilfredo Pareto: critical assessments of leading 

economists. New York, Routledge, 1999. 

[45] Pareto, V.: The New Theories of Economics. Journal of Political Economy 5, 

485-502. 1897. 

[46] Arrow, K. J., Debreu G.: Existence of an equilibrium for a competitive economy. 

Econometrica 22, 265-290. 1954. 

[47] Wald, A.: Über die eideutige positiveLösbarkeit der neuen 

Produktiongleischungen. Ergebnisse eines matematischen Kolloquiums, 6, 12–

20. 1933. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

117 

[48] Wald, A.: Über die produktionsgleichungen der ökonomischen Wertlehre (II. 

Mitteilung). Ergebnisse eines matematischen Kolloquiums, 7, 1–6. 1934. 

[49] Neumann, J.: Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine 

Verallgemeinerung des Brouwerschen Fixpunktsatzes. Ergebnisse eines 

mathematischen Kolloquiums, 8, 73–83. 1937. 

[50] Kornai, J.: Anti-equilibrium. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1971. 

[51] Moczár, J.: Arrow–Debreu-modell és a Kornai-kritika harminc év után. 

Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 175–194. 2006. 

[52] Leontief, W. W.: Input-output economics. Oxford University Press, 1966. 

[53] Augusztinovics, M.: Mirõl szól az input-output modell? Közgazdasági Szemle, 

XLIII. évf., 315-320. 1996. 

[54] Samuelson, P.: The Stability of Equilibrium: Comparative statics and dynamics. 

Vol. 9., Nr.2. 1941. 

[55] Dixit, A. K., Stiglitz, J. E.: Monopolistic Competition and Optimum Product 

Diversity. The American Economic Rewiew. 297-308. 1977. 

[56] Járosi, P.: A közösségi döntések elmélete és a térbeli általános egyensúlyi 

modell egy lehetséges adaptációja Magyarországra. EU Working Papers 

2006/4, BGF KVIF folyóirat. 2006. 

[59] Krugman, P.: Increasing returns and economic geography. Journal of Political 

Economy 99, 483–499. 1991. 

[58] Samuelson, P.: Spatial price equilibrium and linear programming. American 

Economic Review. 42, 283-303. 1952. 

[59] Samuelson, P., Keating M. O.: Economics from the heart: a Samuelson 

sampler. Harcourt Brace Jovanovich, 1983. (ISBN: 9780156275514). 

[60] Committee On Facilitating Interdisciplinary Research, National Academy Of 

Sciences, National Academy Of Engineering, Institute Of Medicine: Facilitating 

Interdisciplinary Research Report. National Academy Press. 2005. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

118 

[61] Braun, T., Schubert, A.: Interdiszciplinaritás. Elfogadjuk-e Magyarországon? 

Magyar Tudomány, 2008/01 78. 2008. 

[62] Samuelson, P.: Foundation of Economic Analysis. Harvard University Press, 

1947. (ISBN: 0674313003). 

[63] Bagwell, P. S.:The Transportation Revolution from 1770. New York, Barnes & 

Noble, 1974. (ISBN: 0649028899). 

[64] Nábrádi, A.: A vidékfejlesztés társadalomtudományi megalapozása. Az agrár 

innovációtól a társadalmi aszimmetriáig, Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Centrum, Debrecen. 32- 39. 2006. 

[65] Wegner, M., Fürst, F.: Land-Use Transport Ineraction: State of the Art. 

TRANSLAND project. Universitat Dortmund – Fakultat Raumplanung, 1999. 

[66] Russo, F., Musolino, G.: Multiple equilibria in spatial economic transport 

interaction models. Association for European Transport and contributors, 2009. 

[67] Anas, A.: Discrete Choice Theory and the General Equilibrium of Employment, 

Housing and Travel Network sin a Lowry Type Model of the Urban Economics. 

Environment and Planning A, 16, 11, 1489-1502, 1984. 

[68] de la Barra, T.: Integrated Land Use and Transport Modelling. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989. 

[69] Schade, W., Rothengatter, W.: Improving the Assessment of Transport Polices 

by Dinamic Cost-Benefit-Analysis: Interim Results of the IASON project for the 

European Commission. Washington D. C., 82nd Annual Meeting of the 

Transportation Research Board (TRB), 2003. 

[70] Oosterhaven, J.,Knaap, T., Ruijgrok, Tavassz, L.: On the development of 

RAEM: the Dutch spatial general equilibrium model and its first application to a 

new railway link. 41th Congress of the European Regional Sciences 

Association, Zagreb, 2001. 

[71] Monigl, J.: Szempontok a közúthálózati fejlesztések területfejlesztési hatásainak 

értékeléséhez. Budapest, TRANSMAN, 2005. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

119 

[72] Erdélyi, Zs, Monigl, J.:Nagy bevásárlóközpontok telepítésének közlekedési és 

városrendezési kérdései. Városi közlekedés 1999/1, 1999. 

[73] Török, Á.: A komplex urbánus környezet modellezésének korszerű módszerei. 

Városi Közlekedés (ISSN 0133 0314), XLVII. évfolyam, 5. sz.: 291 – 297. 2007. 

[74] Tánczos, K., Török, Á.: Linear optimization model of urban areas’ operating 

efficiency. Research Journal of Vilnius Gediminas Technical University and 

Lithuanian Academy of Sciences. Vol. 22, No. 3. 225-228. 2007. 

[75] Jávor, B.: Az élő város és a városgép. Ökotrend, 2005, 2, 20-21. 2005. 

[76] Oosterhaven, J., Sturm, J.E., Zwaneveld , P.: Naar een theoretische 

onderbouwde aanpak van voorwaartse economische effecten: Modelmatige 

definitie. Rijksuniversiteit Groningen / TNO Inro, Delft, 1998. 

[77] Bernoull, D.: Specimen theoriae novae de mensura sortis. Commentarii 

Academic Scientiarium Imperialis Petropolitanae. Vol. 5. 1738. 

[78] Berde, É., Petró, K.: A különféle hasznosságfogalmak szerepe a 

közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 5.: 511-529. 1995. 

[79] GOSSEN, H.: Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehr. 1854. 

[80] Pareto, V.: Manual of Political Economy. 1906. 

[81] Samuelson, P.: Consumption theory in terms of revealed preference. 

Econometrica 15.: 243-253. 1948. 

[82] Le Chatelier, H. L.: Loi de stabilité de l'equilibre chimique. 1888. 

[83] Fujita, M., Krugman, P., Venables, A. J.: The Spatial Economy. Cities, Regions 

and International Trade. Massachusetts Institute of Technology. 1999. (ISBN:0-

26206204-6). 

[84] Cobb, C. W., Douglas, P. H.: A Theory of Production. American Economic 

Review Supplement 18 .: 139–165. 1928. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

120 

[85] Arrow, K. J.; Chenery, H. B.; Minhas, B. S.; Solow, R. M.: Capital-labor 

substitution and economic efficiency. Review of Economics and Statistics 43.: 

225–250. 1961. 

[86] Varga, A.: Térszerkezet és gazdasági növekedés. Budapest, Akadémiai Kiadó 

Zrt. 2008. (ISBN: 9789630586764.) 

[87] McKitrick, R.R.: The Econometric Critique of Computable General Equilibrium 

Modeling: The Role of Parameter Estimation. Department of Economics in its 

series UBC Departmental Archives with number 95-27. 1995. 

[88] Arndt, C., Robinson, S., Tarp, F.: Parameter estimation for a computable 

general equilibrium model: a maximum entropy approach. Economic Modelling 

19. 3: 375-398. 2002. 

[89] Ortúzar, J, de D., Willumsen, L. G.: Modelling Transport. John Willey and Sons, 

2001. 

[90] Anas, A., Kim, I.: General Equilibrium Models of Polycentric Urban Land Use 

with Endogenous Congestion and Job Agglomeration. JOURNAL OF URBAN 

ECONOMICS 40, 232-256. 1996. 

[91] Anas, A., Liu, Y.: A regional economy, land use, and transportation model 

(RELU-TRAN): formulation, algorithm design and testing. 2007. 

[92] Daganzo, C. F., Sheffi Y.: On Stochastic Models of Traffic Assignment. 

Transport Sciences, Vol. 11. No. 3.: 253-274. 1977. 

[93] Anas, A.: A unified theory of consumption, travel and trip chaining. Journal of 

Urban Economics 62.: 162-186. 2007. 

[94] Bokor, Z., Török, Á.: Általános egyensúlyi modellek alkalmazása a 

közlekedéstervezésben. Innováció és Fenntartható Felszíni Közlekedés 

Konferencia, Budapest, BMF, 2009. 

[95] Török, Á.: The possible role of mathematical optimization in urban planning. 

Kuhmo Nectar Conference, University of Urbino, 2007. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

121 

[96] Dial, R. B.: A Probabilistic Multipath Traffic Assignmet Model Which Obviates 

Path Enumeration. Trans. Res. 5. 83-111. 1971. 

[97] Burrel, J. E.: Multipath route Assignment and Its Application to Capacity 

Restraint. Fourth International Symposium on the Theory of Traffic Flow, 

Karlsruhe, Germany. 1968. 

[98] Larsson, T., Patriksson M., An Augmented Lagrangean Dual Algorithm For Link 

Capacity Side Constrained Traffic Assignment Problem. Transport Res. -B. Vol. 

29, No 6, pp. 433-455. 1995. 

[99] Wardrop, J. G.: Some Theretical Aspects of Road Traffic Research, Proc. Inst. 

Civ. Eng. (Part 11) 1, 325-378, 1952. 

[100] Tánczos, K., Török, Á.: Proposal for reduction the calibration process in 

reference of the trip distribution method. PROMET - Traffic&Transportation, 

Scientific Journal on Traffic and Transportation (ISSN 0353-5320), University of 

Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, No. 1 , p. 15-21. 2009, 

[101] Török, Ádám.: A közlekedési árképzési / díjképzési rendszerek korszerűsítését 

megalapozó közúti közlekedési implementációs stratégiák kidolgozása. Doktori 

értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2008. 

[102] Török Árpád, Dr. Florian Heinitz: Estimation Model of Observed Road Transport 

Volumes Based on Thuringian Regional Structural Data. Transbaltica Litvánia, 

Vilnius, 2009 április. 22-23. pp 232-236. Proceedings of the 6th International 

Scientific Conference TRANSBALTICA 2009. 

[103] Lagrange, J. L.: Mécanique analitique. Berlin. 1788-ban jóváhagyva a Francia 

Tudományos Akadémia által. 1788. 

[104] Hearn, D. W.: Bounding Flows in Traffic Assignment Models. Research Report 

No. 80-4. University of Florida, Department of Industria and System 

Engineering. 1980. 

[105] Kuhn, H. W., Tucker, A. W.: Nonlinear Programming. Proceedings of 2nd 

Berkley Symposium. Berkley: University of California Press, 481-492. 1951. 

[106] Eurostat: Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2009. ISSN.1681-4789. 2009. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

122 

[107] Török, Á.: Városi rendszerek optimálása komplex egyensúlyi modelleken 

keresztül. Tavaszi Szél Konferencia – Műszaki tudományok, Élő és élettelen 

természettudományok (ISBN 978-963-87569-1-6), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem, Budapest, 2007. 

[108] Török, Á.: A fenntartható városi közlekedési és hatékony tervezési feltételeinek 

megfelelő modellezés. Városi közlekedés, XLVII. évfolyam, 5. sz, 2007. 

[109] Samuelson, W., Marks, S.: Managerial Economics 4th ed.: 47. 2003. 

[110] Török, Á, Bokor, Z.: Introduction of a capacity sensitive OD matrix estimation 

process applying genetic algorithm based calibration of SCGE model. 

Megjelenés alatt: WCTR, Lisszabon 2010. 

[111] Doherty, Miller.: A computerized Household Activity Schedulding Elicitor 

Survey. Transportation 2000/2, 75-97, 2000. 

[112] Tánczos, K., Török Á.: Dynamic model of urban controlling based on artifical 

intelligent methods. Peridoica Polytechnika 37. 2009. 

[113] Samuelson, P.: The pure theory of public expenditure. The Review of 

Economics and Statics, Vol. XXXVI, No. 4, 1954. 

[114] Mills, E.S., de Ferranti, D.M.: Market choice and optimum city size. American 

Economic Review 61, 340–345. 1971. 

[115] Mills, E.S., MacKinnon, J.: Notes on the New Urban Economics. Bell Journal of 

Economics and Management Science. Vol. 4, No. 2. 593-601. 1973. 

[116] Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt.: Békéscsaba Megyei Jogú Város – Integrált 

Városfejlesztési Stratégia. 2009. 

[117] HB.c.e. Kft. – T7 Mérnökiroda Kft. Konzorcium.: Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közlekedésfejlesztési Terve. , 2010. 

[118] Monigl, J.: A személyközlekedési igények tér-idő-költség-elvű modellezése. 

Habilitáció. 2001. 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

123 

[119] Központi Statisztikai Hivatal: Magyar Statisztikai Évkönyv, 2008. Felelős 

szerkesztő: Németh Eszter. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft. 

ISSN: 1215-7864. 2009. 

[120] Tímár, A.: Közlekedési Létesítmények Gazdaságtana. Egyetemi Jegyzet. 

Budapest, Műegyetemi Kiadó. 2002. 

[121] Tánczos, K., Bokor Z.: A közlekedés társadalmi költségei általános és mód 

specifikus hazai sajátosságai. Közlekedéstudományi szemle, 2003/08. 281-291. 

2003. 

[122] Oosterhaven, J.: Ont he development of RAEM: the Dutch spatial general 

equilibrium model and its first application to a new railway link. Congress of the 

European Regional Science Association, Zagreb, August 29 – September 1, 

2001. 

[123] Ivanova, O.: PINGO: a model for prediction of reional and interregional freight 

transport. Rapport vol. 578/2002, Institute of Transport Economiocs. 2002. 

[124] Péter, T.: Nagyméretű nemlineáris közlekedési hálózatok modellezése. 

Közlekedéstudományi Szemle LVII.:(9) pp. 322-331. 2007. 

[125] Tillema, F.: Neural networks outperform gravity models in trip distribution 

estimation. Presented at the 10th world conference on transportation research, 

Istanbul, Turkey, 2004. 

[126] Hadi, M. A., and C. E. Wallace. Hybrid Genetic Algorithm to Optimize Signal 

Phasing and Timing. Transportation Research Record 1421, TRB, National 

Research Council, Washington, D.C. pp. 104–112. 1993, 

[127] Cevallos, F., and F. Zhao. Minimizing Transfer Times in a Public Transit 

Network with a Genetic Algorithm. Presented at the 85th Annual Meeting of the 

Transportation Research Board, Washington, D.C., 2006. 

 



Török Árpád, 2010.  PhD értekezés 

 

124 

1. Melléklet 

 
10. ábra: A hálózatfejlesztés változatok hatásértékelési módszerének elvi folyamata (forrás: TRANSMAN, 2005 [71]).
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