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 1. Bevezetés

A gazdaság fejlődése, az új ipari területek kialakítása növeli a közlekedési igényeket. Ez 

elsősorban a  teherforgalmat érinti, de a dolgozók munkába járása, az ún.  hivatásforgalmi 

utazás is egyre hosszabb közlekedési útvonalon valósul meg. A városból kiköltözők, akik a 

zöldövezetet választják, a közforgalmú közlekedési rendszer hiányosságait egyéni gépjármű-

ves közlekedéssel pótolják, továbbá az  urbanizáció hatására nő az átlagos utazási távolság, 

mivel „nőnek” a városok. Statisztikai adatok szerint a munkahelyek több mint fele a lakóhely-

től 6 kilométernél messzebb van, így az ilyen hivatásforgalmi utazásoknál a személygépkocsi 

és a  közforgalmú közlekedés eszközei jutnak szerephez. A közforgalmú közlekedés főbb 

előnyei az egyéni gépjárműves közlekedéssel szemben pl. az alacsonyabb fajlagos energiafel-

használás, a fajlagosan kisebb környezetszennyezés, a nagyobb közlekedésbiztonság, és a faj-

lagosan kisebb helyszükséglet. Ezért az Európai Unió közlekedéspolitikája [18], az intelli-

gens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos direktívái  [17] és a magyar  Egységes Közle-

kedésfejlesztési Stratégia [14] hangsúlyosan kezeli a közforgalmú közlekedés preferálását 

az egyéni közlekedéssel szemben. 

A közlekedési rendszer, és ezen belül a közforgalmú közlekedési rendszer, valamint az ezek 

alapját  képező  közlekedési  hálózatok, amelyen  rendszerint  mind  az  egyéni  gépjárműves, 

mind a közforgalmú közlekedés bonyolódik, sok kihívással néznek szembe. A torlódások, a 

zsúfoltság, a légszennyezés, a korlátozott területhasználat nemcsak a városoknak, a városok 

lakóinak, de a közlekedéstervezőknek is komoly problémát jelentenek. A közlekedéstervezők 

hagyományos eszköze a négylépéses tervezési technika, amely azonban nem veszi sziszte-

matikusan figyelembe a közlekedési rendszer ok-okozat hatáskapcsolatait, kölcsön- és visz-

szahatásait,  valamint az okok-hatások  időbeli késleltetését.  A rendszerdinamika  viszont, 

amely a rendszerelmélet egy viszonylag újszerű ága, éppen ezek figyelembevételével  vizsgál-

ja a rendszerműködést, -viselkedést. Alkalmazásával, illetve a hagyományos közlekedésterve-

zési folyamatba illesztésével, viszonylag egyszerűen lehet rendszermodelleket építeni, az ok-

okozati kapcsolatok és a késleltetések ismeretében. Ennek fő előnye, hogy kisebb mennyisé-

gű adattal is működőképes modellt lehet építeni, mellyel az egyes fejlesztési projektek hatása 

megvizsgálható, másrészt a problématényezők kapcsolatainak feltárása megkönnyíti a prob-

léma megoldását.
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Ennek megfelelően a disszertációm tárgyának főbb elemei a következők:

• a hagyományos négylépéses közlekedéstervezési folyamat és lépései céljának, bemenetei-

nek, eredménymutatóinak, és alkalmazott módszertanainak szakirodalmi és legjobb gya-

korlati szempontú feltárása és kritikai értékelése,

• a rendszerdinamika és a rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapelveinek, alapele-

meinek és sajátosságainak gyakorlati szempontú feltárása és elemzése,

• rendszerdinamikai népesedési  modell kialakítása, adatfeltöltése, szimulációs verifikálása, 

valamint e modellek alkalmazási lehetőségeinek feltárása,

• modulrendszerű rendszerdinamikai közlekedési modell kialakítása, adatfeltöltése, szimulá-

ciós verifikálása, valamint e modellek alkalmazási lehetőségeinek feltárása.

Kutatásom, disszertációm  célja  egy olyan népesedés- és közlekedéstervezési eszköz kifej-

lesztése rendszerdinamikai alapokon, mely könnyen elérhető adatok felhasználásával alkal-

mas a közlekedési rendszerek igénymodellezésére, és lehetőséget nyújt adott közlekedésfej-

lesztési elképzelések szimulációs elemzéséhez. 

Az értekezésem témaválasztásának főbb aktualitásai véleményem szerint a következők:

• a közlekedéstervezési  korábbi  módszertanok a közlekedési  folyamatok egy részét  csak 

korlátozottan  képesek  leírni,  melynek  okai  egyrészt  az  adathiány,  a  nagy  számítási 

kapacitásigény,  a  közlekedők  nagyobb  homogenitása,  a  lehetséges  alternatívák 

szűkössége,  másrészt  hogy a közlekedéstervezéssel  kapcsolatos  elvárások elsősorban a 

mennyiségi vizsgálatokat helyezik előtérbe,

• szükség  van  a  legújabb  tudományos  igényű  modellfejlesztésekre,  illetve  ezek 

megalapozására,  ugyanis  jól  azonosítható  a  forgalmi  modellezés  igényoldalán  az  a 

„kihívás”, amely egyszerre több szempontot, azaz a „multikritériumos” szemléletű igényt, 

illetve  a  rendszer  belső  kölcsönhatásait  nem,  vagy  csak  részben  lefedő  eljárások 

következtében alakult ki. 

A  kutatásaim  során  erre  kívánok  megoldást  adni,  a  rendszerdinamikai  modellnek  a 

népesedésre  és  a  közlekedésre  adaptálásával  a  közlekedéstervezés  hatásosabb,  pontosabb 

igényoldali  megalapozása,  és  egyidejűleg  az  adatok  szűkösségéből  és/vagy 

inkonzisztenciájából adódó hibák mérséklése érdekében.
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A kutatás fő célkitűzései, várható eredményei, újszerűségei a következők:

• a hagyományos négylépéses közlekedéstervezési folyamat és lépései céljának, bemenetei-

nek, eredménymutatóinak, és alkalmazott módszertanainak feltárása, a vonatkozó szakiro-

dalom és a legjobbgyakorlatok alapján, és kritikai elemzése, értékelése,

• a rendszerdinamika és a rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapelveinek, alapele-

meinek és sajátosságainak, gyakorlati szempontú feltárása és elemzése,

• a rendszerdinamikai népesedési modell kialakítása, adatfeltöltése, szimulációs verifikálá-

sa, valamint alkalmazási lehetőségeinek feltárása,

• a rendszerdinamikai közlekedési modell kialakítása, adatfeltöltése, szimulációs verifikálá-

sa, valamint alkalmazási lehetőségeinek feltárása.

A kutatás során a következő főbb módszertanokat alkalmaztam:

• a vonatkozó hazai és nemzetközi közlekedéstervezési és rendszerdinamikai szakirodalom, 

valamint

• az ezekkel kapcsolatos szimulációs modellezési legjobb gyakorlatok feltárása, továbbá

• a feltárt szakirodalom és legjobb gyakorlati alkalmazások kritikai elemzése és értékelése,

• a vonatkozó hazai és EU-s statisztikai kiadványok, források feltárása, adatbányászata, 

valamint az adatok összehasonlító elemzése és értékelése,

• rendszerdinamikai modellalkotás az ok-okozati diagram technikával,

• a kiterjesztett szimulációs modellek adat- és függvényfeltöltése,

• szimulációs, verifikációs, és validálási célú futtatások a Powersim Studio 2003 rend-

szerdinamikai szimulációs környezet alkalmazásával,

• a szimulációs futtatások összehasonlító és kritikai eredményelemzése.

A disszertációmban a gyakorlati alkalmazás alátámasztására és szimuláció céljából a közúti 

közlekedés, illetve a közút–közforgalmú közlekedés kapcsolat szerepel. Ez nem jelenti azon-

ban azt, hogy a leírtak csak és kizárólag közútra, illetve a közúti közforgalmú közlekedésre ér-

vényesek. A tervezési metodikák alapja általában a közúti közlekedés, még ha azok eredmé-

nyeit a kötött pályás közlekedésre is ki lehet terjeszteni, ezért a disszertációmban ezt a szó-

használatot alkalmazom.
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 2. A hagyományos négylépéses közlekedéstervezési folyamat lépéseinek fo-

galommeghatározása, célja, eredménye, tartalma és módszertana

Ebben a fejezetben bemutatom a hagyományos négylépéses közlekedéstervezés folyamatát, az  

egyes tervezési lépések célját, alapelveit, és alapelemeit, az egyes tervezési lépésekben alkal-

mazott főbb módszereket és modelleket. Bemutatok néhány közlekedéstervezést támogató mo-

dellező rendszert, azok fő elemeit, jellemzőit és alkalmazási sajátosságait.

 2.1. Bevezető megfontolások

A közlekedéstervezés egy olyan szisztematikus tervezési folyamat, amelynek célja a közle-

kedési problémák megoldása. Az első lépések ezen a területen az Egyesült Államokban tör-

téntek az 1950-es 1960-as években.[66] Azóta az alkalmazott módszerek jelentős fejlődésen 

mentek keresztül, elsősorban a területfelhasználási, a forgalom-előrebecslési modellek, vala-

mint az értékelési módszerek tekintetében.[22] 

A közlekedéstervezés feladata a személy- és áruszállítási szükségletek kielégítéséhez megfe-

lelő közlekedési hálózatok kialakítása, illetve azok paramétereinek megtervezése [63]. Leszű-

kítve a közlekedéstervezés fogalmát a személyszállítás kérdéskörére, a következő jól elkülö-

níthető feladatotok határozhatók meg, melyek csak néhány, jól meghatározható ponton kap-

csolódnak egymással:

• a közúthálózat és a közúti forgalom tervezése,

• a közforgalmú közlekedési hálózat tervezése.

Míg a  közúthálózat  tervezése „csak”  térben  történik,  addig  a  közforgalmú közlekedési 

rendszerek tér-idő rendszerek, így tervezésük is térben és időben történik. A tér-dimenzió-

hoz tartoznak a megállóhelyek, a vonalhálózat szerkezete, az idő-dimenzió pedig az adott há-

lózaton közlekedő járművek menetrendje, üzemideje. Ebből a kettős tervezési feladatból kö-

vetkezően a közforgalmú közlekedési hálózatok tervezése jóval összetettebb, bonyolultabb 

feladat, mint a közúthálózat tervezése. Természetesen a közforgalmú közlekedési rendszerek 

tervezése feltételezi valamilyen  közúthálózat  vagy  közúthálózati terv meglétét, hiszen az 

utóbbi ad alapot az előbbi megtervezéséhez.

A közúti és a közforgalmú közlekedéstervezések során egyaránt  kompromisszumokat kell 

kötni, mivel mindegyik tervezési feladat többszereplős. Mindkét esetben három igénycsoport 
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elvárásainak megfelelő terveket kell készíteni (társadalom és a nemzetgazdaság, igénybe ve-

vők, üzemeltetők). E három igénycsoport általában ellentétes érdekeket képvisel, így minden-

ki számára elfogadható terveket készíteni nehéz.[30] A tervezés kapcsolati sémáját az  2.1.  

ábrán mutatom be.

Bármelyik tervezési feladatról is legyen szó, azaz közútiról vagy a közforgalmú közlekedési-

ről, a tervezés alapja mindig az, hogy ismertek a közlekedési kapcsolatok, vagyis az utazások 

kiinduló és célpontjai. Ezek a közlekedési kapcsolatok különböző útvonalváltozatokon reali-

zálódnak, és ezeknek a realizációknak a feltárása, illetve előrebecslése a tervezési munka fő 

feladata.  Az útvonalváltozatok közötti  közlekedéspolitikai szintű választás azonban nem 

egy egyszerű matematikai paraméterekkel jól leírható függvény eredménye, hanem bonyolult 

egyéni döntések sorozata, melyet többféle társadalmi, gazdasági, technikai paraméter hatá-

roz meg.

Ebből is látszik, hogy a közlekedési hálózaton megjelenő forgalom meglehetősen bonyolult 

jelenség. Ahhoz hogy ennek a bonyolult jelenségnek a változásai kellő biztonsággal leírha-

tók, illetve előrebecsülhetők legyenek, pontosan ismerni kell a közlekedési rendszer és a le-

bonyolódó forgalom főbb ismérveit, és azokat a hatótényezőket, amelyek ezeket befolyásol-

ják.  Okokat és okozatokat kell keresni, ki utazik, miért, honnan-hova, majd a  kérdésfelte-

vésnek megfelelően a tervezési feladatot is lépésekre kell osztani, amelyek egymásra épülve 

adják meg a választ erre az összetett kérdésre. A hagyományos közlekedéstervezés négy lépé-

sét, és az azokhoz tartozó kérdéseket a 2.1. táblázatban azonosítom.
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Kérdések Lépések
Mennyit? Forgalomkeltés

Honnan-hova? Forgalomszétosztás
Milyen eszközzel? Forgalommegosztás
Milyen útvonalon? Forgalomráterhelés

2.1. táblázat Az hagyományos közlekedéstervezés és a feltett kérdések

(Forrás: saját szerkesztés)

E négy lépésből az első három a keresleti, azaz az igényoldalt jelenti, tehát annak meghatá-

rozását, hogy mekkora igény mutatkozik a közlekedési rendszer igénybevételére, ennek szám-

szerűsítésére szolgál a célforgalmi mátrix (honnan-hova vagy O-D mátrix), amelynek elemei 

a (forgalmi) körzetek közötti forgalmakat jelentik (fi,j). Az egyes sorok az adott területegy-

ségből (forgalmi körzet) kiinduló, míg az oszlopok a beérkező forgalmakat tartalmazzák. 

Az alkalmazható sémát a 2.2. táblázatban mutatom be. Tehát az első három lépés lényege a 

keresleti oldalt számszerűsítő célforgalmi mátrix kitöltése.

Honnan/hova 1 2 3 Sorösszeg

1 fi,j Σj fi,j = Pi

2
3

Oszlopösszeg Σi fi,j = Aj Sarokszám = Σ Pi  = Σ Aj

2.2. táblázat A célforgalmi mátrix elemei (Forrás: saját szerkesztés)

A negyedik lépés, a ráterhelés, ezzel szemben a kiszámított keresletet a kínálathoz igazítja, 

vagyis meghatározza, hogy a felmerülő keresletet hogyan tudja kiszolgálni a rendelkezésre ál-

ló vagy a tervezett kínálat (úthálózat, közforgalmú közlekedési szolgáltatás). Ennek a kínálat-

nak a megjelenítésére szolgál a közúthálózatot, illetve a közforgalmú közlekedési rendszert 

ábrázoló gráf, amelyet egy adott térképpélda alapján a 2.2. ábrán mutatok be. 

Eszerint a ráterhelés feladata jól elkülöníthető a megelőző három lépés feladatától, így en-

nek a problémának a külön tárgyalása nem okoz problémát a feladat megfogalmazása és meg-

oldása szempontjából. Az első három lépést így a ráterhelési feladat bemenetének tekintem. 

A ráterhelés problémája önmagában is egy nehéz feladat, de ha a közforgalmú közlekedési 
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rendszereket vizsgájuk, akkor különösen komoly problémát kell megoldani, ahogy erre Mar-

ton [58] is rámutat: „A közforgalmú közlekedési ráterheléssel külön kell foglalkozni…”.

Az egyes közlekedéstervezési lépések célját, feladatát és alkalmazott modelljeit a 2.3. áb-

rában foglaltam össze. Ez az ábra már a 2.3.4. pontban részletezett kétlépcsős forgalommeg-

osztás elvét tükrözi.

Forgalomkeltés
A forgalomkeltési lépés célja a vonzott, generált forgalom meghatározása.

Alkalmazott modellek:

• növekedési tényezős modellek,

• regressziós modellek modellek

• körzet központú,

• (keltett forgalom - lakosszám, lakóhely szám, motorizáció, életkor alapján),

• (vonzott forgalom - munkahely, iskolai férőhely, üzletek száma alapján),

• háztartás alapú modellek

• (háztartás jövedelmi helyzete, dolgozók, iskolások száma alapján),

• kategória modellek.


Forgalommegosztás
A forgalommegosztás célja, annak meghatározása, hogy az utazók milyen közlekedési. esz-

közt választanak, ennek fő tényezői az utazás, az utazó és a rendszer jellemzői.
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Alkalmazott modellek a forgalommegosztás első lépcsőjében:

• aggregált (forgalom × közforgalmú közlekedés részaránya) modellek

• növekedési tényezős modellek,

• regressziós modellek,

• kategória modellek,

• utazásvégpont modellek (nem ismerjük a közlekedési rendszert, csak háztartási adat van)

• kategória modellek.

Alkalmazott modellek a forgalommegosztás második lépcsőjében:

• diszaggregált (általában Logit-modell) modellek

• utazásközbenső modellek (ismert a rendszer is, szabad a választás)

1967 Toronto modell (tényleges utazási idő aránya, tényleges költségaránya, 

járművön kívüli idő aránya, utazók jövedelmi szintje)


Forgalomszétosztás
A forgalomszétosztás célja a kiinduló és a célpontok közötti forgalom meghatározása (a cél-

forgalmi mátrix kitöltése).

Alkalmazott modellek:

• növekedési tényezős modellek

• egységes tényezős (legrégebbi, egy szorzó van)

• átlagolt tényezős (sor, oszlop átlaga)

• Fratar 1954 (kibocsátás az érkező körzet szerint alakul)

• Detroit a Fratar modellnél kisebb számolási igény, teljes terület növ. tényezője is szá-

mít)

• szintetizált modellek

• gravitációs

• Lill, 1891 (keltés nélkül használta)

• Casey, 1955 lak1×lak2 / távolság négyzet

• általában forgalom és ellenállás

• Vorhees-Hansen elérhetőség és korrekció a célkörzetre

• Kirchoff kétoldali peremfeltétel alkalmazása

11
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• valószínűségi modellek

• entrópia modell (Wilson, 1974)


Forgalomráterhelés
A forgalomráterhelési lépés célja a forgalmi igények ráterhelése a közlekedési hálózat egyes 

elemeire.

Alkalmazott modellek:

• egy utas – egy lépcsős modellek,

• több utas – egy lépcsős modellek,

• egy utas – több lépcsős modellek,

• több utas – több lépcsős modellek.

2.3. ábra A hagyományos közlekedéstervezés egyes lépéseinek célja és alkalmazott modelljei 

(Forrás: saját szerkesztés)

Az egyes közlekedéstervezési lépések  célját és eredményét a következő  2.2. míg az egyes 

lépések során alkalmazott módszerek és modellek alapelveit és alapelemeit a 2.3. pontban 

részletezem.

 2.2. Az egyes tervezési lépések célja és eredménye

A bemutatás során a Ortúzar és Willumsen  kézikönyvét [66] vettem alapul.

A forgalomkeltési lépés célja az adott területről kiinduló (Qi, Oi, Pi) és az oda beérkező (Zj, 

Dj, Aj) forgalmak meghatározása. Ez tulajdonképpen a „Hány utazás indul ki és érkezik be az 

egyes körzetekbe?” kérdésre adott választ jelenti. A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy az 

adott körzetből hány kiinduló, és az adott körzetbe hány beérkező utazás történik átlagosan 

egy adott időszak alatt. A forgalomkeltési lépés eredménye az egyes körzetek kiinduló- és be-

érkező forgalmainak (járműszám, utasszám) nagysága, ez a gyakorlatban a célforgalmi mátrix 

peremeinek kitöltését jelenti, vagyis meghatározásra kerülnek a sor- és oszlopösszegek (2.2.  

táblázat).

A forgalomszétosztási lépés célja az utazások honnan-hova szerkezetének a meghatározása, 

vagyis a kiinduló utazásokhoz célpontokat kell találni. Több módszer is kifejlődött a problé-

makör megoldására, ezek között vannak egyszerűbb eljárások, melyek a rövid távú tervezés-
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hez használhatók, és bonyolultabb, több tényezős módszerek, melyek a hosszabb távú terve-

zések esetén használhatók sikerrel. A forgalomszétosztás eredménye a  célforgalmi mátrix 

elemeinek a meghatározása, vagyis a mátrix „belsejének” a kitöltése (2.2. táblázat). Az utazá-

sok honnan-hova szerkezetének a meghatározása nagyon fontos feladat, hiszen több modell 

is kialakult a közúti forgalom ráterhelésére, de ezeknek a modelleknek a helyes működéséhez 

pontos, megbízható honnan-hova adatok szükségesek. Ilyen pontos és megbízható forgalom-

szétosztási módszer kidolgozása sok gazdasági, társadalmi kérdést is felvet, ezért  tökéletes 

modell nem létezik, de a kérdéskörrel napjainkban is több kutatócsoport foglalkozik. Egy vi-

szonylag megbízható módszert alakított ki egy holland kutatócsoport [64].

A forgalommegosztási lépés célja annak meghatározása, hogy az utazók az utazásukhoz mi-

lyen közlekedési módot, illetve eszközt vesznek igénybe. A leggyakoribb felhasználás eseté-

ben csak az egyéni és a közforgalmú közlekedés között történik megosztás, de elképzelhető 

több alternatíva alkalmazása is (multimodal). A forgalommegosztás egy elfeledett, de napja-

inkban ismét előtérbe került módja az ún. közvetlen igény meghatározás (direct demand mo-

del), mikor is a keltés–szétosztás–megosztás lépését egy modellel helyettesítik, és egy lépés-

ben határozzák meg az eredményeket. Ehhez a közvetlen meghatározási módhoz hasonló a 

közlekedéstervezés minden lépésén végighúzódó – Monigl [61] által is kidolgozott – többlép-

csős megosztási modell. A gyakorlatban a megosztás lépése a célforgalmi mátrix megtöbb-

szöröződését jelenti.

A forgalomráterhelési lépés célja az előző lépésekben meghatározott forgalmi igények ráter-

helése a közlekedési hálózat egyes elemeire. A lépés  eredménye a közlekedési hálózat cso-

mópontjainak, szakaszainak terhelése, forgalmi viszonyai. Ezeknek az adatoknak a további 

felhasználásával egyéb fontos paramétereket lehet kiszámítani. A ráterhelés tulajdonképpen a 

kereslet és a kínálat összekapcsolását jelenti [66]. Míg a közlekedéstervezés első három lé-

pése során az igények meghatározására került sor, addig a negyedik lépésben ezeket az igé-

nyeket viszonyítják a kínálathoz, ami lehet egy közforgalmú közlekedési rendszer, de akár a 

közúthálózat is. 
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 2.3. Az egyes tervezési lépések során alkalmazott módszerek és modellek alapel-

vei és alapelemei

 2.3.1. A forgalomkeltési lépésben alkalmazott főbb módszerek és modellek alapelvei és 

alapelemei

Mivel a forgalomkeltés a közlekedéstervezési lépések közül az első, ezért ennek megfelelően 

az összes többi lépés ennek az eredményére épül. Többek között ezért is fontos, hogy e lépés 

eredménye kellően pontos legyen. Ezt a pontosságot nem könnyű elérni, hiszen e lépés során 

a közlekedési rendszertől független társadalmi-gazdasági környezet adataiból számítjuk ki az 

utazások számát, amit azonban sok „külső” tényező befolyásol, ahogy arra Daly [9] is rámuta-

tott: „a közlekedési igény közvetett igény, más egyéb tevékenységektől függ”.

A forgalomkeltési modellezés a keltett forgalmakat, illetve utazásokat alapvetően a követke-

ző három fő utazástípus csoportba sorolja a következő szempontok szerint:

• az utazás célja (motivációja) szerinti utazástípusok

• lakásbázisú utazások

• kötelező utazások

• munkával kapcsolatos (hivatásforgalmi) utazások

• iskolába járással kapcsolatos, tanuló vagy diákutazások

• személyes, opcionális utazások

• vásárlással kapcsolatos utazások

• szórakozási, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos utazások

• egyéb tevékenységgel kapcsolatos utazások

• nem lakásbázisú utazások

• az utazás időpontja szerinti utazástípusok

• csúcsidei utazások

• csúcsidőn kívüli utazások

• az utazó személye szerinti utazástípusok, melyek befolyásoló tényezői

• jövedelmi szint

• gépjármű- tulajdonlás

• háztartás helyzete, mérete.
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Ehhez a csoportosításhoz a következő kiegészítéseket fűzöm:

• Lakásbázisú az az utazás, amelynek kiinduló vagy végpontja az utazó lakóhelyén van 

( legjellemzőbb példája az ilyen utazásoknak a munkába, iskolába járás).

• Az utazások kisebb részét teszik ki a nem lakásbázisú utazások, ezeknek sem a kiinduló, 

sem a végpontja nincs az utazó lakóhelyén, (ilyen utazás például a munkahelyről egy üz-

letbe történő utazás). A nem lakásbázisú utakat nem szokás tovább bontani, ezek ugyanis 

az összes utazásoknak csak 15-20 %-át teszik ki.

• A csúcsidei utazások több mint 87 %-a kötelező utazás [12], de ez az arány csúcsidőn kí-

vül lecsökken 30 %-ra, vagyis, míg csúcsidőben 5 utazásból 4 kötelező, addig csúcsidőn 

kívül minden harmadik utazás tekinthető kötelezőnek. Koren szerint [39] azonban a köte-

lező utak az utazásoknak mindössze 48 %-át adják csúcsidőben.

• Az eredmények pontossága érdekében fontos a csúcsidő megfelelő lehatárolása, mert az 

utazási motívumok részaránya szoros összefüggést mutat az utazások időpontjával.

• Az utazó személye szerinti felosztásnál nagyon fontos a kategóriák számának helyes be-

állítása, mert túl sok kategória alkalmazása esetén a szükséges adatok mennyisége hatvá-

nyozottan növekedhet, ahogy erre Daly és Ortuzar [9] is rámutat.

A forgalomkeltési modellek három fő típusa a következő:

• növekedési tényezős modellek,

• regressziós modellek,

• kategóriaelemzésen alapuló modellek.

Ezen  modellek alapképleteit, alapfeltételeit, előnyeit, hátrányait, alkalmazási sajátossá-

gait az 1. mellékletben ismertetem.

 2.3.2. A forgalomszétosztási lépésben alkalmazott főbb módszerek és modellek alapelvei 

és alapelemei

A forgalomszétosztási modellek célja a célforgalmi mátrix „belsejének” kitöltése, ismert sor- 

és oszlopösszegek, mint peremfeltételek mellett. További feltétel, hogy a forgalomkeltésnél a 

kiinduló- és a beérkező forgalomra érvényes egyenlőségnek érvényesülnie kell a következő 

feltételképletek szerint:
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∑
i

P i=∑
j

A j (2.1)

∑
j

f i , j=P i (2.2)

∑
i

f i , j=A j (2.3)

Az alkalmazott eljárások ezeket a peremfeltételeket az első lépésben nem, vagy csak részben 

teljesítik. Ezért a forgalomszétosztási modelleknek mindig részei a  sor- és oszlopkiegyenlí-

tést végző eljárások.

A forgalomszétosztási modellek két nagy csoportja

• az analóg, vagy növekedési tényezős modellek, és

• a szintetizált modellek.

 

Megjegyzem, hogy két másik megközelítés is kialakult [29], ami szerint a forgalommegosz-

tási modellek

• a többváltozós lineáris regressziós modellek, illetve

• a lineáris programozási modellek

csoportjába sorolhatók.

Prileszky és Horváth szerint [71] a két megközelítés hasonló „ Az egyes körzetek között az 

utazások száma

• nő, ha a körzetek attraktivitása nő az utazások adott csoportja szerint,

• csökken, ha az utazással szembeni ellenállás nő.”

A növekedési tényezős szétosztási modellek, a forgalomkeltésnél tárgyalt növekedési ténye-

zős modellekhez hasonlóan, a jelenlegi állapotra érvényes célforgalmi mátrixot valamilyen 

növekedési tényezővel felszorozva adják meg a jövőben várható forgalomáramlási értékeket. 

Az eljárás azon a feltételezésen alapul, hogy a jelenlegi utazási szerkezetet ki lehet vetíteni a 

jövőre:

f i , j
jövő= f i , j

jelen⋅E (2.4)

ahol: E - a növekedési tényező.

Az egyes eljárások közötti különbségeket a növekedési tényezők meghatározása és alkalma-

zása rejti. A leggyakrabban alkalmazott növekedési tényezős modellek a következők:
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• egységes tényezős modell,

• átlagolt tényezős modell,

• Fratar modell,

• Detroit modell.

Ezen  modellek alapképleteit, alapfeltételeit, előnyeit, hátrányait, alkalmazási sajátossá-

gait az 2. mellékletben ismertetem.

A szintetizált modellek lényege, hogy az utazások szerkezetét visszavezeti az utazásokat ki-

váltó okokra. A szintetizált módszerek két fő csoportja a következők:

• a gravitációs és

• a valószínűségi

modellek.

Ezen  modellek alapképleteit, alapfeltételeit, előnyeit, hátrányait, alkalmazási sajátossá-

gait az 3. mellékletben ismertetem.

 2.3.3. A  forgalommegosztási  lépésben  alkalmazott  főbb  módszerek  és  modellek 

alapelvei és alapelemei

A forgalommegosztás lépése összetett,  hiszen a közlekedési mód és eszköz választása sok 

esetben nemcsak a meghatározottság, a logika, hanem a divat, az egyéniség kérdése is. Ennek 

megfelelően a  közlekedésieszköz-választást három fő tényező alakítja [66], [71], amelyek 

(és további befolyásoló szempontjaik) a következők:

• az utazó tulajdonságai

• gépjármű-tulajdonlás

• járművezetői képesség (pl. jogosítvány, tudás)

• háztartás szerkezete, mérete

• jövedelem

• lakóhely

• egyéb befolyásoló tényezők (pl. gyereket óvodába, iskolába kell vinni)

• az utazás jellemzői

• utazás célja (munka, iskola stb.)
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• utazás időpontja

• utazás hossza

• a közlekedési rendszer jellemzői

• mennyiségi tényezők (objektív tényezők)

• eljutási idő: járművön, illetve járműben töltött idő, várakozási idő, gyaloglási idő 

módonként

• költségek: viteldíj, üzemanyag, közvetlen költségek

• parkolási lehetőségek, parkolási díjak

• minőségi tényezők (szubjektív tényezők)

• kényelem

• megbízhatóság

• pontosság

• biztonság (közlekedésbiztonság, közbiztonság)

A „ jó” modell ezek közül többet is figyelembe tud venni. A forgalommegosztási modellek 

többféleképpen is csoportosíthatók, egy lehetséges felosztás a következő:

• aggregált modellek,

• diszaggregált modellek.

Az aggregált modellek jellemzője, hogy az eljárás alapját mindig a forgalmi körzetek jelen-

tik, míg a diszaggregált modellek alapja az egyén vagy a háztartás.

A következőkben ezen modellek számítási formuláit és feltételeit mutatom be.

Minden aggregált modell hasonló alapelvekkel dolgozik, számítási formulájuk általában a 

következőképpen írható le:

f i , j , t= f i , j⋅y (2.5)

ahol: y - a közforgalmú közlekedés részaránya,

fi,j,t - közforgalmú közlekedési utazások száma az i és j körzet között.

Az egyes modellek közötti fő különbség az y paraméter kiszámításának módja. Az aggregált 

modellekben –  hasonlóan a forgalomkeltési lépéshez – alkalmazható modellek a következők:
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• A növekedési tényezős modellek alkalmazása igen ritka,  mivel eredményük rendkívül 

pontatlan. Ebben az esetben a közlekedésieszköz-használat várható arányát csak a jelenle-

gi helyzettől, és adott tényező alakulásától teszik függővé. Éppen ez okozza a pontatlansá-

got, mert a valóságban az eszközválasztást több, egymással is összefüggő tényező módo-

sítja.

• A regressziós modellek alkalmazása esetén az eszközválasztást befolyásoló több tényező 

is vizsgálatra kerül, és ezek eszközválasztásra gyakorolt hatását veszik figyelembe. Az el-

járás alkalmazása során legtöbb esetben a matematikai formulákat grafikonok alkalmazá-

sával egészítik ki. Egy lehetséges megosztási formula:

y=c⋅(t i , j , t

t i , j ,e )
−a

(2.6)

ahol: c - a külső tényezőktől függő paraméterek (utazási motiváció, egyéni jellem-

zők…),

ti,j,t - eljutási idő az i és j körzet között a közforgalmú közlekedés igénybevételé-

vel,

ti,j,e - eljutási idő az i és j körzet között egyéni közlekedéssel.

Az előbbi formulához kapcsolódóan a 2.4. ábráról is leolvasható y értéke, feltéve hogy:

T =
t i , j , t

t i , j ,e
(2.7)

ahol: T - az egyéni és a közforgalmú közlekedési eljutási idők aránya.
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A pontosabb eredmények érdekében több tényezőt is figyelembe kell venni, ezért sokszor 

diagramcsoportokat alkalmaznak a pontos eredmények meghatározására.

• A kategóriamodellek alkalmazása  átmenetet jelent az aggregált és a diszaggregált mo-

dellek között. A modellek felépítése és alkalmazása megfelel az aggregált modelleknek, 

de az utazókat több csoportra bontják, az utazók szokásainak, illetve egyéb tulajdonságai-

nak megfelelően. Egyik legfontosabb csoportképző jellemző a gépjármű-tulajdonlás.

A diszaggregált modellek alkalmazása esetén az egyéni választást modellezik, vagyis hogy a 

vizsgált személy az utazásához az A vagy a B közlekedési módot választja-e. A diszaggregált 

választási modelleknek több típusa is létezik attól függően, hogy a választási lehetőségeket 

milyen sorrendben kínálják az utazók felé, ezek szerint a következő modelltípusok különböz-

tethetők meg:

• az N utas modell,

• a hozzáadott lehetőségek modellje,

• a hierarchikus szerkezetű (nested logit) modellek.

A diszaggregált modellek közül talán az  N utas modell a legelterjedtebb, habár használata 

problémákat vet fel, ha a két választási lehetőség sok hasonlóságot mutat, ahogy azt Mayber-

ry [59] is bemutatta a színes buszok példáján. A problémát jól orvosolja a hierarchikus mód-

szer alkalmazása, illetve az arra épülő nested logit eljárás [28]. A módszer lényege, hogy az 

utazó mindig csak két lehetőség között választhat, de esetenként több lépcsőben. Először csak 

az egyéni és a közforgalmú közlekedés között kell dönteni, majd például a közforgalmú köz-

lekedést választva kerül meghatározásra, hogy busszal vagy vonattal utazik-e a vizsgált sze-

mély.

Azonban bármelyik modellt is alkalmazzák, az eljárás alapja az egyes módok választási va-

lószínűségének meghatározása, amelynek alapképlete a Logit modell [29] szerint a követke-

ző:

Pmt=
e

vmt

∑
i

e
vmit

(2.8)

ahol: Pmt - annak a valószínűsége, hogy t egyén m módot választja,

vmt - az m utazási mód hasznossága a t egyén számára.
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Az  m utazási mód hasznossága a t egyén számára a következő  kifejezéssel határozható 

meg:

vmt= β⋅x mt (2.9)

ahol: β - kalibrációs paraméter,

xmt - változó vektor az m utazási módhoz (költség, eljutási idő), illetve az utazóhoz 

kapcsolódóan (jövedelem, gépjármű-tulajdonlás).

Az x változó meghatározása nagy körültekintést  igényel,  és felveti  a  generalizált  utazási 

költség használatát, habár korábban azt remélték [73], hogy meghatározhatóak lesznek olyan 

mérhető paraméterek, amelyek egzakt módon leírják egyik vagy másik mód hasznosságát az 

egyes utazók részére.

A forgalommegosztási lépésben alkalmazott modellek egy másik csoportosítási lehetősége a 

megosztás és a szétosztás lépésének a sorrendjét veszi alapul, eszerint:

• a megosztás megelőzi a szétosztást (utazásvégződés, utazásvégpont modell), vagy

• a szétosztás megelőzi a megosztást (utazásközbenső modell).

Az utazásvégpont modellek megelőzik a szétosztást, ezért nem operálhatnak a közlekedési 

rendszer paramétereivel, mert ezek a paraméterek csak adott relációkra (honnan-hova) értel-

mezhetők. A megosztás alapjául az  utazók szocio-ökonómiai jellemzői szolgálhatnak. Más 

szóval, ezek a modellek feltételezik azt, hogy a közlekedésimód-választás az utazók jellemző-

inek függvénye. Ilyen eset akkor fordul elő, ha a közforgalmú közlekedési utasok lényegében 

"kényszerű" utasok, azaz nincs választási lehetőségük, mert pl. nem rendelkeznek gépkocsi-

val. Az ilyen modellekben a közforgalmú közlekedést igénybe vevők aránya pl. csak a laksű-

rűség és a gépkocsitulajdon függvénye. Egy lehetséges megosztási függvény ebben az eset-

ben a következő lehet:

y=a0⋅H 0+a1⋅H 1+a2⋅H 2 (2.10)

ahol: y - a közforgalmú közlekedés részaránya,

H0 - a gépkocsival nem rendelkező háztartások aránya,

H1 - az egy gépkocsival rendelkező háztartások aránya,

H2 - a két vagy több gépkocsival rendelkező háztartások aránya,

a0..2 - a közforgalmú közlekedés használati aránya az egyes háztartástípusoknál.
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Az utazásközbenső modelleket a szétosztást követően alkalmazzák, mivel ebben a fázisban a 

honnan-hova áramlatok már ismertek, így közlekedési módonként számíthatók a szolgáltatási 

jellemzők. Ez a modell alkalmas annak meghatározására, hogy milyen lesz az egyes közleke-

dési módok részesedése abban az esetben, amikor a módok közötti választás valóban lehetsé-

ges, és az a választás elsősorban a szolgáltatási jellemzőktől függ. Változóként pl.

• az utazási idő (járművön, illetve járműben eltöltött idő),

• a várakozási, átszállási idő (járművön kívül eltöltött idő), valamint

• az utazási költség (ez lehet a tényleges kifizetett költség, vagy az "érzékelt" (perceived) 

költség, ami a kényelmetlenséget is kifejezheti)

vehető figyelembe.

Ezeket a változókat használva az utazásközbenső modellek az egyes közlekedési módokra jel-

lemző értékek különbségével vagy arányával dolgoznak, és figyelembe veszik az utazók tár-

sadalmi-gazdasági jellemzőit is (mint pl. a jövedelmet vagy az autótulajdonlást). Jellemző, 

hogy ez a felfogás függvénygörbék sorozatában ölt testet. Pl. az 1967-es "Torontó megosztá-

si modell" [74]

• a teljes utazási idő aránya,

• a tényleges költségek aránya,

• a járműven kívüli idők aránya, és

• a utazók jövedelmi szintje

változókat veszi figyelembe.

Mivel az utazásközbenső modellek abból indulnak ki, hogy az utazók szabadon választanak 

utazási módot, nem alkalmasak a "kényszerű" utasok problémájának kezelésére, vagyis azok-

nak az utazóknak a vizsgálatára, akik valamilyen ok miatt a közforgalmú közlekedéshez van-

nak kötve. Ezek az utazók rendszerint túl fiatalok, túl öregek, vagy más anyagi, egészségi ok-

ból nem képesek egyéni közlekedéssel utazni. Azokban az esetekben, amikor "kényszerű" és 

"szabadon választó" utazók egyaránt vannak, mind az utazásvégpont, mind az utazásközbenső 

modellt alkalmazni kell. Ebben az eljárásban először egy utazásvégpont modellt alkalmaz-

nak a kényszerű utazások meghatározására. A "választók" ezután valamilyen utazásközbenső 

modell segítségével oszthatók szét a közlekedési módokra.
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 2.3.4. A kétlépcsős forgalommegosztás elve

Az előzőek szerint a forgalommegosztás és a forgalomszétosztás folyamata szorosan össze-

függ, ennek feloldására alakult ki a kétlépcsős forgalommegosztási modell (a 2.3. ábra ezt 

tükrözi).

A korábbiaknak megfelelően az utazásvégpont modellek nem képesek kezelni a közlekedési 

rendszer, illetve az utazás sajátosságait, csak az utazó jellemzőire építenek, míg az utazásköz-

benső modellek esetén, amikor a szétosztás megelőzi a megosztást, a szétosztás lépésében 

még nem tudják figyelembe venni a közlekedési módok tulajdonságait.

A kétlépcsős forgalommegosztás lényege, hogy egy adott utazásvégpont és egy utazásköz-

benső modellt hajtanak végre egymás után, ahogyan azt a 2.5. ábrán bemutatom [71], [38].

A megosztás  I. lépcsőjében leválasztásra kerülnek az ismert jellemzők alapján a kényszerű 

közforgalmú közlekedők (captive riders), majd mind a választási lehetőséggel rendelkezők, 

mind a kényszerű utazók csoportján végrehajtják a szétosztást. Ezt követően a megosztás II. 

lépcsőjében a választó utazók dönthetnek, hogy a lehetőségek közül melyiket választják. A 

folyamat végén pedig egy hagyományos ráterhelés következik, mind a közúthálózat, mind a 

közforgalmú közlekedési hálózat tekintetében.
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2.5. ábra A kétlépcsős forgalommegosztás folyamat sémája [30]
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 2.3.5. A forgalomráterhelési lépésben alkalmazott módszerek és modellek alapelvei és 

alapelemei

A forgalomráterhelési eljárások a kereslet és a kínálat összhangját teremtik meg, így mind-

két oldal következő adatai szükségesek az eredmények kiszámításához:

• forgalmi adatok, célforgalmi mátrix,

• útvonal-választási preferenciák,

• közlekedési rendszer, hálózati gráf.

A ráterhelési lépés első fázisa a közlekedési hálózat matematikai leképezése, melynek ered-

ményeként egy gráf jön létre, amely csomópontokból és szakaszokból álló alakzat. A leké-

pezés lehet csomópont- vagy szakaszközpontú [65]. A két eljárás abban különbözik egymás-

tól, hogy a valóságos csomópontokat, kereszteződéseket csomópontokként avagy szakaszon-

ként képezi-e le. A ráterhelési folyamat második fázisában ezen a matematikai szempontból 

is kezelhető hálózaton keresik a  legrövidebb utakat, vagyis azokat az útvonalakat, amelye-

ken a vizsgált utazások zajlanak. A ráterhelési eljárások sarkalatos pontja tehát ezen utazási 

útvonalak meghatározása. A legrövidebb út tulajdonképpen az az optimális út, amely vala-

milyen szempontból kedvező: pl. a legrövidebb, a leggyorsabb vagy a legolcsóbb.

Az útvonalkereső eljárások fejlődése szorosan összekapcsolódik a ráterhelési eljárások fej-

lődésével. Az egyik leggyakrabban használt útvonal-keresési eljárás Moore nevéhez fűződik 

[62]. Az ő eljárásában egy kiszemelt pontból minden más ponthoz keresik meg a legrövidebb 

utat, és ezeket az utakat egy legrövidebb utak gráfjában ábrázolják, amely rendszerint fa szer-

kezetű (speciális esetekben, amikor egy célponthoz több azonos hosszúságú útvonal is vezet, 

átkötések lehetségesek az egyes ágak között). A másik gyakran alkalmazásra kerülő eljárás a 

Dijkstra-féle legrövidebb út kereső módszer [13]. E két eljárás nagyon hasonlít egymásra, a 

Dijkstra-féle eljárás gyorsabban működik, de nehezebb hozzá megfelelő számítógépes progra-

mot készíteni.

A hálózat leképezése, illetve a legrövidebb utak megkeresése után következik a ráterhelési 

szakasz központi része, a forgalom útvonalakhoz rendelése.

Minden ráterhelési eljárás a ráterhelés eredeti  alapmodelljeiből indul ki, „csak” több-keve-

sebb módosításon, finomításon esik át, mire használatra kerül.

A forgalomráterhelési modellek fő csoportjai a következők[72]:

• egy utas – egy lépcsős modellek,
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• több utas – egy lépcsős modellek,

• egy utas – több lépcsős modellek,

• több utas – több lépcsős modellek.

Ezen  modellek alapképleteit, alapfeltételeit, előnyeit, hátrányait, alkalmazási sajátossá-

gait az 4. mellékletben ismertetem.

 2.4. A közlekedéstervezést támogató modellező rendszerek elemei,  jellemzői és 

alkalmazási sajátosságai

A közlekedéstervezést támogató modellező rendszerek főbb  programcsomagjai a követke-

zők:

• PTV AG. VISUM– Közlekedés modellező rendszer,

• EMME/2– Közlekedés modellező rendszer,

A következőkben ezen programcsomagok  elemeit, jellemzőit  és alkalmazási sajátosságait 

mutatom be.

● PTV AG. VISUM– Közlekedés modellező rendszer

A VISUM közlekedéstervező programcsomag, egy komplex tervezőrendszer része, mely 

a távlati tervezéstől az operatív irányításig segítséget ad a közlekedéssel kapcsolatos prob-

lémák  megoldására.  Klasszikus  makroszkopikus  tervezőrendszer,  mely  a  négy  lépcsős 

közlekedéstervezésre épül.[86]

A rendszer három fő részből áll:

• keresleti vagy igény modell

• hálózati modell

• hatásmodell

Az első két modell biztosítja a hatásmodell részére a bemenő adatokat. A hatásmodell tar-

talmazza a ráterhelő eljárásokat, mind a közúti, mind a közforgalmú közlekedési hálózat-

hoz.

A közlekedési igény szempontjából a VISUM két fő csoportot vesz figyelembe amelyek a 

következők:
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• Valós forgalmi igény, melyet forgalomszámlás segítségével ismerhető meg.  Kereszt-

metszeti utasszámlálással megtudható az egyes megállókból, körzetekből induló, il-

letve az oda beérkező utasszám és a forgalmi adatok. Sajnos a számlálási módszer nem 

szolgáltat adatot a célforgalmi mátrix belsejéről, vagyis nem ismert, hogy a kiinduló 

forgalom hova irányult. Erre a kérdésre célforgalmi kikérdezéssel lehet adatot gyűjte-

ni. Ennek hátránya, hogy általában csak  reprezentatív módon lehet végrehajtani a for-

galom nagysága miatt. A mintamátrix és a forgalmi adatok segítségével becsülhető a 

napi valós forgalom.

• Becsült forgalmi igény, amelynek alapja lehet valós (lakosszám, településstruktúra, 

gazdasági struktúra) és jövőbeni adat (jövőbeni lakosszám, jövőbeni településstruktú-

ra, jövőbeni gazdasági struktúra)

Amennyiben nincs vagy hiányos a célforgalmi mátrix, a VISUM programban a következő 

háromféle számolási metodika közül lehet választani:

• négylépcsős modell

• EVA modell – hasonló az előzőhöz, de egyszerre végzi el az első két lépést

• VISEM modell – a modell a közlekedés résztvevőit aktivitásuk alapján csoportosítja

● EMME/2 – Közlekedés modellező rendszer

Az EMME/2 egy interaktív, grafikus rendszer, a multimodális városi közlekedés tervezé-

sére. Alkalmas bármely közlekedési mód és eszköz (közút, vasút, villamos, autóbusz, troli-

busz, gyalogos) komplex modellezésére. Lehetőség van több közlekedési mód és közleke-

dési hálózat egyidejű modellezésére, mivel a program az összes közlekedési módot egysé-

gesen, integráltan egymásra hatásukkal egyetemben kezeli. Egy lehetséges eszköz a terve-

zők és a döntéshozók számára a közlekedési hálózatok forgalmi terhelésének és az ebből 

származó következmények elemzéséhez, értékeléséhez. Első változata a 1970-es évek vé-

gén készült Kanadában. 1980-as évek közepén készült második változat képezi a jelenleg 

használatos rendszer alapját

Az EMME/2 programcsomagban az igény modellezésére két lehetőség kínálkozik, és pe-

dig:

• a célforgalmi mátrix minden elemére azonos paraméterek alkalmazása,

• a célforgalmi mátrix egyes elemeit a hozzájuk tartozó paraméterek segítségével hatá-

rozzák meg
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Mindkét esetben szükség van a kiinduló mátrixra, amely a paraméterek segítségével mó-

dosítható. A rendszer újabb változata az EMME/3 széleskörűen támogatja az igénymodel-

lezést.

Mindkettő közlekedés modellező rendszer  széles  körben használatos  a közlekedéstervezők 

körében, azonban véleményem szerint nehezen tudják modellezni az okok-hatások  időbeli 

késleltetését.
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 3. A  rendszerdinamika és  a  rendszerdinamikai  szimulációs  modellezés 

alapjai, alapelvei, alapelemei és sajátosságai

Ebben a fejezetben bemutatom a rendszerdinamika és a rendszerdinamikai szimulációs mo-

dellezésalapjait, alapelveit, a rendszerdinamikai ok-okozat kölcsönhatást,és a rendszerdina-

mikai visszacsatolás elvét, valamint a rendszerdinamikai késedelem lényegét. Bemutatok né-

hány rendszerdinamikai közlekedésszimuláció, és alkalmazási sajátosságaikat, jellemzőiket.

 3.1. Bevezető megfontolások

A rendszerdinamika lényege egy szimulációs módszer, melynek első változatást a Massa-

chusetts Institute of Tecnology (MIT) fejlesztette ki az 1950-es években. A rendszerdinamika 

megalkotójának Jay W. Forrestert szokták nevezni, aki a MIT-en dolgozott, és olyan mód-

szert szeretett volna adni a vállalatvezetők kezébe, amelynek segítségével viszonylag egysze-

rűen tudják a döntéseiket alátámasztani, objektív adatokkal. A rendszer leíró nyelvét hosszú 

időn keresztül az 1959-ben kiadott Dynamo programcsomag szolgáltatta. Forrester első na-

gyobb modellje az Industrial Dynamics [24] címet viselte. A modell az eredeti célkitűzésben 

megfogalmazott feltételek alapján készült, segítve a döntéshozók munkáját. A modellt tovább-

gondolva, Forrester 1969-ben adta ki az Urban Dynamics [25] című könyvét, melyben külön 

hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy egy város dinamikájáról van szó, az irodalomjegy-

zékben nincsenek ilyen jellegű hivatkozások. Szerinte a modell egy iterációs folyamat ered-

ménye, melynek során a modellt alkotók megpróbálják beépíteni a modellbe a saját tapaszta-

latukat, a történelmi folyamatokat, a motivációkat, a kapcsolatrendszereket és reakciókat az 

egyes történésekre. Röviddel az Urban Dynamics megjelenése után, 1970-ben Forrester kiter-

jesztette a modellt, és megalkotta a World Model-t [23].

A módszer lényege, hogy a modellt alkotó megértse az adott komplex rendszer felépítését, 

működését, különös tekintettel az egyes rendszerelemek közötti kapcsolatokra, egymásra 

hatására. A valós rendszer és környezete folyamatosan változik. Ez a változás tulajdonkép-

pen az események egymásra hatásán alapul. Ezt a hatást visszahatásnak is nevezik. A rend-

szer vizsgálata szempontjából ezeknek a visszahatásoknak az időbeli vizsgálatával elemezhe-

tő, szimulálható a rendszer működése.[33],[34]

A rendszerdinamikai szimuláció használatával nemcsak az események, hanem a  viselkedési 

minták is megfigyelhetők. A rendszer viselkedése gyakran a rendszer struktúrájából követ-
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kezik, és általában az idő múlásával változik. Jó példa erre a népesedés. A megszületett gyer-

mekek 20-25 év múlva fognak új gyerekeket nemzeni, így ha beavatkoznak a népesedési fo-

lyamatba, annak eredménye csak jóval később érvényesül. A viselkedési minta megértése, 

ahelyett hogy a napi eseményekre koncentrálna, új lehetőségeket nyit a jövőre nézve. Megmu-

tatja, hogy a rendszer saját struktúrája hogyan lehet az oka a sikernek vagy a kudarcnak. A 

rendszer ábrázolásához a modell az ok-okozat kapcsolatok láncolatát használja, ez azt felté-

telezi, hogy a rendszeren belüli döntéseknek következményei lesznek, melyek közül néme-

lyek szándékosak, míg mások nem. Ezek közül a következmények közül néhány azonnal lát-

hatóvá válik, míg mások csak évek múltán lesznek láthatók.

A rendszerdinamikai szimuláció nemcsak arra jó, hogy arról tájékoztasson, hogy mi történ-

het, hanem arról is, hogy miért. Ez azért van, mert a rendszerdinamikai szimulációkat arra 

tervezték, hogy egyrészt megfeleljen annak, ami létezik, és másrészt annak is, ami létezhet 

vagy történhet.

 3.2. A rendszerben gondolkodás problémamegoldásának alapelvei és alapelemei

 3.2.1. A rendszerben gondolkodás problémamegoldásának alapelvei

Az új problémákra vagy helyzetekre való reagálásnak az ún.  problémamegoldásnak általá-

ban több lehetséges módja van. A  kiválasztott megoldásváltozat rendszerint azon alapul, 

hogy milyen korábbi tapasztalat és ismeretanyag áll rendelkezésre a problémával kapcsolat-

ban. A problémamegoldás leggyakoribb formája az, hogy a rendszert részekre bontják és 

megvizsgálják az egyes részek működését, annak reményében, hogy így lehetséges a rendszer 

részeinek megértése által az egész probléma megértése. Fiatalkorunk óta ezt nevelik belénk, 

és ez a napi gyakorlatban folyamatos megerősítést nyer. Ez a megközelítés segít abban, hogy 

napi szinten hihetetlen mennyiségű adatot, stresszt, problémát és káoszt tudjunk kezelni. Ha 

nem rendelkeznénk ezzel a képességgel a legegyszerűbb probléma is kifogna rajtunk. Habár a 

módszer az esetek nagy részében jól működik, néhány helyzetben ez nem megfelelő, sőt ép-

pen veszélyes helyzetekhez vezethet.

Gyakran sokkal kifinomultabb szemléletmód szükséges, amikor gazdasági, szervezeti, válla-

lati problémákat vizsgálnak. Ha egy közlekedési vállalatot a napi gyakorlatában – gazdasági 

értelemben – veszély fenyeget (pl. a piaci részesedés csökkenése, szakszervezettel való vita), 

akkor erőforrásokat mobilizál, hogy megoldja a problémát.
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Egy nagyobb  vállalat,  mint  rendszer,  természetesen funkcionálisan hierarchikus szervezet, 

rendszer, ahol megvalósult a pénzügyi, értékesítési szervezet egységekre tagolása. Azokért a 

problémákért, amik az egész vállalatot érintik, gyakran egy osztályt hibáztatnak (pl. a piaci ré-

szesedés csökkenéséért a felső vezetés az értékesítési osztályt hibáztatja). A hiba oka nyilván-

valónak tűnhet: a vállalat azért veszít részesedést, mert az értékesítők nem adják el a terméket, 

a szolgáltatást. Ami azonban gyakran elkerüli a vezetőség figyelmét, az az hogy az értékesíté-

si osztály munkája sok más osztály vagy részleg munkájától is függ. A hiba bármelyik osztály 

vagy éppen mindegyik osztály munkájából fakadhat, pl.: 

• a vállalat informatikai részlege nem szolgálta ki megfelelően az értékesítési osztály dolgo-

zóit a szükséges számítógépes rendszerekkel, amikre pedig nekik szükségük lett volna,

• a szolgáltatás nyújtása hibás, hiányos pl. a rossz ütemezettség, vagy az elégtelen járműkar-

bantartások okozta meghibásodások miatt. 

Számos tényező okozhatja tehát a problémát, amire csak akkor derül fény, amikor a vállalat 

összes „részének” az együttműködését vizsgálják, és nem csak az egyes „részeket” önmaguk-

ban.  Általános rendszertani axióma, hogy a részek optimuma nem azonos a rendszeropti-

mummal!

Az összekapcsolt és együttműködő egyedi elemekből álló elemcsoport tulajdonképpen már 

egy „rendszer”. Egy vállalat vagy a közlekedés egésze jó példa az ilyen rendszerre, melynek 

elemei maguk is rendszerként működnek. Ha a részeket és a részek közötti kapcsolatot ele-

mezzük, tulajdonképpen a rendszer egészét vizsgáljuk. 

A rendszervizsgálat nem új dolog, az 1920-as évekre vezethető vissza, amikor sok különbö-

ző tudományterület kutatója rájött, hogy sok azonos mintát lehet megfigyelni az élet különbö-

ző területein. Az új ötlet, az  általános rendszerelmélet, azon koncepcióból indult ki, hogy 

teljesen mindegy, hogy mennyire különbözők az egyéni rendszerek részei, mindegyik ugyan-

azon szabályrendszer szerint működik.  A rendszerelmélet azt feltételezi, hogy az egyik rend-

szer ismerete alkalmazható más rendszerekre is. A rendszerelemek kapcsolatának és együtt-

működésének vizsgálatával hasznos tudás szerezhető más problémák kezeléséhez is. [24]

A rendszerelmélet két további részterületre osztható a menedzsmenttudományban, amelyek

a.) a rendszer szintű gondolkodás, és

b.) a rendszerdinamika.
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ad a.) Rendszer szintű gondolkodás

A rendszer szintű gondolkodás azzal jár, hogy paradigmákat kell megváltoztatni azzal kap-

csolatban, ahogy a világ működik. Rendszer szintű gondolkodás  kölcsönhatásokat keres a 

rendszerelemek között, ezt azért teszi, hogy bűnbakkeresés helyett, igazi, hosszú távú megol-

dást találjon egy problémára, és a következő területeken nyújthat segítséget: 

• A kölcsönhatások megismerése segíthet megtalálni a rendszer kritikus pontjait, azokat 

a helyeket, melyeknél csekély beavatkozás is nagy változást eredményez a rendszer vi-

selkedésében. 

• A rendszer felépítésének és működésének ismerete segít elkerülni olyan megoldáso-

kat, melyek csak tárgyalnak a rejtett problémák tüneteiről anélkül, hogy magát a problé-

mát orvosolnák.

• A rendszer szintű gondolkodás  segít megismerni a  mentális modelleket és azt, hogy 

azok hogyan módosítják a szervezet tagjainak világnézetét. (Sok esetben nehéz változ-

tatni a mentális modelleket. Egy elképzelést vagy egy nézőpontot nehéz módosítani ak-

kor, ha az érintettek nem hajlandóak változtatni, akkor sem, ha nincs bizonyíték, ami az 

elképzelést vagy nézőpontot alátámasztaná. Ezt az új fogalmakkal szembeni bizonyos 

fokú ellenállás okozza. Probléma akkor van, amikor egy merev mentális modell meg-

akadályoz egy megoldást, mely lehet, hogy megoldaná a felmerült problémát. Ilyen eset-

ben, a ragaszkodás a mentális modellhez veszélyes lehet a szervezet állapotára. Az em-

berek a mindennapokban mentális modelleket használnak, az elméjük nem tartalmaz va-

lódi  gazdasági,  társadalmi  rendszereket,  ehelyett  a  valóság  modelljét  reprezentálják. 

Döntéseik  során  ezeket  a  modelleket  használják.  Mentális  modelljeik  ismerete  segít 

megérteni, hogy miért döntenek úgy, ahogy, és segíthet abban, hogy hogyan tudnák job-

bá tenni a döntéshozatali folyamatot.)

• A rendszer szintű gondolkodás segíti a szervezet tagjait abban, hogy meglássák, hogy 

mik a problémák, és hogy a saját mentális modelljeik hogyan járulnak hozzá a problé-

mákhoz. (Ha a szervezettel kapcsolatban levő összes mentális modell ismert, akkor el-

kezdődhet annak a vizsgálata, hogy a rendszer, a szervezet hol, hogyan és miért műkö-

dik hibásan. Ez az első lépés egy szervezet működésének megértésében. A rejtve maradó 

mentális modellek akadályt képeznek vagy képezhetnek a szervezet működésének meg-

értésében.)
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ad b.) Rendszerdinamika

A rendszerdinamika és rendszer szintű gondolkodás szorosan összefügg. A rendszerdinami-

ka eredetileg eszköz volt a menedzserek számára, hogy megértsék az összetett rendszereket. 

A  módszertan arra  használja  a  számítógépes  szimulációs  modellt,  hogy összekapcsolja  a 

rendszer szerkezetét és a rendszer időben változó viselkedését. Tulajdonképpen a rendszerdi-

namika a rendszerszintű gondolkodást interpretálja egy számítógépes szimulációs modellbe. 

A modell prototípusával kísérletezve további információk nyerhetők a rendszerről. A rend-

szerdinamika képes tanuló környezet létrehozására, egy olyan „laboratórium”, ami úgy mű-

ködik, mint a rendszer „kicsiben”.

A rendszerdinamika keretet ad, ami nyitott az új ötletekre, de egyben lehetővé teszi a mentá-

lis modell fejlesztését. A változás sikeréhez szükséges, hogy az ember motivált legyen a tanu-

lásban, és képes legyen alkalmazni a tanultakat. 

A rendszer szintű gondolkodás fejlesztése és a  rendszerdinamikai modell készítése, egy-

aránt a már létező információn alapul. Az információ több különböző helyen lehet, ilyenek 

pl. a következők:

• ezek tekintélyes része a saját mentális modelljeinkből származik, így ez a saját fejünkben 

van, ez az információhalmaz a legnagyobb, ami egységes szerkezetben áll  rendelkezé-

sünkre,

• a sok különféle tényezővel rendelkező elektronikus adatbázis,

• papír alapú adatforrások.

Nyilvánvalóan, az hely, ahol az adott helyzettel, szituációval kapcsolatban a legtöbb informá-

ció áll rendelkezésre az a mentális adatbázis. Az emberi elme egy ragyogó tárolóeszköz, de 

néha problémába ütközik az ok-okozattal kapcsolatban, különösen akkor, ha a tényezők idő-

ben távoliak. Ilyen esetben nem lehetséges megbízhatóan jövendölni a legegyszerűbb helyze-

tekben sem. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy miért hatékonyabb a számítógépes szimulá-

ció a rendszer szintű gondolkodás módszerénél.

A rendszer szintű gondolkodás eredménye általában egy okozati diagram, mely feltérképezi 

a rendszerben levő visszacsatolási szerkezetet, és az általános szerkezetek közös viselkedését. 

A rendszerdinamika alkalmazza az információkat a rendszer szerkezetéről, melyek általában 

rejtve maradnak a mentális modellekben. Ez képezi a számítógépes modell alapját. A szimu-

láció meg tudja mutatni a különös szervezeti részek viselkedését, így ez egy olyan  eszköz, 

mely segít az összetett problémák megértésében. Ahelyett, hogy a fejünkben próbálnánk meg 
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az egyes információkat összekapcsolni, a számítógép formalizálja az ötleteinket, és a szimulá-

ció során a feltevéseinket az időben tudjuk vizsgálni.

A rendszerdinamikai szimulációk fő elemei [82] az ok-okozat kölcsönhatás, a visszacsato-

lás és a késedelem hármasa. Néhány egyszerű szimulációs  technika ezen elvek közül csak 

egyet vagy kettőt valósít meg. A kifinomultabb szimulációs technikák mindhárom elvet egy-

szerre használják azért, hogy valósághű viselkedést mutassanak.

A következőkben ezen három alapelem lényegét, hatásmechanizmusát és modellbeli szere-

pét részletezem.

 3.2.2. A rendszerdinamikai ok-okozat kölcsönhatás ábrázolása és típusai

Az ok-okozat kölcsönhatás kezelésének alapelve az, hogy a tetteknek és a döntéseknek követ-

kezményei vannak (pl. az ár befolyásolja az eladást, a születések száma hatással van a népes-

ségszámra).

Ha elszigetelten vizsgálják az egyes ok-okozati kapcsolatokat, azok általában nagyon egy-

szerűnek, magától értetődőnek tűnnek. Egy ilyen egyszerű ok-okozati diagramot mutatok be 

a 3.1. ábrában. Azonban, ha többszörösen kapcsolódnak egymáshoz, akkor már bonyolulttá 

válik az ok-okozati kapcsolat megértése. Ez is az egyik oka a szimulációs módszer használa-

tának. Az  emberi elme nagyon jó abban, hogy megérzések alapján döntsön, de ha néhány 

száz ok-okozati kapcsolatot kell áttekinteni és kezelni, akkor már nem ad jó eredményt.

Az ok-okozati diagramok a rendszer szintű gondolkodás során feltárt okokat és azok hatásait 

ábrázolják.  Ezekben a diagramokban (3.1. ábra)  nyilak mutatják az egyes elemek közötti 

kapcsolatot. A nyilak mellé helyezett jelek a kapcsolat működését mutatják. A nyíl melletti 

(-) jel arra utal, hogy a célpontnál található elem változása ellenkező irányú, mint a nyíl kiin-

dulópontjánál levő elem változásiránya. A 3.1. ábrán a  viteldíj és az utasszám kapcsolata 
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ilyen viselkedést mutat.  A növekvő viteldíj  az utasszám csökkenéséhez vezet,  azonban ha 

csökken a viteldíj, akkor az utasszám emelkedik. A viteldíj és a fajlagos költség közötti kap-

csolat éppen ellentétes értelmű. Ha a fajlagos költség nő, akkor a költségarányos viteldíjkép-

zés esetén a növekvő fajlagos költséggel arányosan növekszik a viteldíj. Ebben az esetben a 

változás ugyanabban az irányban bekövetkező változáshoz vezet, a nyíl mellett ilyen eset-

ben egy (+) jel áll.

 3.2.3. A rendszerdinamikai visszacsatolás elve és kapcsolattípusai

A visszacsatolás szó hallatán a legtöbb ember a mikrofon és a beszélők kapcsolatára gondol. 

Ha a mikrofon nincs pontosan beállítva, akkor az felveszi a hangszóróból érkező hangokat. 

Ezt a hangot az erősítő felerősíti, majd hangszóróból a mikrofon újra felveszi. Ez a folyamat 

addig tart, amíg a hangszóró el nem éri a leghangosabb állapotát, vagy amíg a mikrofon már 

nem tud felvenni hangosabb hangokat. Ha a mikrofon és a hangszóró helyzete  megfelelő, a 

rendszer lineárisan működik, a hangszóróból kijövő hang erőssége nincs hatással a mikrofon-

ba bemenő hangra. Ha mikrofon helyzete rossz, akkor a hangszóróból kijövő hang ereje befo-

lyásolja a mikrofonba jutó hang erősségét, a rendszer hibásan működik, berezonál. E példá-

ban az ok és az okozat ún. visszahatással van egymásra.

A versenypiaci árképzés szintén jó példa a visszacsatolásra. Az egyes versenytársak a ver-

senytársak árai alapján beállítják az áraikat, amik viszont már éppen a versenytársak árain ala-

pulnak. 

Ez a  visszacsatolás általános elve, ami ha sok ok-okozati kapcsolat épül egymásra, bonyo-

lulttá válhat. A valóság különféle rendszereinél gyakran ez történik, bár az emberek ennek 

nincsenek mindig tudatában.

A  visszacsatolási  kapcsolatoknak a  következő négy  jellemző viselkedési  formáját lehet 

megkülönböztetni, melyeket a 3.2. ábrán mutatok be:

a) Exponenciális viselkedés (pl. a kezdeti eladások növekedése),

b) Célkereső viselkedés,  ilyen  esetben  az  ok-okozati  diagram  egy  határértékhez  tart, 

„célértéket  keres”  (pl.  a  szabad  munkaerő  létszáma  és  az  új  munkahelyek  száma;  a 

potenciális utasok és az új utazások száma),

c) S-alakú viselkedés,  a  diagram két  eleme  közötti  késedelem esetén  gyakran  előfordul

(pl. termékéletpálya dinamikája, új technológiai megoldás elfogadottsága),

d) Ingadozó viselkedés,  több  összekapcsolódó  viselkedési  hatás  esetén  (pl.  gazdasági 

ciklusok, készletingadozás).
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 3.2.4. A rendszerdinamikai késedelem lényege és hatáskövetkezménye

Az ok-okozati hatások általában nem mindig azonos időben jelentkeznek, azaz egy cselek-

mény következménye vagy egy döntés eredménye csak néhány nap, néhány hónap vagy akár 

néhány év múlva jelentkezik. Ezért ez az időbeni csúszás gyakran az ok és az ok-okozat kö-

zötti kapcsolatot a közöttük levő időbeli távolság miatt elhomályosítja. Ez az oka annak, hogy 

sok döntésnél, ha az eredmények csak évek múlva jelentkeznek, akkor az időben korán elkö-

vetett hibákat nehéz azokkal később összekapcsolni. (Pl. egy projekt meghiúsulását eredmé-

nyezheti, ha egy kritikus feladat végrehajtása késedelmet szenved, az új terméket vagy szol-

gáltatást először bemutató vállalkozásnak előnye van a piac többi szereplőjével szemben.) 

A késedelem érdekes és összetett viselkedést eredményezhet még az olyan rendszerekben is, 

ahol nincs visszacsatolás, és az ok-okozati hatás is korlátozott. Megvizsgálva az eladási ár és 

az értékesített mennyiség kapcsolatát, ahogy az a 3.3. ábrán megfigyelhető, hogy ha nő az 

ár vagy az eladott mennyiség, akkor növekszik a bevétel. Ez természetesen csak akkor igaz, 

ha az igény olyan alapvető jellegű és fontosságú, ún.  merev kereslet rugalmasságú, hogy a 

fogyasztó bármilyen áron megvásárolja a terméket vagy a szolgáltatást.

A valóságban általában az első időben az ár felugrik, majd a piac bizonyos szintű telítődése 

után az eladások drasztikusan visszaesnek, így természetesen a bevételek is csökkennek (3.4.  

ábra).

Annak ellenére, hogy ebben a „rendszerben” nincs visszacsatolás, csak három ok-okozati kap-

csolat, a rendszer viselkedése bonyolult. A bonyolultságot a késedelem okozza, mely a rend-

szer működését gyökeresen megváltoztatja.
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3.2. ábra A négy jellemző visszacsatolási forma [70]

(a.)

(d.)

(b.)

(c.)
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 3.3. A rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapjai, alapelemei és alkalma-

zási lehetőségei

 3.3.1. A rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapjai

A gazdasági rendszerekre – és ilyenek pl. a közlekedési vállalatok, de ennek foghatók fel 

rendszerszemléletben a közlekedési összrendszert alkotó közlekedési ágazati rendszerek (pl. a 

közúti,  a  vasúti  közlekedési,  illetve  a  közforgalmú  közlekedés)  is  –  jellemző,  hogy  a 

létrehozásukhoz és folyamatos  fejlesztésükhöz szükséges fejlesztési,  befektetési  projektek 

kockázatosak (befektetési kockázatok), amelyek:

• egyrészt  diverzifikálhatók (megoszthatók),  ez  az  ún.  portfolió-diverzifikációs,  azaz 

ügyfélkockázat,

• másrészt  nem diverzifikálhatók, ezek az ún. piaci kockázatok, azaz az össz- és ágazati 

közlekedési kockázatok.

A befektetési kockázat kezelésének alapkérdései a következők:

• A projektek (sokasága) hogyan hat egymásra, és mitől lesznek sikeresek?

• Mikor és hogyan tudható meg, hogy bejött-e a megcélzott eredmény/siker?
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3.3. ábra Bevételre ható tényezők [70]

Ár

Eladás

Bevétel

(+)

(+)

3.4. ábra Bevételre ható tényezők a késedelem figyelembevételével [70]

Ár

Eladás

BevételKésedelem

(+)

(+)
(-)
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• Mik a kockázatok?

• Mit  kell  tenni,  ha  váratlan,  kedvezőtlen,  eredményrontó  hatások  következnek  be  (pl. 

energiaválság) ?

A befektetési kockázatok célszerű kezelési technikája

• a közlekedésvállalati, -ágazati átvilágítás, és

• az ennek megfelelő modellezés.

A  befektetési  kockázatkezelés  technikájának  alapterületei a  MÁV  vasúti  szállítási 

tevékenységének példáján keresztül a következők:

• a MÁV vasúti szállítás jellemzői,

• a jellemzők hatásmechanizmusa a MÁV-ra és egymásra (viselkedési modell),

• a viselkedési modell megbízhatósága, valósághűsége (verifikálás),

• modellbefolyásolás a megbízhatóság növeléséhez.

A rendszerszemléletű problémamegközelítési modellezés logikai lépései a következők:

• a tartalom meghatározása,

• a jelenlegi tulajdonságok, tényezők azonosítása,

• analízis: hatások meghatározása (modell),

• diagnózis: javítások, változtatások meghatározása,

• szintézis: a javítási intézkedések meghatározása.

A rendszerszemléletű problémamegközelítési modellezés célja a tapasztalatoknak (tényeknek) 

megfelelő  kép  kialakítása.  A  rendszerszemléletű  problémamegközelítési  modellezés 

általános sémáját a 3.5. ábrán mutatom be.

A rendszerszemléletű problémamegközelítési modellezés legfőbb eredményei a következők:

• az öntanulás, a folyamat jobb, valósághűbb megértése,

• megfelelő eszköz nyerése a választási, döntési lehetőségekhez,

• a kockázatok csökkentő kezelése,

• a hosszú távú megbízhatóság javítása, növelése.
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A rendszerszemléletű problémamegközelítési modellezés főbb módszerei a következők:

• műhelymunkák, workshopok,

• folyamatos teammunka (azonosulás és folyamatos verifikálás),

• moderátorszerep,

• szoftverprogramozás,

• verifikációs és szimulációs futtatások.

Megjegyzés: A  jelen  esetben,  azaz  a  kutatásaim  és  értekezésem  összeállítása  során  a 

műhelymunkák,  és  a  teammunka  módszereket  a  vonatkozó  szakirodalmi  és  legjobb 

gyakorlatok  feltárása  (és  nem  utolsósorban  a  konzulensemmel  folytatott  konzultációk, 

amelyért  ezúton  is  köszönetet  mondok)  helyettesítették,  a  többit  értelemszerűen  magam 

végeztem.

A rendszerdinamikai modellezés logikai lépései és a modellek közötti kapcsolatokat a 3.6.  

ábrán vázolom fel. A főbb logikai lépések és azok sorrendje a következő:

• a probléma alapdefiniálása,

• a kulcstényezők listájának összeállítása,
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3.5. ábra: A rendszerszemléletű problémamegközelítési modell sémája (Forrás: saját szerkesztés)

Lehetőségekhez illeszkedő
 működési rendszer

1. Rendszer

pl. finanszírozhatóság

2. Technikai korlátok

Beavatkozások, változtatások, 
javaslatok, korlátok

Vállalati, dolgozói szemlélet, tradíciók, 
alkalmazott eljárások.

Képesség a változtatások elfogadására.

3. Vállalati kultúra
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• a holisztikus rendszerkép megalkotása,

• a koncepcionális modell megalkotása,

• a kauzális (ok-okozati) modell megalkotása.

Megjegyzés:  A  jelen  esetben  is,  természetesen  ezeket  a  lépéseket  végeztem  el,  illetve 

részletezem  az  értekezésemben,  csak  a  rendszerdinamikai  specifikációnak  megfelelő 

megfogalmazásokat alkalmazva.

A modellalkotás és a verifikálás során szerzett tapasztalatok alapján a logikai lépésekhez a 

következő alkalmazási alapelvek betartását javasolom:

• a működési célt és a kiterjedést konkrétan meg kell határozni,

• a  kialakított  modell  teszteléséhez  múltbéli  ún. referencia  adatállomány szükséges  a 

kulcstényezők,  illetve  az  eredménymutatók  tekintetében  (ha  a  modell  eredménye 

jelentősen eltér a tényadatoktól, akkor a modell a rossz!),

• a modell jó vezetési, tervezési és tanulási modell is egyben (a vezetők, tervezők állításait 

modellezni kell, majd szembesíteni a tényadatokkal),

• a logikai modell adott esetben matematikai modellként is megfogalmazható,

• a modellt célszerű először egyszerű formában megfogalmazni, ami aztán kibővíthető az 

időtényezővel, illetve a kereszthatásokkal,

• a  modell  kialakítása  és  tesztelése  iteratív módon  történjen  (a  modell  egyszerűsítése 

lényegében az összevonás, a bővítése az analitikus részletezés,

• az ok-okozati modellt

• grafikai ábrázolási nyelv révén,

• szimbólumok alkalmazásával,

• kvantitatívan

• kell megfogalmazni,

• már a  koncepcionális  modell  esetében  is  ajánlatos  a  hatásvizsgálat  (pl.  a  versenytárs 

vállalatok,  közlekedési  módok  tekintetében  a  díjak,  a  teljesítmény  minőségi  és  a 

szolgáltatási színvonal hatása),

• a  jogi szabályozás is lényeges  szűrő lehet (pl. a közlekedési közszolgáltatások, azaz a 

közforgalmú közlekedés esetében),

• a  kauzális  modell esetében már ajánlatos  megfontolni  olyan tényezőket  is,  mint  pl.  a 

vevői bizalom vagy a munkamorál,
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• a lényeg, hogy a modell viselkedése feleljen meg a rendszer múltbeli viselkedésének,

• ezt  lépésenként  ellenőrizni kell  (iteratív  verifikálás),  ha  a  modell  nem  felel  meg  a 

múltnak, akkor a modellt korrigálni kell,

• a tesztelés alapelvei:
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3.6. ábra A rendszerdinamikai modellezés logikai lépései, modelljei közötti kapcsolatok

(Forrás: saját szerkesztés)

Alapmeghatározások

Befolyásoló tényezők 
listája és a közöttük levő 

kapcsolatok
Rendszerkép

Koncepcionális modell

Adatmodell Kauzális modell

Kritikus adatigény Kulcs- 
teljesítménymutatók

Kritikus sikertényezők

Kapcsolatok
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• a modellt állandóan tesztelni és korrigálni kell,

• az  alapvető  feltételeket  (pl.  adózás,  infláció)  minél  pontosabban,  és  minél  előbb 

rögzíteni kell,

• az adatmodellt az szabja meg, hogy milyen adatok, honnan és milyen megbízhatósággal 

szerezhetők be,

• a pénzügyi modell forintosítva, pénzügyi nyelven fogalmazza meg a problémát,

• a cél: a vezetésnek, tervezésnek megadni a modellezés révén a rendszer működésének új 

felismerését, ami biztosabbá teszi a cselekvést (ügyvezetést, tervezést).

Megjegyzés: Ezen alkalmazási alapelvek többségét (pl. a kiterjedés meghatározása, referencia 

adatállomány  megválasztása,  matematikai  megfogalmazás,  iteratív  modellalkotás  és 

-tesztelés, ok-okozati modell megfogalmazása, tesztelési alapelvek) az ÉKN- és az MRKA-

modellek  kialakítása  és  szimulációs  tesztelése  során  figyelembe  vettem és  gyakorlati 

alkalmazhatóságukat igazoltam.

A modell továbbfejlesztésének lehetséges és ajánlatos főbb irányai a következők:

• a modell kiegészítése a vezetői, irányítási bemenetekkel:

• tesztelés elképzelhető döntésekkel,

• tesztelés elképzelhetetlen döntésekkel,

• a  modell  kiegészítése  és  tesztelése  különböző  jövőképekkel,  ún.  forgatókönyv-

változatokkal,

• projekthatás-vizsgálat:  az  egyes  projekt-csomagok  (pl.  járműállomány  bővítése, 

korszerűsítése),  cél  a legtöbb lehetőséget adó és a nem kritikus projektek kiválasztása, 

javasolása,

• a modell ellenállóképesség-vizsgálata (pl. a különféle vezetői döntésekkel szemben).

Megjegyzés: Ezek  egyben  a  jelen  értekezésem  lehetséges  továbbfejlesztési  irányai  is 

egyben.

A modellezés tesztelésének alapvető kérdései a következők:

• Kik a vevők?

• Kik a szereplők?

• Mi a vevők haszna?

• Hogyan mérik a szolgáltatás értékét?
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• Ki a döntéshozó a rendszerváltoztatás szempontjából?

• Mi alkotja a rendszer környezetét (adók, energiaárak stb.)?

A modellezés alapvető célkérdései a következők: a rendszer

• miket csinál, tesz: következmény, okozat (x1, x2, … xm),

• hogyan csinálja, teszi azt (okok): feltételek (yx1, y2, … ym),

• miért csinálja azt, úgy: mit kell elérni, megvalósítani, mi a cél (z1, z2, … zm),

Az  alapvető  kérdésekre  és  célkérdésekre  adott  állításokat tesztelni  kell,  a  tesztelési 

területeket a  tevékenységi kör szabja meg. A cél,  hogy a résztvevők munkakörét magába 

foglalja, és a résztvevők egyetértsenek ezekben. A módszer: csoportos munka → prezentáció 

→ vita → kiegészítés → konszenzus.

A 3 célkérdés tulajdonképpen a perspektívákat adja meg, ahol nem azt keresik, hogy melyik 

az igaz, hanem azt, ami mind a 3 perspektívát magában foglalja. Ezt képezi a 3.7. ábra három 

vetülete.

Ráadásul  ez  az  „objektum” eléggé képlékeny,  mert  a  különféle  szakterületek  szempontjai 

különbözőek, sokfélék.

Példa a  3  célkérdés,  perspektíva  kulcsszavaira  a  vasúti  közlekedési  alágazati  rendszer 

esetében:

1. Mit: utasok, áruk szállítása A-ból – B-be,
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3.7. ábra A célkérdések 3 perspektívája (Forrás: saját szerkesztés)

1. Mit

2. Hogyan

3. Miért
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2. Hogyan: vasúton, belföldi és nemzetközi viszonylatokban,

3. Miért: környezetbarátan, hatékonyan, tömegszerűen, versenykörnyezetben.

Módszertani alapelvek:

• a 3 perspektíva külön-külön érvényes, de összegezve gazdagabb, ezért

• szintetizálni kell,

• módszerszempontok:

• kulcsszavak kiválasztása  mindegyik  perspektívából,  amit  a  szintetikus  modellbe 

célszerű bevenni,

• széles skálát célszerű figyelembe venni (pl. a nemzetgazdasági, társadalmi nézőponttól 

a rendszerműködtetési szempontokig),

• odáig kell eljutni, hogy az összes résztvevő szempontjából  elégedettséget generáljon 

az eredmény (nem a saját tevékenység 100%-os azonosítása a cél, hanem annak érzete, 

hogy az ő tevékenysége is benne van az egészben),

• a cél, egy állításba összevonni a 3 perspektíva kulcsszavait.

Példa egy állításra a vasúti közlekedési alágazati rendszer esetében:

Magyarország gazdasági  és társadalmi működését  támogatni,  biztonságos és  hatékony  

vasúti infrastruktúra és szolgáltatás megteremtése útján azzal, hogy embereket és árukat  

vasúton  szállít,  országon  belül  és  kívül,  és  olyan  vállalati  és  országos  állami,  illetve  

önkormányzati  erőforrások  alkalmazásával,  mint  az  energia,  tőke  és  hitel,  valamint  a  

modern  technológia  és  technika,  hatékonyan  és  új  üzleti  lehetőségekkel  és  viszonyok  

szerinti nyitottsággal, erőforrás terén tanúsított rugalmassággal, és a jogi szabályozással  

összhangban, hosszú távú, fenntartható, életképes üzleti tevékenység folytatása által.

Megjegyzés: A modelltesztelés  ezen  célkérdéses  módszertanát a  vonatkozó  kutatásaim, 

illetve az értekezésem összeállítása során csak implicite alkalmaztam a témakutatás általános 

jellege miatt, tekintettel arra, hogy az a közúti, illetve a közforgalmú közlekedési rendszer 

hazai összességére irányult. Nyilvánvaló azonban, hogy a közlekedési vállalati, területi vagy 

közlekedési  eszköz  vagy  közlekedési  cél  vagy  célcsoport  irányú  modellezés  esetén  a 

célkérdéses módszertan explicit alkalmazása elkerülhetetlen. Az ilyen alkalmazás részletes 

leírása és igazolása egyben értekezésem egy további lehetséges  továbbfejlesztési iránya és 

alkalmazási területe.
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 3.3.2. A rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapelemei

A rendszerdinamikai modellezés és szimuláció lényege az ábrákban, diagramokban gondol-

kodás,  azonban  az  ok-okozati  diagram  számítógépes  modell  ábrázolására  nem  alkalmas. 

Rendszerdinamikai szimuláció esetén ún.  Stock-Flow diagramban ábrázolják ezért a rend-

szert, amely az ok-okozati kapcsolatokat és visszacsatolásokat kiegészíti az ún. tároló és fo-

lyamatszabályzó elemekkel. A rendszerdinamikai Stock-Flow diagram alapelemei a követke-

zők:

• tárolók,

• szabályozó elemek,

• fizikai áramlatok,

• információs áramlat (összekötők),

• konstansok, átalakítók.

Ezen alapelemek szimulációs szerepét a következőkben részletezem. 

Az alapelemeket és közöttük levő kapcsolatok magyarázatát egy parkolóhely modell pél-

dáján, a 3.8 ábra segítségével adom meg. 

A parkolóhelyen adott pillanatban levő járműveket a „Járművek száma a parkolóban” nevű 

tároló elem tartalmazza. A modell indulásakor a parkolóban adott számú jármű tartózkodik, 

így ennek az elemnek az induló értéke annyi, amennyi jármű a parkolóban van a modell in-

dulásakor.  A járművek korlátlanul érkezhetnek a parkolóba,  illetve korlátlanul távozhatnak 

onnan. Ezt az ábra két szélén látható felhő reprezentálja. Azonban vannak korlátozó feltéte-

lek. Áramlástani példával élve, a végtelenül nagy tartályból (felhő), egy szabályzó szelep-

pel ellátott csövön víz folyik egy kádba (tároló), ahonnan egy szabályzó szeleppel ellátott 

44

3.8. ábra Parkolóhely rendszerdinamikai modellje (Forrás: saját szerkesztés)
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csövön elfolyik a szabadba. A szabályzó, korlátozó feltételeket jelen esetben egyrészt a mo-

dell  működése során  konstansnak tekintett  „Férőhelyek száma a parkolóban” nevű elem, 

másrészt a modell működése során  megváltoztatható „Érkező járművek száma” elem szol-

gáltatja. A konstansokat, változókat – melyek akár függvények, képletek is lehetnek – infor-

mációs áramlat köti össze a  szabályozást végrehajtó „Behajtás a parkolóba”, „Kihajtás a 

parkolóból” elemekkel. A szabályzó elem csak annyi járművet enged be a parkolóba, ameny-

nyi a feltételeknek eleget tesz. A járművek valamennyi időt eltöltenek a parkolóban, ezt a „Át-

lagos parkolási idő” nevű változó tartalmazza. A változó lehetővé teszi, hogy akár napszaktól 

függően más-más időtartam legyen megadható. A járművek a parkolóból e feltétel teljesülése 

esetén távoznak. A kettős vonallal jelölt  fizikai áramlat járműveket továbbít, míg a vékony 

vonal csak információkat.

A tárolók adják a valóság egy pillanatnyi állapotát, az értékük pedig elmondja, hogy a rend-

szer az adott pillanatban milyen állapotban van. A tároló elemek célszerűen főnevekkel azono-

síthatók. A tároló elemek rendelkezhetnek különböző tulajdonságokkal, így pl. lehet emléke-

zetük. Ilyen esetben az értéküket megőrzik, és a modell működésének egy későbbi szakaszá-

ban az eltárolt értékek ismételten felhasználhatók.

Ha a tárolók a rendszer főnevei, akkor az áramlásszabályozó elemek az igék. Az áramlássza-

bályzó elemek nélkül a tároló elemek állapota soha nem változna, és a rendszer nem működ-

ne. A tároló elemekben tárolt mennyiség növekedését vagy csökkenését az áramlásszabályzó 

elemek biztosítják, azonban az áramlásszabályzó elemek függnek a tároló elemektől, ezért 

minden rendszerben ezek kapcsolata vagy kapcsolatrendszere előfordul. A 3.8 ábrán két ilyen 

kapcsolat is látható. Az első esetben a behajtás szabályozásakor szükség van a parkolóhe-

lyen levő járművek számára, míg a második esetben azt kell vizsgálni, hogy az egyes jármű-

veknek a tartózkodási ideje letelt-e, így távoznak-e a parkolóból.

 3.4. A rendszerdinamikán alapuló közlekedésszimulációs modellek alkalmazási 

sajátosságai és jellemzőik

A rendszerdinamikán alapuló közlekedésszimulációs rendszerek  többszörös visszacsatolás-

sal sok egymáshoz kapcsolódó elemet tartalmaznak, melyek némelyike időben is függ egy-

mástól. A rendszer célja, hogy választ adjon a fejlesztők, üzemeltetők és menedzserek részére 

a közlekedéstervezés során felmerült kérdésekre, és rávilágítson olyan problémákra, melyek 

oka a visszacsatolás, vagy a rendszer késedelme. Segít megérteni a rendszer működését, fel-
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tárni azokat a kapcsolatokat, melyek nem kötődnek szorosan a közlekedéshez, de ennek elle-

nére a rendszer működése szempontjából fontosak. [32][76]

Az időbeli függések lehetővé teszik, hogy a trendek előrebecslését ne csak egyszerű extrapo-

lációval végezzék, hanem a rendszer a szabályokon, kapcsolatokon keresztül folyamatosan 

módosíthassa azokat, a valós környezetnek megfelelően. A döntéshozók így megvizsgálhatják 

az egyes beavatkozások eredményét, azaz hogy milyen hatással vannak azok a közlekedés 

megoldandó problémáira.

Az Európai Unió és különböző országok kutatási programjaiban több olyan modell is készült, 

melyek  a  rendszerdinamika  eszközrendszerét használják[36][75],  a  továbbiakban  ezek 

közül a következőket mutatom be részletesebben:

• ASTRA modell,

• Daliani-modell,

• Pekingi modell.

A  következőkben  ezen  modellek  alkalmazási  célját,  sajátosságait  és  főbb  jellemzőit 

mutatom be.

● Az ASTRA modell

A rendszerdinamikán  alapuló  ASTRA (Assessment  of  Transport  Strategies  –  Közlekedési 

stratégiák értékelése) modell néhány európai ország kutató projektjeinek eredménye alapján 

született. Célja a közlekedéspolitikai döntések hatásának vizsgálata az EU15 tagországokban. 

A modell főbb moduljai a következő [15][77]:

• POP – Népesedési modul,

• MAC – Makrogazdasági modul,

• REM – Regionális gazdasági modul,

• FOT – Külgazdasági modul,

• VFT – Jármű modul,

• TRA – Közlekedési modul,

• ENV – Környezeti modul,

• WEM – Szociális modul.
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A modulok közötti kapcsolat az üzleti élet, a kereskedelem és a közlekedés kapcsolatát rep-

rezentálja. A nagyméretű modell több mint 5 millió elemet tartalmaz, melyek közül 300 000 a 

változó. Az eredmények értékelése sem egyszerű feladat. A 30 éves távlatú előrebecslés, éves 

bontásban, több mint 270 Mbyte adatot eredményez. A modell kalibrálására 1990 és 2000 

között megfigyelt 12 000 idősor szolgált. A modell azért ilyen nagy, mert a 15 tagországon kí-

vül a világ többi része további 12 csoportba rendezve került leképzésre. Minden országnak és 

csoportnak 16 termeléssel és 9 szolgáltatással kapcsolatos területe szerepel a modellben, illet-

ve a közöttük levő kapcsolat is. A világ gazdaságának változása nem szerepel a modellben, az 

ehhez szükséges adatokat a GEM-E3 nevű modell szolgáltatja.[79] A 3.9. ábrán látható mo-

dell 2004-ben készült, és jól látható rajta napjaink válsága.

A modell egyik alapját jelentő népesedési modul egyszerű trendfüggvényen alapul, amelynek 

alapja az EUROSTAT előrejelzése. A személyközlekedés alapja népesség, amely csoporton-

ként más és más a fajlagos utazási távolsággal rendelkezik. Az áruszállítás alapja a termelés és 

a nemzetközi kapcsolatrendszer. A területek közötti kapcsolatrendszer felülvizsgálata folya-

matos munkát igényel, hogy a gazdaság változásainak hatása a modell kapcsolatrendszerébe 

megjelenjen. Véleményem szerint a modell bonyolultságából fakadóan csak akkor tud megfe-

lelő adatokat szolgáltatni, ha modell egésze jól működik, ehhez szükséges az egyes területek 

folyamatos karbantartása. 

● A Daliani modell

A modell a hosszú távú tervezés, vizsgálat céljait szolgálja, elsősorban városi szinten.
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Daliani kinai város problémáinak megoldására született, bár az alapadatok módosításával más 

városokra is működhet. Négy fő eleme a következő:[87]

• a népesség,

• a járműállomány,

• a gazdaság,

• a környezet.

A  modell  alapja  a  népesedési  és  a  GDP  modul,  amely  alapján  a  motorizációs  szint 

ismeretében  meghatározásra  kerül  a  járművek  száma.  A közforgalmú  közlekedés  adatai 

szintén a népesedési modulon alapulnak. A modell egyik fő eleme a  környezetvédelemmel 

foglalkozik,  azonban  a  modellben  nem  szerepel  sem  a  teherforgalom,  sem  az  átmenő 

forgalom,  pedig  véleményem szerint mindkettő  jelentős  mértékben befolyásolja  a  levegő 

szennyezettségét.  További  hiányosság véleményem  szerint,  hogy  a  modellben  a 

járműállomány szennyezi a környezetet, és nem a közlekedő járművek. A modell lehetőséget 

biztosít  közlekedéspolitikai beavatkozások vizsgálatára, így például, hogy milyen hatással 

jár,  ha  különböző  mértékben  korlátozzák  a  motorizáció  fejlődését.  A modell  validációja 

2000-2005 közötti  adatokkal  történt,  a  tervezés pedig  a  2005-2050-ig terjedő időtartamra 

szól.  Véleményem  szerint  a  4  éves  idősorok  adataiból  a  45  évre  történő  előrebecslés 

megbízhatósága alacsony.

● A pekingi modell

A modell a fenntartható városokra koncentrál, Peking, Kína fővárosa példáján. Több kritéri-

umos rendszerdinamikai modell, amely a stratégiai tervezés céljait szolgálja. A modell rend-

szerábráját a 3.10. ábrában mutatom be. A modell főbb elemei a népesedés, az energetika, a 

szociális és gazdasági tevékenységek területeit fedik le. Elsősorban a hosszú távú stratégiai 

döntések hatásait lehet vele vizsgálni a gazdaság és szociális rendszerek területén. A modell 

validációja 1996-2003 közötti adatokkal történt, a tervezés pedig a 2004-2020-ig terjedő idő-

tartamra szólt. [91] 

A modellben a népesedés elem, véleményem szerint, nem tükrözi a népesség dinamikus vál-

tozását. Ezenkívül a modellben figyelembe vett historikus 1996-2003 időszaki, azaz 7 éves 

adatsor, véleményem szerint, túl rövid ahhoz, hogy abból megbízhatóan, azaz kellő pontos-

sággal lehessen a 2004-2020 jövőbeni időszakra, azaz 16 éves intervallumra előrebecsülni.
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3.10. ábra Pekingi rendszerdinamikai modell rendszerábrája [91]
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 4. A rendszerdinamikai népesedési és közlekedési modell felépítése, szimu-

lációs futtatásának eredményei és alkalmazási lehetőségei

Ebben a fejezetben bemutatok egy életkorcsoportos népesedési modellt,  és egy közlekedési  

alapmodellt, melyet a rendszerdinamika eszközeinek felhasználásával hoztam létre. Az élet-

korcsoportos népesedési modell a közlekedéstervezés igénymodellezésében önmagában is jól  

használható, és egyik alapeleme a második alfejezetben bemutatott közlekedési alapmodell-

nek. Bemutatom a modulrendszerű rendszerdinamikai közlekedési alapmodell felépítését,  a  

modell szimulációs futtatásának eredményeit és a modulok egyéb alkalmazási lehetőségeit.

 4.1. A rendszerdinamikai népesedési modell felépítése, szimulációs futtatásának 

eredményei és alkalmazási lehetőségei

 4.1.1. Az  rendszerdinamikai  életkorcsoportos  népesedési  modell  alapsémája  és  a 

fejlesztési lépései

Nyilvánvaló, hogy a közlekedés alanya, illetve a közforgalmú közlekedés igénybe vevője a 

mindenkori  népesség. Ezért véleményem szerint a  közlekedési rendszerdinamikai modell 

alapja a népesedési modell.

A közlekedési problémák vizsgálatánál két részre lehet bontani a vizsgálandó tényezőket, 

éspedig az igény- és a szolgáltatási elemek csoportjára.  Cél a két tényező csoport optimális 

működésének megteremtése. A szolgáltatást a meglévő közlekedési infrastruktúra, az egyéni 

és a közforgalmú járműállomány, valamint a közforgalmú vonalhálózat szolgáltatja. Az igény-

oldal jellemezhető a lakóterületek struktúrájával, a jövedelmi és egyéb adatokkal, azonban az 

egyik legfontosabb adat a  lakosszám, az ember, aki a mobilitási igények bővülésével egyre 

többet kíván utazni. Ezért fontos a lakosszám minél pontosabb meghatározása, ez különösen 

nagy szerepet kap a hosszú távú tervezésnél.

A továbbiakban több esetben a népesség meghatározást használom, melyet azonosan értelme-

zek a lakosszámmal, mert véleményem szerint jobban jellemzi a fogalmat.

A lakosszám modellezése fontos folyamat a közlekedési igények előrebecslésénél. Gyakran, 

ahogyan azt az 4.1. ábrában felvázolom, egyszerű növekedési tényezővel szerepel a népes-

ség változása. Az  egyszerű népesedési modell (EN-modell) rendszerdinamikai modelljét 

az 4.2. ábrában mutatom be. 
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A modell alapja a meglévő népesség, mely a születési rátának és az immigrációs rátának 

megfelelően növekszik, és a  halálozási rátának és az elvándorlást reprezentáló emigrációs 

rátának megfelelően csökken. Az 4.2. ábrán bemutatott modellel próbafuttatást végeztem, 

melyhez a 4.1. táblázat adatait használtam fel. A futtatás eredményét szintén a 4.1. táblá-

zatban tüntettem fel.

A modell az arányokat a teljes népességhez viszonyítja, nem tükrözi a változásokat, melye-

ket a népesedés öregedése, külső folyamatok hatása okoz. Ennek a modellnek közlekedési 

szempontból az a hátránya,  hogy a népesség egy csoportként, illetve halmazként szerepel, 

nincs részletezettség, nincs korcsoportos bontás, ami a közlekedési igények modellezésénél 

gyakran alapkövetelmény és alapadat. Ezért célul tűztem ki a továbbfejlesztést. 

Első lépésként a  korcsoportos népesedési modellt (KN-modell) fejlesztettem ki, amelynek 

rendszerdinamikai modelljét az 4.3. ábrában mutatom be. A modell részletezettségének nö-

velésével pontosabban ábrázolható a népesség változása. A KN-modellben a születés után a 

kialakul egy gyerekeket, diákokat (0-18 éves korig) reprezentáló csoport. Az idő múlásával 
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4.2. ábra Egyszerű népesedési modell rendszerdinamikai modellje

(Forrás: saját szerkesztés)

4.1. ábra Egyszerű népesedési modell alapsémája (Forrás: saját szerkesztés)

Népesség

Születési ráta Halálozási ráta

Emigrációs rátaImmigrációs  ráta
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Megnevezés Érték
Lakosszám 2001-ben 10 198 315 fő
Születési ráta 2001-ben 9,5 fő/1000 lakos
Halálozási ráta 2001-ben 13,0 fő/1000 lakos
Emigrációs ráta 2001-ben 0,2 fő/1000 lakos
Immigrációs ráta 2001-ben 2,0 fő/1000 lakos
Modellezett lakosszám 2011-ben 10 026 263 fő

4.1. táblázat EN-modell induló adatai és a futtatás eredménye

– a tanulmányok befejeztével – a csoport tagjaiból felnőtt (19-65 éves korig) lesz. A mo-

dellben ezt a felnőtt csoportban eltöltött időt követően az emberek a nyugdíjas (65 évnél idő-

sebbek) csoportba kerülnek. Ez a modell már viszatükrözi azt, hogy az egyes korcsoportok 

(iskolába járás = diákforgalom, munkába járás = hivatásforgalom, nyugdíjas utazások) közle-

kedési viselkedése eltérő. Természetesen nem minden egyed kerül át a következő csoportba, 

hiszen minden egyes csoport rendelkezik bevándorlási, elvándorlási és halálozási rátával. A 

KN-modell eredménye részletesebb az EN-modellnél, azonban hátrányként merül fel, hogy a 

modell helyes működéséhez el kell telni annyi időnek, amennyi a leghosszabb késedelem ide-

je. Ez, ebben az esetben, a felnőtt korban eltöltött 46 éves időtartamot jelenti. Az érték pótol-

ható viszonyszámmal, de ebben az esetben a rendszer belső dinamikája sérül.[31]

Az 4.3. ábrán bemutatott modellel próbafuttatást végeztem, melyhez a 4.2. táblázat adatait 

használtam fel. A futtatás eredményét szintén a 4.2. táblázatban tüntettem fel.
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4.3. ábra Korcsoportos népesedési modell (KN-modell) rendszerdinamikai modellje [35]
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Megnevezés Érték
Tanulók száma 2001-ben 2 220 558 fő
Felnőttek száma 2001-ben 6 530 860 fő
Nyugdíjasok száma 2001-ben 1 446 897 fő
Születési ráta 2001-ben 9,5 fő/1000 lakos
Halálozási ráta tanulók 2001-ben 6,3 fő/1000 lakos
Halálozási ráta felfőtt 2001-ben 3,9 fő/1000 lakos
Halálozási ráta nyugdíjas 2001-ben 40,8 fő/1000 lakos
Emigrációs ráta 2001-ben 0,2 fő/1000 lakos
Immigrációs ráta 2001-ben 2,0 fő/1000 lakos
Modellezett lakosszám 2011-ben 10 063 838 fő

4.2. táblázat KN-modell induló adatai és a futtatás eredménye

(Forrás: saját szerkesztés)

A második továbbfejlesztési lépcsőben kialakítottam egy életkorcsoportos népesedési mo-

dellt (ÉKN-modell). Az elv ugyanaz, mint az 4.3. ábrán bemutatott modell esetén, azonban 

itt nem korcsoportok, hanem évenkénti életkor bontásban szerepel a népesség. Az egyes táro-

lóelemekben levő népességcsoport  itt  már  nem korcsoportot  reprezentál,  hanem évenkénti 

életkorsokaságot, azaz életkorcsoportot. Az egyes életkorcsoportok minden évben eggyel to-

vább lépnek a következő életkorcsoportba.

Az 4.4. ábrán a születés folyamatának rendszerdinamikai modelljét mutatom be. A születési 

ráta helyett, a  reprodukciós rátát használtam, mely véleményem szerint jobban jellemzi a 

népesedés folyamatának változását. A statisztikai kimutatások igazolják, – ami egyébként is 

nyilvánvaló - hogy a reprodukciós folyamatban nem a teljes népesség vesz részt, hanem első-

sorban a 19 évesektől az 50 éves korú emberekig tartó korosztály. Minden csoporthoz hozzá-

rendeltem halálozási rátát, mely a KSH statisztikai adataiból[41] 5 éves korcsoportos bontás-

ban rendelkezésre áll. Az immigrációs  és emigrációs rátát a modell áttekinthetősége miatt 

külön ábrázoltam. A szimulációs környezet lehetővé teszi, hogy egy elem, jelen esetben a élet-

korcsoport több másolata is szerepeljen a modellben. Az egyes másolatokon végrehajtott mó-

dosítás, az elsődleges elemen is végrehajtódik. Az 4.5. ábrán az életkorcsoportok és a mig-

rációs ráták kapcsolatát ábrázoltam.
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A Magyarországra érkező, illetve innen távozók száma életkorcsoportonként nem állt rendel-

kezésre, ezért mindegyik életkorcsoporthoz azonos értéket rendeltem. Ha a migrációs adatok 

korcsoportonként rendelkezésre állnak, akkor az egyszerűen beépíthető a modellbe. Az  4.6.  

ábrán látható utolsó korcsoport összevont, azaz a 65 éven felülieket tartalmazza, ezt 65+-nak 

neveztem. Közlekedési szempontból ugyanis ennek a csoportnak a belső szerkezete nem meg-

határozó, mert a 65 feletti korosztály utazási szokásai hasonlóak, mivel Magyarországon a 65 

év felettiek igyenesen vehetik igénybe a közforgalmú közlekedést. 
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4.5. ábra Életkorcsoportok és a migrációs ráták kapcsolatának részlete

az ÉKN-modellben (Forrás: saját szerkesztés)

4.4. ábra ÉKN-modell részlete a 0-3 éves életkorra (Forrás: saját 

szerkesztés)

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.012



 4.1.2. A  modell  szimulációs  futtatásának  eredményei,  értékelésük  és  alkalmazási 

lehetőségei

A kifejlesztett  modellel  szimulációs futtatásokat végeztem. Az  alapadatokat (lakosszám, 

születések száma, migrációs adatok) a KSH 2001-es népszámlálás tényadatai [40] és a statisz-

tikai idősorok [41], [42], [43] szolgáltatták. Az adatok életkorcsoportonkénti bontásban nem 

minden esetben voltak meg, ezért az adatokat fel kellett osztanom a 0,1, … +65 életkorcso-

portokra. A részletes induló adatokat az 5. mellékletben ismertetem.

A validáláshoz 10 éves futtatási időt választottam, így a 2001 induló adatokkal feltöltött mo-

dellnek a 2011-es népszámlásnak megfelelő adatokat kellett szolgáltatnia. A futtatás után az 

adatokat a 2011-es népszámlálás tényadataival összehasonlítva a modell adatainak eltérését 

az 4.3. táblázaton mutatom be.

KSH 2011 adatok ÉKN-modell 

adatai  2011-ben

A modell eltérése a 

tényadatoktól %-ban
Lakosszám 9 985 722 9 922 931 0,6
Születések száma 88 049 89 751 1,9

4.3. táblázat Népesedési adatok összehasonlítása a 10 éves periódus végén

(Forrás: saját szerkesztés)

Véleményem szerint megbízható a modell, jól visszatükrözi a KSH 2011-es népszámlálásá-

nak tényadatait, mert az eltérés a Lakosszám és a Születések száma esetén is  ±2 %-os értéken 

belül van.
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4.6. ábra ÉKN-modell részlete a 65 év felettiekre és a teljes népességre

(Forrás: saját szerkesztés)

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.012



A modell eredménye véleményem szerint többféle módon is felhasználható. Egyrészt alapot 

jelent a következő részben bemutatandó közlekedési modellhez, másrészt a modellnek körze-

tekre vonatkozó adataival történő feltöltése esetén a kapott népességadatokat a hagyományos 

szimulációs modellekben is alkalmazhatók alapadatként (pl. VISUM rendszerben a célforgal-

mi mátrix generálásánál).

Az  életkorcsoportos bontás lehetővé teszi a tetszés szerinti, illetve a közlekedésspecifikus 

korcsoportok kialakítását (pl. a 4-6 év közötti életkorcsoportok összevonásával az óvódás kor-

osztály, a 14-18 éves életkorcsoportok összevonásával a középiskolások csoportja képezhető).

Megnevezés Érték A modell eltérése a 

tényadatoktól %-ban
A KSH  2011-es  népszámlá-

lásának tényadata
9 985 722 fő ---

EN-modell 10 026 263 fő 0,4
KN-modell 10 063 838 fő 0,8
ÉKN-modell 9 922 931 fő 0,6

4.4. táblázat A három modell futtatásának eredménye (Forrás: saját szerkesztés)

A három modell változat futtatásának eredményét a 4.4. táblázatban mutatom be. A leg-

jobb eredménnyel az EN-modell szolgált, azonban itt figyelembe kell venni, hogy hosszabb 

távon a lakosszám nem lineáris módon változik, ahogy azt a modell kezeli. A gyermeket vál-

laló korosztály létszáma folyamatosan csökken, aminek eredményeként  a  gyermekszám is 

csökken. A lakosszám változása véleményem szerint így inkább degresszív jellegű.

A 2001. évi népszámlálási adatokkal feltöltött ÉKN-modell szimulációs futtatási eredményei 

véleményem szerint jól bizonyítják, hogy az általam kifejlesztett ÉKN-modell kellő megbíz-

hatósággal leírja, szimulálja a népesedés alakulását. 

A továbbiakban a modell szimulációs futtatásai arra irányultak, hogy igazoljam ezen modell 

azon irányú alkalmazhatóságát is, hogy megfelelő előrejelzési,  előrebecslési célra is. Az eh-

hez kiválasztott 2001-2011 validálási tesztidőszak tekintetében az ÉKN-modell szimulációs 

futtatási eredményértékei a tényértékekhez viszonyítva igazolták, hogy az általam kifejlesztett 

ÉKN-modell kellő megbízhatósággal megfelel előrejelzési célokra is, azaz kellő megbízható-

sággal leírja, szimulálja a népesedés jövőbeni alakulását.
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A népesedési modell további felhasználási területei lehetnek pl. oktatási intézmények kapa-

citástervezése,  tankönyvellátás tervezése, egészségügyi ellátórendszer,  közhivatalok kapaci-

tástervezése, nyugdíjalap tervezése.

 4.2. A rendszerdinamikai közlekedési alapmodell felépítése, szimulációs futtatá-

sának eredményei és alkalmazási lehetőségei

 4.2.1. A közlekedési alapmodell rendszersémája, elem- és hatáskapcsolat-rendszere

Kutatásaim során megvizsgált Pekingi- és a Daliani-modelleknél megfigyelhető, hogy egy-

egy részterület problémáit vizsgálják.  Wang és  társai által készített  modell [87] például a 

torládások és az ezzel összefüggő környezetszennyezés mértékét vizsgálja.

A közlekedési alapmodell (KA-modell)  kialakításával  célom egy olyan moduláris eszköz 

létrehozása volt, mely könnyen elérhető adatok felhasználásával lehetőséget nyújt adott közle-

kedésfejlesztési elképzelések szimulációs elemzéséhez. 

A 4.7. ábrában a közlekedési igényrendszer alapelemeinek hatáskapcsolati rendszersémá-

ját vázolom fel ok-okozati diagram formájában. A továbbiakban az ábrában megnevezéssel 

feltüntetett alapelemek jellemzőit és hatáskapcsolatukat részletezem.

Közlekedési és gazdasági szempontból is a rendszer fontos szereplője, alapeleme a lakosság, 

amelynek változásait az   4.1.   pontban bemutatott és validált  ÉKN-modellemmel javaslom 

szimulálni, illetve előrejelezni. A következő alapelem a területi attraktivitás. A területi att-

raktivitási  potenciált/vonzerőt pozitív,  illetve negatív irányba befolyásoló főbb  tényezők 

véleményem szerint pl. a következők:

• földrajzi adottságok (domborzat, elhelyezkedés),

• közlekedési jellemzők (hálózatsűrűség, hálózati ellátottság),

• mezőgazdasági potenciál,

• idegenforgalmi vonzerő,

• ipari, gazdasági vonzerő,

• infrastruktúra kiépítettsége,

• népesség (népsűrűség, képzettségi szint),

• közigazgatási jelentőség (hivatalok),

• közszolgáltatási vonzerő (oktatás, egészségügy).
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A területi attraktivitás ezen befolyásoló tényezői véleményem szerint lényegében ún. multip-

likátor szerepet töltenek be hatáskapcsolataik következtében.  Megjegyzem, hogy az egyes 

tényezők, és maga a területi attraktivitás hatáskapcsolatára, valamint azok számszerűsítésére, 

függvénykapcsolataira  vonatkozó  irodalom-  és  adatfeltáró  kutatásaim eredménytelenek 

voltak. Ennek ellenére úgy vélem, hogy ezen tényezők figyelembevétele elengedhetetlen a 

közlekedéstervezés rendszerdinamikai modellezésében, de a kutatásom jelen fázisában – vo-

natkozó adatok hiányában – nem számszerűsítem, így nem veszem figyelembe (azaz a szimu-

lációs verifikáció során 1 állandó értékkel vettem figyelembe). A kapcsolatok számszerűsíté-

sét, függvényének meghatározását értekezésem jelentős továbbfejlesztési irányának tekin-

tem. 

Amennyiben nő egy adott területen a lakosság száma, akkor az a terület közlekedési attrak-

tivitásának csökkenéséhez vezet, mert nő a területen a közutak, azaz a közlekedési hálózat 

zsúfoltsága (amely egy újabb alapelem), emelkednek a közlekedési idő- és költségráfordítá-

sok. Ha nő a terület attraktivitása, akkor vonzó lesz a betelepülők számára, aminek hatására a 

lakosság száma nőni fog. A részfolyamat egy szabályzó kör, mely magára hagyva a területi és 

népességi adatoknak megfelelő szinten stabilizálódik.[85]

A területi attraktivitást befolyásoló további tényező az  ipari termelés  (ami egyben maga is 

alapelem). Ha nő az ipari termelés, azzal a nő a terület attraktivitása, melynek hatására újabb 

vállalkozások jelennek meg, amelyek tovább növelik az ipari termelést. A folyamat hatása egy 

növekvő tendencia lenne, ha nem lenne akadályozó elem a közlekedési hálózat kapacitása. 

A növekvő ipari termelés eredményeként nő a GDP , amely egy újabb alapelem, és így ter-

mészetesen az egy főre jutó GDP is, melynek hatására nő a motorizáció (amely szintén egy 

alapelem), ahogy Dargay és Gately a tanulmányukban [10] bemutatják. Véleményem szerint 

azonban attól, hogy nő a motorizáció nem feltétlenül növekszik ugyanolyan mértékben a köz-

utak zsúfoltsága, mivel a járművek egy része nem vesz részt ténylegesen a forgalomba. A csa-

lád második esetleg harmadik autója nincs mindig használatban.

Nyilvánvaló, hogy az emberek mobilitási igénye (mely egy újabb alapelem), folyamatosan 

növekszik, az 1970-es 17 km/nap/fő-ről napjainkra 35 km/nap/fő-re növekedett ez az érték. 

[18]

A növekvő ipari termelés további hatása, hogy nő az  áruszállítási igény (mint újabb  alap-

elem),  több alapanyag beszállítására és több késztermék kiszállítására van szükség, ami a 

közutak zsúfoltságát növeli. A növekvő termeléshez általában több munkaerőre van szükség, 
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és  mivel az új ipari területek általában egyre messzebbre vannak a lakóterületektől, így hiva-

tásforgalmi mobilitásnövekedés áll elő, ami szintén növeli a közutak zsúfoltságát.

A közutakon még egy jelentős tényező van a területi személy- és áruforgalmon kívül, éspedig 

az átmenő forgalom (mint alapelem). Az adott terület földrajzi helyzetétől – és ez különösen 

jellemző hazánkra – függően ez jelentős forgalmi többletteljesítmény. Ez a körfolyamat el-

méletileg lényegében önszabályzó kör, ha nő az átmenő forgalom, akkor a növekvő zsúfolt-

ság, illetve annak következményei (magas baleseti kockázat, hosszú eljutási idő, stb.) miatt az 

átmenő forgalom az adott területet elkerülő alternatív útvonalakat keres, így az adott területen 

az átmenő forgalom csökken. A zsúfoltság nem önszabályzó csökkentésére a következő két 

közlekedéspolitikai megoldás kínálkozik:

• közlekedéspolitikai eszközökkel csökkenteni az egyéni közlekedés részarányát,

• növelni a forgalmi kapacitást (új utakat építésével, a meglevők bővítésével).

A közutak zsúfoltsága ugyanakkor visszahatással van a terület attraktivitására is, hiszen ha 

romlanak a terület közlekedési lehetőségei, úgy a terület veszít vonzerejéből mind a lakosság, 

mind az ipar szempontjából.

 4.2.2. A  közlekedési  alapmodell  (KA-modell)  rendszerdinamikai  szimulációs 

modellsémája és verifikációs adatfeltöltése

Az ok-okozati ábrák nem alkalmasak számszerű szimulációkra, ezért a 4.7. ábra sémáját  át 

kellett alakítanom rendszerdinamikai modellsémává (RKA-modell), amelyet további válto-

zatként modulárisan alakítottam ki (MRKA-modell), amelyet a 4.9. ábrában vázolok fel. A 

4.7.  ábrában feltüntetett  alapelemeket a  4.9.  ábrában modulként értelmeztem, és ezeket 

szürke háttérrel emeltem ki. 

A  közlekedési rendszer egyik alapeleme és -adata a népesség, melyhez a  4.1. . pontban be-

mutatott ÉKN-modellt használtam. A közlekedési rendszert, hasonlóan a népesedési modell-

hez a  Powersim Studio 2003 rendszerdinamikai szimulációs környezetben valósítottam 

meg.

Az  egyes  adatok  közötti  kapcsolatok  meghatározásakor  a  Központi  Statisztikai  Hivatal 

(KSH) és a  Európai Unio Statisztikai Hivatalának (EUROSTAT) statisztikai adataira tá-

maszkodtam.

A közlekedési folyamatok modellezésénél elengedhetetlen a gazdaság és a közlekedés kap-

csolatának a figyelembevétele. Amint azt a  4.2.1. . pontban is felvázoltam, amennyiben nő a 

gazdaság teljesítménye, úgy nő a GDP is, azonban a növekedéshez általában szükséges a 

59

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.012



4.7. ábra A közlekedési igényrendszer ok-okozati diagramja (Forrás: saját szerkesztés)
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közlekedési teljesítmény növekedése is. A termelés növeléséhez több alapanyag, több mun-

kaerő,  a  késztermék kiszállításához több  áruszállítási  teljesítmény szükséges,  amely  köl-

csönhatás jól  megfigyelhető  a  4.10.  ábrán.  Az is  látható,  hogy a  személyközlekedésnek 

nincs szoros kapcsolata az ipari termelés volumenével.

A  személyközlekedést az  összehasonlíthatóság  érdekében  általában  utaskilométer  teljesít-

ménnyel jellemzi a szakirodalom és a statisztikák. A KSH és az EUROSTAT ilyen módon 

közli az adatokat.

A szimulációs modell adatfeltöltéséhez szükséges  adatbányászat során a rendelkezésre álló 

múlt  időszaki  adatok  tekintetében  számos  ellentmondás mutatkozott.  Némely  esetben  a 

probléma abból adódik, hogy valamilyen egyszeri tétel került az adatsorba (pl. „a közútigép-

jármű-állományban bekövetkezett  1998. évi  csökkenéshez nagymértékben hozzájárult  az  a 

tény, hogy a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatala a forgalomból már korábban kivont 

gépjárművekkel  1998.  szeptember-december  között  pontosította  a  nyilvántartásokat”)  [51] 

Más esetben a  számbavétel módszerének különbözősége okozza a problémát.  Előfordult 

azonban számos olyan eset is, amikor az előbbi két ok nem magyarázza az adatsorok eltérését. 

A 4.10. ábrán és a 4.11. ábrán erre mutatok be egy példát. [19],[20] Eszerint a két egymásra 

következő évi kiadvány vonatkozó táblázataiban szereplő adatok a következők szerint módo-

sultak: 2005-ben (46,6 helyett 49,4), 2008-ban (42,0 helyett 54,0) és 2009-ben (41,2 helyett 

54,4 ami már 30%-os eltérést jelent). Az értékeket valószínűleg visszamenőlegesen módosí
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4.8. ábra Hazai közlekedési teljesítmény és az ipari termelés volumenindexének 

kapcsolata (Forrás: saját szerkesztés [16], [46], [47], [48] adatai alapján)
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4.9. ábra A közlekedési alapmodell rendszerdinamikai sémája (Forrás: saját szerkesztés)
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tották, méghozzá olyan mértékben, ami már alapvető problémát okoz az adatok megbízható-

ságában, illetve felhasználásában.

A két forrás közül a  szimulációs verifikációra az előbbit választottam, megfelelő összeha-

sonlító magyar statisztikai adatforrás hiányában, mert így hosszabb adatsor állt rendelkezé-

semre.  Az  ilyen  statisztikai  „ellentmondások”,  adatbizonytalanságok  mellett  egy  további 

problémát okozott a 2008-as pénzügyi-gazdasági globális válság bekövetkezése, és még a je-

lenleg is tartó hatása. Nyilvánvaló, hogy egy rendszer egyensúlyi állapot érvényessége ilyen 

időszakban megszűnik, ami a válságidőszaki adatokkal a modellverifikációt lehetetlenné te-

szi. A kifejlesztett modellem természetesen a válságidei rendszerműködés szimulációjára nem 

alkalmas, hiszen nem egy válságmodell kifejlesztése a tárgya jelen értekezésemnek, hanem 

egy egyensúlyi állapotban levő közlekedési rendszer modelljének a kifejlesztése. Az ezzel 

kapcsolatos problémát és annak megoldását a következőkben mutatom be a személygépko-

csis utaskilométer teljesítmény és a motorizációs szint hatáskapcsolata példáján. 
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4.10. ábra Eurostat statisztikai zsebkönyv 2011 - Személygépkocsival 

megtett utaskilométerteljesítmény alakulása [19]

4.11. ábra Eurostat statisztikai zsebkönyv 2012 - Személygépkocsival 

megtett utaskilométerteljesítmény alakulása [20]
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A 4.12. ábra adatai alapján  úgy tűnik, hogy Magyarországon a személygépkocsival megtett 

utaskilométer teljesítmény és a motorizációs szint változása ellentétes hatású, azonban fi-

gyelembe kell venni, hogy a Magyarországon már 2006-ban is létező hazai gazdasági válság, 

amelyhez 2008-ban a pénzügyi-gazdasági globális válság adódott hozzá, hatása ezen a terü-

leten is érvényesül. Jól megfigyelhető a 2006-ig tartó trend, melyet a 4.13. ábrán mutatok be, 

és amely szerint a személygépkocsival megtett utaskilométer teljesítmény enyhe emelkedést 

mutat. 

Ez a válság természetesen radikálisan megváltoztatta az adott rendszer és alapelemei viselke-

dését, illetve hatáskapcsolatait, azaz a rendszermodell érvényességét. Ennek megfelelően a 

2006 utáni adatokat a gazdasági válság következményének tudom be, ezért a továbbiakban, a 

modell teszteléséhez a szükséges trendfüggvényeket nem a rendelkezésre álló 2002-2011 idő-

szakból, hanem ezt a válság kezdetéig terjedő, azaz a 2002 és 2006 közötti adatokból állapí-

tottam meg (4.13. ábra), feltételezve, hogy a gazdasági válság impulzus jellegű hatása csak 

egy rövid időszakra érvényesül, majd miután a rendszer struktúrájában nem történt változás, a 

korábbi trendek, és az ezekre alapozott rendszermodell, újra érvényesek lesznek.
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4.12. ábra A motorizációs szint és a személygépkocsival megtett utaskilométer teljesítmény 

kapcsolata (2002-2011) (Forrás: saját szerkesztés a [46] adatainak felhasználásával)

250 260 270 280 290 300 310
36

38

40

42

44

46

48

f(x) = -0,14x + 84,5
R² = 0,52

Utaskm. szgk.-Motorizáció 
kapcsolata
Lineáris (Utaskm. szgk.-
Motorizáció kapcsolata)

Magyarországi motorizációs szint

U
ta

sk
m

. s
ze

m
él

yg
ép

ko
cs

i

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.012



A továbbiakban a KSH kiadványokból, melyek más bontásban tartalmazzák a közforgalmú 

közlekedés adatait, mint az EUROSTAT kiadványok, és az EUROSTAT kiadványokból hatá-

roztam meg a fajlagos utaskilométer teljesítményt, valamint a személyközlekedést jellemző 

közlekedési munkamegosztást. Az előzőekben vázolt válságprobléma miatt a 2002-2006

évi adatok ( 4.5. táblázat) figyelembevételével meghatározott trendfüggvényeket a 2009. évi 

adatokkal egészítettem ki. Ezeket az egyes közlekedési módokra vonatkozó trendfüggvénye-

ket a 4.6. táblázatban mutatom be.

Közlekedési mód 2002 2003 2004 2005 2006 2009
Vasúti közlekedés 0,133 0,129 0,130 0,127 0,123 0,116
Személygépkocsi 0,592 0,596 0,602 0,608 0,610 0,605
Közforgalmú helyi 0,122 0,121 0,118 0,118 0,115 0,116
Közforgalmú helyközi 0,153 0,154 0,150 0,148 0,152 0,163

4.5. táblázat A közlekedési munkamegosztás arányszámai

 (Forrás: saját szerkesztés [19], [20], [69] adatainak felhasználásával)
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4.13. ábra A motorizációs szint és a személygépkocsival megtett utaskilométer teljesítmény 

kapcsolata (2002-2006) (Forrás: saját szerkesztés a [46] adatainak felhasználásával)
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A fajlagos utaskilométer teljesítmény esetében hasonló módon jártam el. A 2002-2006 idő-

szakra jellemző trendfüggvény a következő:

y = -0,0089x + 21,7263 (4.1)

ahol x - az évet jelenti.

Közlekedési 

mód

Trendfüggvény

 2002-2006 évekre

Trendfüggvény

 2009 utáni évekre

Vasúti -0,0021x + 0,1349 -0,0021x + 0,116

Személygép-

kocsi
0,0043x + 0,587 0,0043x + 0,605

Közforgalmú 

helyi
-0,0017x + 0,1241 -0,0017x + 0,116

Közforgalmú 

helyközi
0,0009x + 0,1538 0,0009x + 0,163

4.6. táblázat Közlekedési munkamegosztást jellemző trendfüggvények

 (Forrás: saját szerkesztés)

A 2009 utáni évekre a következő trendfüggvényt (melynek konstans adata a 2009 évi tény-

adat) használtam:

y = -0,0089x + 19,0 (4.2)

Az adatfeltárás során megvizsgáltam a magyar GDP és az utaskilométer teljesítmény kap-

csolatát (4.14. ábra), azonban ez a kapcsolat a vonatkozó szakirodalommal ellentétes képet 

mutat. A szakirodalom [10][2] szerint ugyanis a személyközlekedési teljesítmény a GDP-vel 

arányosan nő, azonban a jelen esetben a teljes időszakot figyelembe véve csökken.

Véleményem szerint ennek hazánk esetében az egyik oka az, hogy a sajátos tőketulajdonosi 

szerkezet (túlnyomórészt külföldi tulajdon) következtében a GDP helyett az NDP-t kellene fi-

gyelembe venni. Másrészt Magyarországon, egyedül az EU-ban az utaskilométer meghatáro-

zása a  forgalomban lévő járművek számán alapul, ahogyan azt a  4.15. ábrában mutatom 

be. Véleményem szerint ez a másik oka annak, hogy a hatáskapcsolat fordítottan jelentkezik.
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Ezért a következőkben a GDP-motorizációs szint kapcsolat helyett, a 4.6. táblázat szerinti és 

a (4.2)   trendfüggvények segítségével  határozom meg az egyes  közlekedési  módok sze-

mélyforgalmi utaskilométer teljesítmény értékét.

A közforgalmú közlekedésben az utaskilométert járműkilométerré kell konvertálni, melyet 

modell a járművek átlagos befogadóképessége és az átlagos kihasználtsága figyelembevételé-

vel hajt végre. Országos szinten egyik adat sem állt rendelkezésemre, ezért becsléssel határoz

tam meg az értékeket. A helyközi közforgalmú közlekedésben a járművek átlagos befogadó-

képességét 60 főre, az átlagos kihasználtságot pedig 20 %-ra becsültem. A számbavételi mód-

szer miatt szükséges volt a helyi közforgalmú közlekedés a közúti és kötöttpályás közlekedés-

re bontása. A vonatkozó statisztikai adatok [46] felhasználásával a közúti közlekedés részará-

nyát 60%-ra becsültem. A helyi közforgalmú közlekedésben a járművek átlagos befogadó-

képességét 70 főre, az átlagos kihasználtságot pedig 23%-ra becsültem a 2011 márciusban el-

végzett utasszámlás alapján, melyben részt vettem. [84] Ezen adatok ismeretében már megál-

lapítható a személyközlekedést jellemző  futásteljesítmény, melyet járműkilométer mennyi-

séggel szokás jellemezni. Az egyéni gépjárműves közlekedés átlagos kihasználtsága  Albert 

szerint [1] 1,6 fő/gépjármű.

Az áruszállítás modellezésére az árutonna-kilométer teljesítményt használtam. A 4.10. áb-

rán az áruszállítás és az ipari teljesítmény kapcsolata szorosnak tűnik, azonban statisztikai 

számbavételnél az áruszállító járművek regisztrációs országa számít. Ez azt jelenti,  hogy a 
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4.14. ábra A magyar GDP és az utaskilométer teljesítmény kapcsolata (2002-2006)

 (Forrás: saját szerkesztés)
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nem magyar járművek, amelyek magyar fuvarfeladatot végeznek Magyarországon, nem sze-

repelnek a magyar statisztikában. Ezért hasonlóan a személyközlekedéshez,  trendfüggvényt 

állapítottam meg a 2002-2006-os évekre, melyet korrigáltam a 2009-es tényadattal. A közle-

kedési munkamegosztás arányszámait az EUROSTAT kiadványok tartalmazzák, a teherbí-

rásra és a kihasználtságra vonatkozó adatok viszont nem találhatók a vonatkozó statiszti-

kákban sem a vasúti, sem a közúti közlekedésre vonatkozóan, ezért ezeket becsléssel határoz-

tam meg statisztikai adatok [45], [81] alapján: a közúti közlekedésre vonatkozóan 15 tonnás, 

és a vasúti közlekedésre vonatkozóan pedig 30 tonnás átlagos terhelést vettem figyelembe.

A statisztikai adatok közül hiányzik a magyar közutakon lebonyolódó átmenő forgalom, és a 

3,5 tonnánál kisebb tehergépjárművek futásteljesítménye a statisztika számbavételi mód-

szere miatt, ezért itt is becsléssel állapítottam meg a forgalom nagyságot, illetve a futástelje-

sítményt.
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4.15. ábra Személygépkocsival megtett utaskilométer teljesítmény

 meghatározásának alapja az EU tagországokban [11]
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Az úthálózat jellemzésére egységjármű-kilométert választottam, így a különböző típusú, jel-

legű utak átbocsátóképessége összeadható. A különböző besorolású utakhoz tartozó átbo-

csátóképességet és azok hosszát a 4.7. táblázatban mutatom be.

Az úthálózat bővülésének modellezése kétféle módon történhet, attól függően, hogy milyen 

adatok állnak rendelkezésre. Az egyik módszer a GDP-hez kötött bővülés, amely a GDP pa-

raméterként megadott %-a és az átlagos építési költség segítségével modellezhető, a másik le-

hetőség a statisztikai idősorok figyelembevétele.

Kategória
Átbocsátó-

képesség

Hossz
2002-ben 2006-ban 2009-ben

Önkormányzati 1. rendű 1000 639,8 641,3 610,9
Önkormányzati 2. rendű 1000 1075,8 1080,3 1146,4
Önkormányzati gyűjtő 800 9674,9 8403,8 8232
Önkormányzati kiszolgáló 800 23986,1 27264 28499,5
Önkormányzati külterületi 900 4649,9 5245,1 5409,2
Országos autópálya 3200 504 914,4 1116,5
Országos 1. rendű 1000 2170 2195,6 2145,5
Országos 2. rendű 1000 4337 4408,5 4451,1
Országos mellékút 900 20818 23259,8 23302

4.7. táblázat Magyarországi közutak átbocsátóképessége és hossza útkategória bontásban

(Forrás: saját szerkesztés a [56], [57] adatainak felhasználásával)

A modellben szereplő GDP meghatározásához felállítottam a 2002-2006 évek adataiból [44] 

egy trendfüggvényt, amelynek paraméterei a következők:.

y = 5311,31x + 65033,98 R2 = 0,95 (4.3)

ahol x az évet jelenti.

A 2009 évi adattal módosított trendfüggvény, melyet a pénzügyi-gazdasági válság utáni idő-

szakra tekintek érvényesnek, a következő:

y = 5311,31x + 91322,0 (4.4)

A modell kialakításakor a statisztikai idősoros módszert választottam a 4.7. táblázat adatai 

alapján évi 1,8%-os bővülést vettem figyelembe. 

Az  egyéni  gépjármű-közlekedés általánosan  jellemző  mérőszáma  a  motorizációs  szint, 

amelynek változását egy S alakú görbe írja le. A [53][10] irodalmak szerint a görbét jól jel-
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lemzi a  Gompertz-görbe,  azonban ennek meghatározása bonyolult folyamat.[26] A modell 

működése  szempontjából  azonban elhanyagolhatók a  görbe  alsó,  korai  időszakát  jellemző 

adatai, ezért csak a lineáris szakasztól, az inflexiós ponttól vettem figyelembe az adatokat. A 

görbe egyenlete és paraméterei a következők::

y = 101,8594*ln(x) – 498,2469 R2 = 0,9856 (4.5)

ahol x az adott évi GDP-t jelenti.

A modell korábbi változataiban az egyéni gépjárműves közlekedés teljesítményét a motori-

zációs szintből határoztam meg. A személygépkocsik által megtett átlagos futásteljesítményt 

megbecsültem. (Megjegyzem, hogy továbbra is kérdéses, hogy az üzemben tartott járművek 

közül ténylegesen mennyi vesz részt a forgalomban.)

A közlekedéspolitikai intézkedések modellezését a 4.16. ábrán vázolt kapcsolat rendszer te-

szi lehetővé. Az előnyben részesítés azt jelenti, hogy az adott elem 1 értéknél nagyobb értéket 

vesz fel, és ez, mint multiplikátor, a közlekedési munkamegosztást jellemző elemet módosítja. 

Értekezésemben az adatok hiánya miatt ezt az értéket 1-nek adtam meg. Ez azt jelenti, hogy a 

közlekedési munkamegosztást jellemző elemet nem módosítja. Az egyes intézkedésekhez tar-

tozó adatok meghatározását értekezésem  egyik lehetséges továbbfejlesztési irányának te-

kintem.

 4.2.3. A moduláris  felépítésű  rendszerdinamikai  közlekedési  alapmodell  szimulációs 

futtatási eredményei, és a modell egyéb alkalmazási lehetőségei

A 4.2.2. pontban ismertetettnek megfelelően, a  Powersim Studio 2003 rendszerdinamikai 

szimulációs környezetben megvalósított MRKA-modellt feltöltöttem adatokkal, és szimu-

lációs  futtatásokat  végeztem.  A szimuláció  során  a  2002-2006  időszakra  meghatározott 
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4.16. ábra Közlekedéspolitikai intézkedések kapcsolati sémája (Forrás: saját szerkesztés)
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trendfüggvényeket a 2009. évi induló adatokkal vettem figyelembe. A személyközlekedést 

jellemző utaskilométer  teljesítmények  alakulása tekintetében,  a  szimuláció  futtatásának 

eredményeit („Modell adatai 2011”), a 2011 évi tényadatokhoz („KSH 2011 adatok”) viszo-

nyítva a 4.8. táblázatban mutatom be.

Az eredmények véleményem jónak mondhatók (± 5% hibahatáron belül), különösen azt fi-

gyelembe véve,  hogy trendfüggvények meghatározása a 2002-2006 évek adataiból történt, 

amelyet a globális válságidőszak követett. Ez azt bizonyítja, hogy a közlekedési rendszer a 

személyközlekedési modul tekintetében már csaknem újra a válság előtti egyensúlyi állapo-

tába került vissza.

KSH 2011 

adatok

Modell 

adatai  2011

A modell eltérése a 

tényadatoktól %-ban
Fajlagos utaskilométer 18,7 18,85 0,8
Vasúti  utaskm. teljesítmény 7 806 7 612 -2,5
Szgk. utaskm. teljesítmény 40 881 42 216 3,2
Közforg. helyi utkm. teljesítmény 7 582 7 736 2,0
Közforg. helyközi utkm. teljesítmény 11 852 11 363 -4,5

4.8. táblázat A személyközlekedés teljesítmények adatainak összehasonlítása 

millió utaskm-ben (Forrás: saját szerkesztés a [19],[49],[50] adatainak figyelembevételével)

A  teherforgalomra jellemző  árutonnakilométer  teljesítmények alakulása  tekintetében  a 

szimuláció eredményeit a 2010. évi tényadatokhoz viszonyítva a 4.9. táblázatban mutatom be. 

(Megjegyzem, hogy a vonatkozó 2011. évi adatok még nem állnak rendelkezésre.)

EUROSTAT

2010 adatok

Modell adatai 

2010

A modell eltérése a 

tényadatoktól %-

ban
Teherforgalomi árutonnakm. 42,5 46,9 10,3
Vasúti  átkm teljesítmény 8,8 7,1 -19,4
Közúti átkm. teljesítmény 33,7 39,8 18,1

4.9. táblázat Az áruszállítási teljesítmények adatainak összehasonlítása

milliárd árutonnakm-ben (Forrás: saját szerkesztés a [19] adatainak figyelembevételével)
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Az adatok viszonylag nagy  eltérést mutatnak (±  20%), véleményem szerint  azért,  mert  a 

2008-ban kezdődött és még napjainkban is tartó pénzügyi-gazdasági válság hatása miatt ezen 

modul tekintetében még nem került újra a közlekedési rendszer az egyensúlyi állapotába.

Az előbbi modulokhoz hasonlóan, a  közutak átbocsátóképességét  jellemző fajlagos (azaz 

egy járműórára eső) egységjármű-kilométer teljesítmény alakulása tekintetében a szimulációs 

futtatás eredményét a 2010 évi tényadathoz viszonyítva a 4.10. táblázatban mutatom be.

Figyelemre méltó ebben a tekintetben a modell pontossága, ami ezen modul tekintetében az 

egyensúlyi állapot újrabeállását jelenti. 

A GDP értékét a KA-modell jelenlegi formájában nem vettem figyelembe, azonban ha szük-

séges, akkor ez a modul is rendelkezésre áll. A GDP 2010. évi tényértékét és a szimuláció fut

tatás eredményértékét a 4.11. táblázatban mutatom be.

Magyar Közút

2010 adatok

Modell adatai 

2010-ben

A modell eltérése a 

tényadatoktól %-ban
Fajlagos egységjármű-kilométer 136,7 136,7 0,0

4.10. táblázat A közutak átbocsátóképességét jellemző adat összehasonlítása

millió fajlagos egységjármű-kilométerben

(Forrás: saját szerkesztés a [56], [57] adatainak figyelembevételével)

KSH

2010 adatok

Modell adatai 

2010

A modell eltérése a 

tényadatoktól %-ban
GDP 97 118,8 96 633,3 -0,5

4.11. táblázat A GDP és a modell által becsült adat összehasonlítása

millió euróban  (Forrás: saját szerkesztés a [44] adatainak figyelembevételével)

A modellszámítás eredményértéke véleményem szerint megfelelő, bőven a szimulációs mo-

dellektől elvárt  ± 2%-os hibahatáron belül van, ami azt jelenti, hogy a közlekedési rendszer 

ezen modul tekintetében is újra az egyensúlyi állapotába került. 

Az egyes modulok előzőekben ismertetett verifikációja után az MRKA-modellel szimulációs 

futtatásokat végeztem, melynek eredményeként a csúcsidőszakban a hazai közúti összháló-

zat zsúfoltsági szintje 16 %  eredményértékre adódott.  Természetesen ez nem jelenti azt, 

hogy egyes útszakaszokon, területeken nincsenek torlódások, hiszen a felhasznált közlekedési 

teljesítményt befolyásoló elemek is az átlagos adatokon alapulnak. A modell az egyes útsza-
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kaszokra, területekre is alkalmazható, ebben az esetben azonban az MRKA-modellt termé-

szetesen a szükséges útszakasz, illetve területi adatokkal kell feltölteni a modellt, illetve a szi-

mulációs futtatásokat végezni. Ez egyben értekezésem egy lehetséges  továbbfejlesztési irá-

nya is.

A pénzügyi-gazdasági válságot megelőző verifikációs tesztidőszaki 2002-2006 adatokkal fel-

töltött MRKA-modell szimulációs futtatási eredményei véleményem szerint jól bizonyítják, 

hogy az általam kifejlesztett MRKA-modell kellő megbízhatósággal leírja, szimulálja a köz-

lekedési rendszer valósidejű bázisidőszaki egyensúlyi viselkedését. 

A továbbiakban a modell szimulációs futtatásai arra irányultak, hogy igazoljam ezen modell 

azon irányú alkalmazhatóságát is, hogy megfelelő előrejelzési, előrebecslési célra is. Az ehhez 

kiválasztott 2009-2011 validálási tesztidőszak tekintetében az MRKA-modell, illetve az össz-

modulrendszert alkotó modulok (rendszermodulok), szimulációs futtatásainak eredményérté-

kei a tényértékekhez viszonyítva igazolták, hogy az általam kifejlesztett MRKA-modell kellő 

megbízhatósággal megfelel az egyensúlyi állapotú közlekedési rendszer egyensúlyi  állapot-

előrejelzési  céljaira, azaz kellő  megbízhatósággal leírja, szimulálja a  közlekedési rendszer 

jövőbeni egyensúlyi viselkedését.

Az egyes modulok, pl. a GDP, motorizáció felhasználhatók más alkalmazásokban is. A GDP 

modul felhasználható pl. költségvetési fejezetek tervezésére, beruházástervezésre. A motori-

zációs modul felhasználási lehetőségei pl. a környezetterhelés tervezése, adóbevételek terve-

zése.
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 5. Összefoglaló értékelés, további kutatási irányok és a modell közlekedési 

és egyéb alkalmazási területei

A közlekedéstervezők hagyományos eszköze a négylépéses tervezési technika, amely azon-

ban nem veszi szisztematikusan figyelembe a közlekedési rendszer ok-okozat hatáskapcso-

latait,  kölcsön- és visszahatásait, valamint az okok-hatások  időbeli késleltetését.  A rend-

szerdinamika viszont, amely a rendszerelmélet egy viszonylag újszerű ága, éppen ezek figye-

lembevételével  vizsgálja a rendszerműködést, -viselkedést. Alkalmazásával, illetve a hagyo-

mányos közlekedéstervezési folyamatba illesztésével viszonylag egyszerűen lehet rendszer-

modelleket építeni, az ok-okozati kapcsolatok és a késleltetések ismeretében. Ennek  fő elő-

nye,  hogy kisebb mennyiségű adattal is  működőképes  modellt  lehet  építeni,  mellyel  az 

egyes fejlesztési projektek hatása megvizsgálható, másrészt a problématényezők kapcsolatai-

nak feltárása megkönnyíti  a  probléma megoldását.  Ezáltal  a  rendszerdinamika valóban a 

közlekedési rendszerek igénymodellezésének egy ígéretes új eszközlehetősége.

Disszertációm első fejezetében ismertettem a vonatkozó kutatásom és disszertációm tárgyát, 

célját. Indokoltam a témaválasztás időszerűségét, aktualitását, és felsoroltam a kutatás során 

alkalmazott főbb módszertanokat. Meghatároztam a kutatásom és disszertációm főbb várható 

eredményeit.

A második fejezetben bemutattam a hagyományos négylépéses közlekedéstervezés folyama-

tát, ezen belül a közlekedéstervezés fő feladatait és kapcsolati sémáit, ismertettem az egyes 

tervezési lépések célját és eredményét, az egyes tervezési lépésekben alkalmazott főbb mód-

szerek és modellek alapelveit és alapelemeit, a kétlépcsős forgalommegosztás elvét. A továb-

biakban ismertettem a közlekedéstervezést támogató modellező rendszerek fő elemeit, jellem-

zőit és alkalmazási sajátosságait.

A harmadik fejezetben bemutattam a rendszerdinamika lényegét, kialakulásának fázisait, a 

rendszerben gondolkodás problémamegoldásának alapelveit és alapelemeit,  és ezen belül a 

rendszerdinamikai ok-okozat kölcsönhatás, és a rendszerdinamikai visszacsatolás, valamint a 

rendszerdinamikai késedelem lényegét és működési mechanizmusát. A továbbiakban bemutat-

tam a rendszerdinamikai szimulációs modellezés alapjait, alapelveit, és alkalmazási lehetősé-

geit, majd a rendszerdinamikán alapuló közlekedésszimulációs modell alkalmazási sajátossá-

gait, jellemzőit.

A negyedik fejezetben modellváltozatokat fejlesztettem ki a népesedés és a közlekedés mo-

dellezésére, amelyek közül kiemelem az életkorcsoportos népesedési modellt (ÉKN-modell) 
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és a moduláris felépítésű rendszerdinamikai közlekedési alapmodellt (MRKA-modell), ame-

lyeket a rendszerdinamika eszközeinek felhasználásával hoztam létre. Meghatároztam ezen 

szimulációs modellek elem- és hatáskapcsolat-rendszerét, statisztikai adatbányászattal kigyűj-

töttem a kifejlesztett modellek működéséhez szükséges adatokat, elvégeztem az ezzel kapcso-

latos adatfeltöltést, és verifikációs és előrebecslési szimulációs futtatásokat végeztem a mo-

dellekkel, majd a kapott szimulációs eredményeket elemeztem, kritikailag értékeltem, megha-

tároztam a modell megbízhatóságát. A továbbiakban azonosítottam a modellek egyéb közleke-

dési és más területi alkalmazásait.

Az értekezésem főbb eredményei és újszerűségei véleményem szerint a következők:

• A vonatkozó szakirodalomra támaszkodva feltártam a hagyományos négylépéses közleke-

déstervezési folyamat egyes lépéseinek célját, bemeneteit, eredménymutatóit.

• Feltártam és elemeztem a rendszerdinamika és a rendszerdinamikai szimulációs modelle-

zés alapelveit, alapelemet és sajátosságait, a gyakorlati felhasználás szempontból.

• Az általam kifejlesztett ÉKN-modell a közlekedéstervezés igénymodellezésében önmagá-

ban is jól használható, és egyik alapeleme a közlekedési alapmodellnek. A 2001-2011 vali-

dálási tesztidőszak tekintetében az ÉKN-modell szimulációs futtatási eredményértékei a 

tényértékekhez viszonyítva igazolták, hogy a modell kellő megbízhatósággal megfelel elő-

rejelzési célokra is, azaz kellő megbízhatósággal leírja, szimulálja a népesedés jövőbeni 

alakulását.

• A  MRKA-modell,  a  kiválasztott  2009-2011 validálási  tesztidőszak tekintetében,  és  az 

összmodulrendszert alkotó modulok (rendszermodulok) vonatkozásában, szimulációs fut-

tatásainak eredményértékei a tényértékekhez viszonyítva igazolták, hogy a kellő megbíz-

hatósággal megfelel az egyensúlyi állapotú közlekedési rendszer egyensúlyi állapot-előre-

jelzési céljaira, azaz kellő megbízhatósággal leírja, szimulálja a közlekedési rendszer jö-

vőbeni egyensúlyi viselkedését.

Az értekezésem főbb továbbfejlesztési irányai véleményem szerint a következők:

• A területi attraktivitást jellemző kapcsolatok számszerűsítése, függvényének meghatá-

rozása.

• Az ÉKN- és az MRKA-modell további verifikálása, szükséges szűkebb területek (régió, 

megye) adataival.

• Az MRKA-modell adaptálása közlekedési vállalatokra (pl. MÁV, Volán, BKV) azaz, vál-

lalati VMRKA-modellek kifejlesztése, tesztelése.
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• Az MRKA- és VMRKA-modellek kiegészítése vezetői irányítási bemenetekkel, és ezen 

belül tesztelés elképzelhető, illetve tesztelés elképzelhetetlen döntésekkel.

• Az  MRKA-  és  VMRKA-modellek  kiegészítése  projekthatás-vizsgálattal  (pl. 

járműállomány vagy úthálózat bővítése, korszerűsítése).

• A felépített modell belső kapcsolatainak további pontosítása a gazdaság és a közlekedés 

kapcsolatát valósághűbb kezelése érdekében, (pl. az áruszállítás és a gazdaság, illetve a 

személyszállítás és a gazdaság kapcsolata, közlekedéspolitikai beavatkozások hatása, az 

egyéni gépjárműközlekedés illetve az átmenő forgalom teljesítményének meghatározása.

• Az MRKA-modell  kiegészítése  környezetvédelmi vonatkozásokkal  (cél  a  fenntartható 

mobilitás).

• Az MRKA-modell adaptálása a vasúti közlekedési rendszerre.

Az MRKA-modell jelen változata képes meghatározni a közutak átlagos zsúfoltsági szintjét. 

A továbbfejlesztések eredményeképpen a modell szélesebb körben használható, területi, váll-

alti szinten különböző projektek eredményeinek előrebecsléséhez.

A kifejlesztett rendszerdinamikai modellek közlekedési és egyéb alkalmazási területei véle-

ményem szerint a következők (a 4. fejezetben igazolt közúti közlekedési alkalmazás mellett):

• Az ÉKN-modell, az életkorcsoportos bontás eredményeként lehetővé teszi a tetszés sze-

rinti, illetve a közlekedésspecifikus korcsoportok kialakítását (pl a 4-6 év közötti életkor-

csoportok összevonásával az óvódás korosztály, a 14-18 éves életkorcsoportok összevoná-

sával a középiskolások csoportja képezhető).  A népesedési modell további felhasználási 

területei lehetnek pl. oktatási intézmények kapacitástervezése, tankönyvellátás tervezése, 

egészségügyi ellátórendszer, közhivatalok kapacitástervezése, nyugdíjalap tervezése.

• A modulrendszerűen felépített (MRKA-modell) egyes moduljai felhasználhatók önállóan 

is a közlekedés egyes területein pl. útkapacitás tervezése. Egyes modulok pl. a GDP, moto-

rizáció felhasználhatók más, nem közlekedés specifikus területeken, más alkalmazásokban 

is. A GDP modul felhasználható pl. költségvetési fejezetek tervezésére, beruházástervezés-

re. A motorizációs modul felhasználási lehetőségei pl. a környezetterhelés tervezése, adó-

bevételek tervezése.
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Tézisek

1. A hagyományos tervezés folyamatából általában hiányzik az egyes elemek egymásra 

hatása,  a  rendszerdinamika  alkalmas  közlekedéstervezési  folyamat  ilyen  célú 

kiegészítésére.

A hagyományos négy lépéses közlekedéstervezés folyamatában az egyes elemek hosszú távú 

előrebecslése egymástól függetlenül történik. A növekedési tényezővel és egyéb paraméterek-

kel jellemzett rendszerelemek közötti kapcsolat (kölcsönhatás és visszacsatolás) nem, vagy 

csak részben kerül leírásra. Ez abból adódik, hogy az elemek közötti kapcsolat gyakran nem 

egyértelmű a tervező számára. Továbbá egy adott elem változásának hatása csak hosszú idő 

múlva jelentkezik (késedelem), így az annak viselkedését leíró egyenletben ezt nehéz figye-

lembe venni. (2. fejezet) Viszont a rendszerdinamikai szimulációk lényegi elemei éppen ezek, 

azaz az ok-okozat kölcsönhatás, a visszacsatolás és a késedelem hármasa. Néhány egyszerű 

szimulációs  technika ezen elemek közül csak egyet vagy kettőt vesz figyelembe. A kifino-

multabb szimulációs technikák mindhárom elemet egyszerre figyelembe veszik azért, hogy 

valósághű viselkedést szimuláljanak. (3.2. pont) Tekintettel arra, hogy a közlekedési rendszert 

nagy számú, egymással kölcsönhatásban álló elem alkotja (4.7. és 4.9 ábrák), a rendszer vi-

selkedése hagyományos módszerekkel csak bonyolultan írható le. Ilyen esetekben szimulációs 

alapokon nyugvó módszereket célszerű alkalmazni. E csoportba tartozik a rendszerdinamikai 

megközelítés is. A hagyományos tervezési metodika különböző lépéseibe jól beilleszthetők 

hosszútávú előre becslést szolgáló rendszerdinamikai modellek meg tudják határozni azokat 

az adatokat, melyek hagyományos módon nem, vagy csak nagyon nehezen állíthatók elő. A 

rendszerdinamikai modellt adott időpillanatban megállítva, a kimeneti paraméterek átvihetők 

a hagyományos rendszerekbe, ott a további lépések a megszokott módon végrehajthatók. 

2. A rendszerdinamikai  életkorcsoportos népesedési modell  (ÉKN-modell)  alkalmas a 

közlekedéstervezés forgalomkeltési lépése bemeneti adatainak pontosítására.

A közlekedéstervezés egyik, ha nem a legfontosabb alapadata a közlekedési rendszert igénybe 

vevő alapsokaság, a népesség, aki utazni akar, akinek folyamatosan nő a mobilitási igénye. 

Hagyományos módon általában a születési, a halálozási ráta, illetve a migrációt jellemző vi-

szonyszám szokott szerepelni az összefüggésben. Ilyen esetben nem veszik figyelembe a né-

pesség belső összetételét, azaz nem ismert sem a diák, a dolgozó, a nyugdíjas stb. korcsopor-
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tok, sem az életkorcsoportok aránya, akik mind más és más közlekedési szokásokkal rendel-

kezhetnek. Az általam kifejlesztett korcsoportos népesedési modell (KN-modell) korcsoport 

bontásban (4.3. ábra), míg az életkorcsoportos népesedési modell (ÉKN-modell) éves bontás-

ban tartalmazza a népességet (4.4., 4.5., 4.6. ábrák). Így figyelembe vehető az a tény, hogy pl. 

a született gyermekek száma nem a teljes népességtől, hanem csak a nemzőképes népességtől, 

és annak reprodukciós rátájától függ, vagy az, hogy a 65 éven felüliek (65+ életkorcsoport) 

azaz a nyugdíjasok, a közforgalmú közlekedési rendszer ingyenes használata miatt már más 

utazási szokásokkal rendelkeznek, mint korábban. A modellhez szükséges adatok a rendszeres 

népszámlálási adatokból rendelkezésre állnak, különböző területi bontásban is, így a modell 

felépíthető akár országos, akár megyei vagy városi szinten is. A keltési lépésben a célforgalmi 

mátrix minden egyes elemére futtatva a felparaméterezett modellt, hosszú távon pontos ada-

tok  kaphatók  a  népesség  jövőbeni  viszonyairól,  amit  szimulációs  futtatásokkal  igazoltam 

(4.2., 4.3. táblázat). (4.1. pont) 

3. A rendszerdinamikai közlekedési alapmodell  (RKA-modell)  alkalmas a közlekedési 

folyamatok szimulációs modellezésére és előrejelzésére.

A közlekedési alapmodell (KA-modell) kialakításával célom egy olyan moduláris eszköz lét-

rehozása volt, mely könnyen elérhető adatok felhasználásával lehetőséget nyújt adott közleke-

désfejlesztési elképzelések szimulációs elemzéséhez. A kutatás során a KA-modell (4.7. ábra) 

alapján több rendszerdinamikai szimulációs modellváltozatot fejlesztettem ki, amelyek közül 

a verifikációs adatfeltöltési lehetőség alapján a 4.9. ábrában bemutatott RKA-modellt alkal-

maztam verifikáció  céljára.  A szimulációs  futtatásokkal  igazoltam a modell  működését  és 

megbízhatóságát a személyközlekedési teljesítmények (4.8. táblázat), a közutak átbocsátóké-

pessége (4.10. táblázat) és a GDP (4.11. táblázat), mint eredménymutatók vonatkozásában. 

Az áruszállítási teljesítmények esetében az eredmény a hibahatáron kívül esik, de ennek oka 

nyilvánvaló, a tesztidőszakban is tartó gazdasági válság miatt az áruszállítási rendszer még 

nem jutott vissza egyensúlyi állapotába.. (4.2. pont)

4. A moduláris rendszerdinamikai közlekedési alapmodell (MRKA-modell) egyes modul-

jai megfelelőek a közlekedéstervezési alkalmazásokon kívül más nemzetgazdasági-szoci-

ális-közigazgatási-környezetvédelmi alkalmazásokra is.

A KA-modellben (4.7. ábra) definiált alapelemeket ún. modulokként értelmezve az RKA-mo-

dellt (4.9. ábra) egyben MRKA-modellnek tekintem. Az egyes modulok, pl. a népesedési,  a 
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GDP, motorizáció felhasználhatók más alkalmazásokban is. A népesedési modell felhasználási 

területei pl. oktatási intézmények kapacitástervezése, tankönyvellátás tervezése, egészségügyi 

ellátórendszer, közhivatalok kapacitástervezése, nyugdíjalap tervezése. A GDP modul felhasz-

nálható  pl.  költségvetési  fejezetek  tervezésére,  beruházástervezésre.  A motorizációs  modul 

felhasználási  lehetőségei  pl.  a  környezetterhelés  tervezése,  adóbevételek  tervezése.  (4.2.3.  

pont)

5. Egyensúlyi helyzetre kifejlesztett  rendszerdinamikai szimulációs modell  alkalmas a 

pénzügyi-gazdasági  válságot  – amikor a  vizsgált  közlekedési  rendszer zavarállapotba 

kerül  –  tartalmazó  időszakokban is,  a  rendszer egyensúlyi  állapotának újrabeállását 

követően

A szimulációs modell adatfeltöltéséhez szükséges adatbányászat során a rendelkezésre álló 

múlt időszaki adatok tekintetében számos ellentmondás mutatkozott, ezek egyik oka a 2008-

as pénzügyi-gazdasági globális válság bekövetkezése, és még a jelenleg is tartó hatása. Nyil-

vánvaló, hogy egy egyensúlyi rendszerállapot érvényessége ilyen időszakban megszűnik, ami 

a válságidőszaki adatokkal a modellverifikációt lehetetlenné teszi. Az ezzel kapcsolatos prob-

lémának a megoldását a személygépkocsis utaskilométer teljesítmény és a motorizációs szint 

hatáskapcsolata példáján vizsgáltam (4.12.,  4.13. ábrák). A válság természetesen radikálisan 

megváltoztatta az adott rendszer és alapelemei viselkedését, illetve hatáskapcsolatait, azaz a 

rendszermodell érvényességét. Ennek megfelelően a 2006 utáni adatokat a gazdasági válság 

következményének tudtam be, ezért a modell  teszteléséhez a szükséges trendfüggvényeket 

nem a rendelkezésre álló 2002-2011 időszakból, hanem ezt a válság kezdetéig terjedő, azaz a 

2002 és 2006 közötti adatokból állapítottam meg feltételezve, hogy a gazdasági válság impul-

zus jellegű hatása csak egy rövid időszakra érvényesül, majd miután a rendszer struktúrájában 

nem történt változás, a korábbi trendek, és az ezekre alapozott rendszermodell újra érvényes 

(4.6., 4.8., 4.10., 4.11. táblázatok).  (4.2.3. pont)
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1. melléklet

A forgalomkeltési lépésben alkalmazott modellek

alapképletei, alapfeltételei, előnyei, hátrányai, alkalmazási sajátosságai

• A növekedési tényezős módszerek közös jellemzője, hogy a jövőben várható forgalmat a 

jelenlegi forgalmi viszonyokból, bizonyos várható változások figyelembevételével vezetik 

le. Ennek megfelelően a növekedési tényezős modellek alapképlete a következő:

T i=F i⋅t i  (1)

ahol: Ti - a jövőre előrebecsült forgalom nagysága,

Fi - növekedési tényező,

ti - a forgalom jelenlegi, megfigyelhető nagysága.

A módszer sarkalatos pontja az Fi növekedési tényező meghatározása. A növekedési té-

nyezőt általában a lakosszám, jövedelmi szint, motorizációs szint valamilyen függvénye-

ként állítják elő a következő alapképlet szerint:

F i=
f ( Li

várható , J i
várható ,M i

várható )

f ( Li
bázis , J i

bázis , M i
bázis)

(2)

ahol: L - lakosszám,

J - jövedelmi szint,

M - motorizációs szint.

A módszer  előnye, hogy egyszerű, gyorsan eredményt ad, de  hátránya, hogy nem lehet 

kalibrálni, illetve az eredményeket csak a tervezési időszakban elvégzett forgalomszámlá-

lással lehet ellenőrizni. Ennek megfelelően a növekedési tényezős módszereket csak rövid 

távon lehet jól alkalmazni [3], [21]. További hátránya a módszernek, hogy a növekedési 

tényezők nem megfelelő megválasztása esetén hibás eredményt ad.

• A forgalomkeltésben alkalmazott  regressziós modellek a vizsgált terület struktúraadatai 

és a területről kiinduló,  illetve az oda érkező forgalmak között  keresnek  összefüggést. 

Alapfeltételezés, hogy a jelenben felállított regressziós hipotézis a tervezési időszakban is 
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érvényesül, így a struktúraadatok előrebecsléséből számíthatók a keltett és vonzott forgal-

mak nagyságai is [63]. A regressziós modelleknek két csoportja

• a körzet központú, illetve

• a háztartás alapú 

modellek.

A körzet központú regressziós modellek a körzetek adatait, mint független változót fel-

használva határozzák meg a függő változóként szereplő kiinduló, illetve célforgalmakat, a 

következő képlet szerint:

P i= f ( X i ,1 , X i ,2 , .. . )
A j=g ( X j ,1 , X j ,2 , . .. )

(3)

ahol: Pi - az i. körzetből kiinduló forgalom,

Aj - a j-edik körzetbe beérkező forgalom,

X - a körzetre jellemző struktúra adatok.

Ezeknél a modelleknél a független változókat a körzetek struktúraadatai alkotják, mint 

pl. a lakosszám, a munkahelyek száma, az iskolai férőhelyek száma, az üzletek száma. 

Leggyakrabban lineáris regressziós modellek kerülnek alkalmazásra, melyek kellő pon-

tosságot biztosítanak, és könnyen kezelhetők. Ezek a regressziós függvények azonban nem 

statikusak, hanem a nap folyamán a forgalom lefolyásával együtt változnak.

A háztartás alapú modelleknél először meghatározzák az egyes háztartástípusokhoz tar-

tozó fajlagos utazási igényeket, majd ezeket a fajlagos értékeket vetítik a forgalmi körze-

tekre. A háztartások csoportosíthatók a gépjármű-tulajdonlás, a jövedelmi szint vagy a ház-

tartásban élő dolgozók száma szerint is. A leggyakoribb a személygépjármű-tulajdonlás 

alapján történő csoportosítás. Ezeknél a modelleknél meghatározásra kerülnek pl. a gépjár-

művel nem rendelkező háztartások utazási igényei a háztartásokra jellemző egyéb szocio-

ökonomiai adatok alapján, amelyek pl. a következők:

• a háztartás jövedelmi szintje,

• az aktív keresők száma,

• az iskolába járók száma,

• a háztartás tagjainak száma.
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A körzetenkénti forgalmak a háztartásokra vonatkozó fajlagos értékek, és a körzetben levő 

háztartások számának szorzataként számíthatók ki.

• A kategóriaelemzésen alapuló ún.  disszaggregált modellek a teljes sokaságot kisebb, 

homogénnek tekinthető  sokaságkategóriákra bontják, ahol meghatározásra kerülnek az 

adott kategória fajlagos utazási szokásai, majd e fajlagos értékek alapján az adott körzet 

kiinduló és célforgalma. Ezek a modellek az 1960-as évek végén kerültek előtérbe elsősor-

ban Wooton és Pick munkássága nyomán [90]. A hazai gyakorlatban az 1970-es években 

került előtérbe a kategóriaelemzésen alapuló modellek alkalmazása, amelynek fontosságát 

Monigl [60] is hangsúlyoza az új tervezési módszerekre vonatkozó javaslataiban.

A modell szerint az egyes körzetek forgalmát a következő alapképlettel lehet számítani:

P i
m=∑

j=1

n

L j
i⋅u j

m (4)

ahol: Pm
i - az i. körzet m motiváció szerinti kiinduló utazásainak száma,

Li
j - az i. körzet j kategóriájába tartozó háztartásainak (személyeinek) szá-

ma,

um
j - a j kategória tagjainak m motivációjú fajlagos utazási igénye.

Ezek a modellek sokkal részletesebb eredményeket szolgáltatnak, mint a regressziós eljá-

rások, de sokkal nagyobb alapadat-mennyiségre van szükség a működésükhöz. A hiteles 

eredmények produkálásának alapfeltétele az, hogy a kiinduló adatok megbízhatóak legye-

nek, ehhez az szükséges, hogy minden kategóriában kellő számú megbízható információ-

forrás álljon rendelkezésre. Tapasztalatok alapján Ortuzar szerint [66] az egyes kategóri-

ákban legalább 50 megfigyelésre van ahhoz szükség, hogy a minta kellően pontos legyen. 

Ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlesztették ki az ún.  Multiple Classification 

Analysis  (MCA) módszert,  melyet  először  Stopher és  McDonald [83] alkalmazott.  A 

módszer  lényege,  hogy az egyes kategóriák átlagértékeit  a kategóriamátrix sorainak és 

oszlopainak átlagértékeit felhasználva becsülik meg. A módszer gyorsabb és pontosabb 

eredményeket szolgáltat, mint a hagyományos kategóriaelemzéses módszerek.

A forgalomkeltési modellek általában nem biztosítják azt az  alapkövetelményt, hogy a 

keltett és a vonzott forgalmak nagysága egyenlő legyen, ezért  kiegyenlítő számításokat 

kell elvégezni, hogy az alapkövetelmény teljesüljön, amelynek a képlete a következő:
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∑
i

P i=∑
j

A j (5)

Alapvetően igaz, hogy a forgalomkeltés pontosabban meghatározható, mint a vonzás, ezért 

a keltési értékekhez kell hozzáigazítani a vonzott értékeket oly módon, hogy a körzetekre 

kiszámított vonzott forgalmakat egy f szorzóval kell módosítani annak érdekében, hogy 

fennálljon a vonzott és keltett forgalmak egyenlősége. Az f szorzó meghatározási képlete 

a következő:

f =
∑

i
P i

∑
j

A j

(6)

ebből:

A j
' = f⋅A j (7)

ahol: A’j - a vonzott forgalmak helyes értéke.

Ezen számítási műveletek során meghatározásra kerülnek a körzetek keltett és vonzott for-

galmai, vagyis a célforgalmi mátrix peremértékei.
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2. melléklet

A forgalomszétosztási lépésben alkalmazott növekedési tényezős modellek

alapképletei, alapfeltételei, előnyei, hátrányai, alkalmazási sajátosságai

• Az egységes tényezős modell a legrégebbi és a legegyszerűbb szétosztási modell. Az eljá-

rás lényege, hogy a teljes tervezési területre egy közös növekedési tényező kerül meghatá-

rozásra a következő képlet alapján:

E=T
t

(1)

ahol: T - összes utazás a tervezési területen a jövőben,

t - összes utazás a tervezési területen jelenleg.

Véleményem szerint a modell feltételezése a teljes terület azonos mértékű fejlődésére irre-

ális, ezért az eljárást csak nagyon rövid idejű tervezéseknél lehet felhasználni.

• Az  átlagolt növekedési tényezős modell minden körzethez önálló növekedési tényezőt 

határoz meg, a következő  képletek szerint (ezzel is kifejezve a körzetek eltérő fejlődési 

szintjét):

E i
p=

P i

pi
(2)

E j
a=

A j

a j
(3)

F i , j= f i , j⋅
E i

p+E j
a

2
(4)

ahol: Ei
p - az i kiinduló körzetre vonatkozó növekedési tényező,

Ej
a - a j célkörzetre vonatkozó növekedési tényező,

Pi, Aj - a keltett, és a vonzott forgalom nagysága a jövőben,

pi, aj - a keltett, és a vonzott forgalom nagysága jelenleg,

Fi,j, fi,j - az i és j körzetek közötti forgalom tervezett, és jelenlegi nagysága.

A modell alkalmazása esetén a forgalomszétosztásra vonatkozó peremfeltételek nem tel-

jesülnek, ezért iterációs lépések végrehajtásával kell pontosítani a számítás eredményeit. 
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Az  iterációs eljárás során az előző lépés eredményei alapján új növekedési tényezőket 

kell megállapítani, majd ezekkel kell újabb számításokat végezni. Az iterációs eljárást ad-

dig kell folytatni, míg a kívánt pontosságot el nem éri. Az n-edik iterációs lépésben a mát-

rix értékeinek kiszámítási képletei a következők:

E i
p , n=

P i

pi
n−1 (5)

E j
a ,n=

A j

a j
n−1 (6)

F i , j
n =F i , j

n−1⋅
E i

p ,n+E j
a , n

2
(7)

A szükséges iterációs lépések számát mindig az adott vizsgálandó terület mérete határoz-

za meg, de a gyakorlatban a módszer 3-4 iterációs lépés során rendszerint eléri a kívánt 3 

%-os hibahatár-pontosságot.

• A Fratar-modell a kidolgozója, T. J. Fratar után kapta nevét [27]. Az eljárás a következő 

két feltételezésből indul ki:

• egy adott körzetből kiinduló jövőbeni forgalom szétosztása arányos az abból a körzet-

ből kiinduló forgalom jelenlegi szétosztásával,

• ezt a szétosztást módosítja azoknak a körzeteknek a forgalomnövekedési rátája, ame-

lyekbe ez a forgalom irányul.

Ez a módszer sem biztosítja az első lépésben a peremfeltételek teljesülését, ezért több ite-

rációs lépés szükséges a kívánt pontosságú eredmény eléréséhez. A Fratar-modell a terve-

zési időszakra várható kiinduló forgalmat osztja szét a célkörzetek között a jelenlegi forga-

lommal, illetve a növekedési tényezőkkel arányosan a következő képlet szerint:

F i , j=
pi⋅f i , j⋅E j

a

∑
j

f i , j⋅E j
a (8)

ahol: E - a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényező.

Ezen első lépést követően az átlagolt növekedési tényezős módszerhez hasonlóan új növe-

kedési tényezőket kell meghatározni, és azokkal egy újabb iterációs lépést végrehajtani. 
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A módszer a gyakorlatban rendszeresen előforduló méretű feladatoknál néhány iterációs 

lépés után 3 %-os hibahatáron belüli eredményt képes produkálni.

• A Detroit-modell az első alkalmazási területéről kapta a nevét. A módszer kifejlesztésé-

nek célja a  Fratar-modell pontosságának megtartása, de annak számításigényének csök-

kentése volt. Az eljárás során a sorokra és az oszlopokra vonatkozó növekedési tényezők 

mellett a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényezőt is figyelembe vették a 

következő képlet szerint:

F i , j= f i , j⋅
E i

p⋅E j
a

E
(9)

ahol: E - a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényező.

Az eljárás első lépésben nem teljesíti a peremfeltételeket, ezért ennél a módszernél is ite-

rációs lépéseket kell végezni. Minden egyes iterációs lépés során újra meghatározásra ke-

rülnek a növekedési tényező értékei a következő képletek szerint:

E i
p , n=

P i

pi
n−1 (10)

E j
a ,n=

A j

a j
n−1 (11)

En=
∑

i
P i

∑
i

pi
n−1 (12)

ahol: En - a teljes tervezési területre vonatkozó növekedési tényező az n-edik lé-

pésben.

Ezekkel az új növekedési tényezőkkel ismét kiszámításra kerülnek a célforgalmi mátrix 

elemei. Ez az iterációs folyamat a megkívánt pontosság eléréséig tart.
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3. melléklet

A forgalomszétosztási lépésben alkalmazott szintetizált modellek

alapképletei, alapfeltételei, előnyei, hátrányai, alkalmazási sajátosságai

• A gravitációs modellek a legszélesebb körben alkalmazott szétosztási modellek. Alapját 

Newton tömegvonzási törvénye jelenti. A közlekedés területén eleinte a modell  közvet-

len formáját alkalmazták, ahol az utazások honnan-hova szerkezetét közvetlenül a struk-

túra-adatokból vezették le külön keltési lépés nélkül. Ennek az eljárásnak az első leírója 

Lill [54]. Az eljárást  gravitációs modell néven először Casey [8] alkalmazta, ahol is két 

körzet közötti forgalom a következő képlettel határozható meg:

f i , j=α⋅
Li⋅L j

d i , j
2 (1)

ahol: α - szorzó tényező,

Li - az i körzet lakosszáma,

di,j - utazási távolság i és j körzetek között.

A gravitációs módszer általános képlete ezen első forma kibővített változata:

f i , j=α⋅
Pi⋅A j

r i , j
(2)

ahol: α - kapcsolati tényező,

Pi - az i. körzet kiinduló forgalma,

Aj - a j körzet vonzott forgalma,

ri,j - az i és j körzetek közötti ellenállás nagysága (ellenállásfüggvény érté-

ke).

Ezt az általános képletet szokás még az ellenállás függvény reciprokával, az elérhetőségi 

függvénnyel (w), is alkalmazni.

A gravitációs módszer alapelve a következő három feltevésen nyugszik [63]:

• két körzet közötti forgalom annál nagyobb, minél nagyobb a kiinduló körzet forgalom-

kibocsátása,

• két körzet közötti forgalom annál nagyobb, minél nagyobb a célkörzet forgalomvonzá-

sa,
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• két körzet közötti forgalom a körzetek közötti ellenállás növekedésével csökken.

A szétosztásra vonatkozó peremfeltételek egyoldalú betartását biztosítja a gravitációs mo-

dell gyakorlati alapképletének is tekintett Voorhees – Hansen-modell:

f i , j=P i⋅
A j⋅wi , j⋅ci , j

∑
j

A j⋅w i , j⋅c i , j
(3)

ahol: wi,j - i és j körzetek közötti elérhetőségi függvény,

ci,j - korrekciós tényező, a modellben nem szereplő tényezők figyelembevé-

teléhez.

Az eljárás csak a  sorösszegek egyezőségét biztosítja. Az oszlopösszegek egyezőségéhez 

egy iterációs eljárást kell elvégezni, a következő képlet szerint:

A j
n=

A j

∑
i

f i , j
n−1 A j

n−1 (4)

ahol: n - az iterációs lépések száma.

Az eljárást a kívánt pontosság eléréséig kell folytatni.

Újabban egyre több a peremfeltételeket kétoldalúan betartani képes szétosztási eljárás ke-

rült kifejlesztésre, főleg Mäcke [55], Kirchhoff valamint Braun – Wermouth nyomán, az 

eljárás képlete a következő.

f i , j=P i⋅ti⋅A j⋅t j⋅wi , j (5)

ahol: ti,tj - korrekciós tényezők, értékük iterációs eljárással határozható meg.

A modellek működése nagyban függ a a helyesen megválasztott ellenállási illetve elérhe-

tőségi függvénytől. Korábban az  elérhetőségi függvények csak a kiinduló és végpontok 

távolságával,  illetve annak valamilyen hatványával dolgoztak,  a következő  összefüggés 

alapján:

w i , j=d i , j
−a (6)

Napjainkra azonban számtalan,  jól kalibrálható elérhetőségi függvénytípus alakult ki, 

amelyek két fő csoportja a következő [71]:

• az utazási idő tényezős (travel time factor) eljárás,

• a generalizált utazási költséget (generalized cost) alkalmazó eljárás.
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Az utazási idő tényező azt fejezi ki, hogy az utazási idő változásával milyen mértékben 

változik az utazások száma. A tényező értékét a jelenlegi utazások idő szerinti eloszlásából 

lehet meghatározni, illetve ha ez nem ismert, akkor kiinduló értékként 1-et kell felvenni, és 

egy iterációs eljárás során, a gravitációs módszer segítségével lehet meghatározni a pontos 

értékeket.

A generalizált utazási költséget alkalmazó eljárásnál az  utazást befolyásoló egyéb té-

nyezőket is figyelembe lehet venni (ilyenek lehetnek pl. az utazási idő, a várakozási idő, a 

parkolási költségek, az idő pénzértéke), azonban a figyelembe vett elemeket konvertálni 

kell.

A generalizált utazási költség a következő képlettel számítható ki [66]:

ci , j=a1⋅t i , j
j +a2⋅ti , j

gy +a3⋅t i , j
v +a4⋅t i , j

á +a5⋅K i , j+a6⋅P j+δ (7)

ahol: tj
i,j - járművön töltött idő i és j körzet között,

tgy
i,j - gyaloglási idő a kiinduló, illetve a célpontnál,

tv
i,j - várakozási idő a kiinduló pontnál,

tá
i,j - átszállási idő, (ha van),

Ki,j - az utazás költsége, a viteldíj értéke,

Pj - a parkolás költsége a célkörzetben,

δ - egyéb figyelembe veendő tényezők (pl. komfort, biztonság),

a1..6 - súlytényezők, az egyes elemek összehasonlíthatóságához, (mértékegy-

ségük általában alkalmas az egyes elemek idő-, vagy pénzértékre kon-

vertálásához).

Az így meghatározott generalizált utazási költség segítségével a  szétosztás a következő 

képlet alapján végezhető el:

f i , j=P i⋅A j⋅e−λ⋅ci , j (8)

ahol: λ - kalibrálási állandó.

Az eljárás eredményeképpen kapott mátrix sor- és oszlopösszegei nem feltétlenül egyez-

nek, ezért további lépésekre van szükség, amely egy újabb iterációs lépés vagy kiegyenlí-

tő tényezők alkalmazása a formulában.
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• A valószínűségi modellek alapja az, hogy valamely két körzet közötti forgalom nagysága 

a  gravitációs  módszernél  megismert  tényezőktől  (ellenállás,  kiinduló-,  célkörzet  súlya 

stb.), mint valószínűségi változóktól, függ. A valószínűségi modellek két alapvető típusa:

• a közbeeső és

• a versengő

lehetőségek modellje.

Mindkét típus alapegyenlete a következő képlettel írható le:

f i , j=P i⋅p( j ) (9)

ahol: p(j) - annak a valószínűsége, hogy egy utazás a j körzetben végződik.

A modellek közötti eltérést elsősorban a valószínűségi értékek meghatározása okozza.

A valószínűségi modellek egy további gyakran alkalmazott fajtája az entrópia modell. Az 

entrópia modell Wilson [89] nevéhez fűződik, aki a közlekedési folyamatokat mikroálla-

potokra bontotta, így minden egyes lehetséges kimenetnek külön állapot felelt meg. Az ő 

megközelítése szerint eltérőnek minősül az az eset is, mikor az azonos helyen lakó „P” és 

„Z” közül „P” megy a belvárosba, és „Z” otthon marad, illetve „Z” megy a belvárosba, és 

„P” marad otthon, holott a közlekedési rendszer szempontjából a két eset teljesen azonos-

nak tekinthető, ezért a későbbiek során  Wilson alapgondolatát módosítva a  mezoállapo-

tokra terjesztették csak ki az entrópia modellt.

Az utóbbi időben kifejlesztésre került többváltozós lineáris regressziós modellek a terü-

letfelhasználási,  illetve  a  társadalmi-gazdasági  jellemzők,  és  az  utazások  honnan-hova 

szerkezete között keresik a kapcsolatot, kihagyva a forgalomkeltés lépését.

Egy további modell típus a  lineáris programozási módszerekre épülő eljárás, ahol az 

utazási idők minimuma alapján kerülnek meghatározásra a kiinduló és a célkörzetek.

102

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.012



4. melléklet

A forgalomráterhelési lépésben alkalmazott modellek

alapképletei, alapfeltételei, előnyei, hátrányai, alkalmazási sajátosságai

• Az egy utas – egy lépcsős modellek alapgondolata az, hogy minden utazó az előre meg-

határozott legrövidebb utat választja, és ebben semmilyen tényező nem fogja befolyásol-

ni. Ezeket az eljárásokat éppen ezért  „mindent vagy semmit” modelleknek is nevezik, 

ugyanis egy útvonal vagy megkapja a két pont közötti teljes forgalmat (ha az a legrövi-

debb), vagy nem kap semmit.

• A több utas – egy lépcsős  modelleknél, hasonlóan az előző modelltípushoz, egyszerre, 

egy lépcsőben terhelik rá a hálózatra a forgalmat, tehát itt sincs mód az útvonalak ellenál-

lásainak változtatására a folyamat közben, de itt egy útvonal nemcsak mindent vagy sem-

mit kaphat, hanem akár  részterhelést is. Ezeket az eljárásokat  k-adik legrövidebb utas 

vagy szimultán eljárásoknak nevezik, ugyanis itt a két pont közötti forgalmat a két pont 

közötti szóba jöhető útvonalak között arányosan osztják fel. Természetesen a legrövidebb 

út fogja a legnagyobb terhelést kapni, és minél hosszabb egy útvonal, annál kevesebb for-

galmat fog kapni, sőt egy határ felett nem kap terhelést. A forgalmak elosztásának arányát 

az útvonal hosszával szokás kapcsolatba hozni. A legismertebb eljárás  Kirchoff nevéhez 

fűződik. A Kirchoff-törvény értelmében, a párhuzamos elektromos vezetők közül ha az 

egyikben nagyobb az ellenállás, ott kisebb lesz az áramerősség. A ráterhelésnél is ezt a lo-

gikát alkalmazzák, vagyis ahol nő az útvonal ellenállása (pl. hossza, haladási sebessége), 

ott kisebb lesz a forgalom. Az eljárás  hátránya,  hogy a legrövidebbhez képest kétszer 

olyan hosszú út is kaphat esetleg terhelést, ami a valóságban nem fordulhat elő. Ennek a 

problémának a kiküszöbölésére nem az útvonalak hosszával hozzák kapcsolatba a forgal-

mak arányát, hanem az útvonalak hosszaiból képzett arányszámokkal. Ezek a kapcsolatok 

lehetnek degresszívek, progresszívek, vagy a legegyszerűbb esetben lineárisak.  Lineáris 

kapcsolat esetén a hosszabb útvonal forgalma a következő képlet szerint alakul (feltéte-

lezve, hogy csak a két legrövidebb útvonal jöhet számításba):

F AB ,hosszabb=F AB⋅( 0,5
1−qmax

⋅q+
0,5⋅qmax

qmax−1 ) (1)

ahol: FAB - a teljes forgalom A és B pontok között,

FAB,hosszabb - a hosszabb útvonalra eső forgalom nagysága,
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q - a hosszabb és rövidebb útvonalak hosszainak hányadosa,

qmax - a q hányados határértéke, (ennél kedvezőtlenebb esetben a hosszabb 

útra nem terhelnek forgalmat).

A lineáris kapcsolat grafikus leképzését a 1. ábrában mutatom be.

A két útvonal hossza közötti különbség az ábrázolt esetben 40% lehet, ellenkező esetben a 

hosszabb útvonal terhelése 0 lesz.

• Az egy utas – több lépcsős modelleket, és általában a több lépcsős modelleket kapaci-

táskorlátos eljárásoknak nevezik. A módszer  lényege, hogy a forgalmat az eddigiektől 

eltérően nem egyszerre, hanem szakaszokban, lépcsőnként terhelik rá a hálózatra, ezzel 

az egyes útvonalakon fellépő  kapacitáskorlátok hatásait véve figyelembe. A ráterhelési 

szakaszok nagysága eltérő módszerekkel határozható meg. Pl. az előre meghatározott for-

galmi hányadok vagy az előre meg nem határozott  forgalmi hányadok alkalmazásával. 

Gyakrabban használatos az utóbbi módszer, ilyenkor 3-5 vagy esetleg több lépcsőben ter-

helik a forgalmat a hálózatra. Pl. 5 lépcső esetén az összforgalom 20 %-át terhelik először 

a hálózatra, majd a kialakuló forgalmi helyzetnek megfelelően ismételten kiszámításra ke-

rülnek a legrövidebb utak, majd újabb 20 % ráterhelése után megint kiszámítják a legrövi-

debb utakat, és ezt addig ismétlik, míg a teljes forgalmat a hálózatra nem terhelik. Az út-

vonalak ellenállása az útvonal terheltségétől függően változhat, így minden egyes ráterhe-

lési lépcső után átalakul a legrövidebb utak rendszere. Az útvonalak ellenállása analitiku-

san [7] vagy grafikusan adható meg [37].
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1. ábra A forgalom részaránya két útvonal között (Forrás: saját szerkesztés)
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Az analitikus eljárás képlete a következő:

tQ=t 0⋅(1+α⋅( Q
Qmax )

β) (2)

ahol: tQ - utazási idő Q forgalomnagyság mellett,

t0 - „szabad” utazási idő,

Q - forgalomnagyság (jármű/óra),

Qmax - gyakorlati kapacitás (telítettség ¾-e),

α, β - paraméterek.

Egy tipikus grafikusan megadott terheléstől függő ellenállásfüggvényt mutatok be a 2. áb-

rában.

Az alkalmazott  ellenállásfüggvények kalibrálása nehezen kivitelezhető [5],  hiszen  egy 

adott élen folyó forgalmi áramlatot sok külső tényező is befolyásolja, illetve nehéz a szük-

séges vizsgálati időtartamot pontosan behatárolni. Ennek megfelelően szinte minden kuta-

tó, kutatóhely saját ellenállásfüggvényt dolgozott ki. Ezek azonban mind visszavezethe-

tők az következő függvényekre:

• Smock szerint [80] a célszerű függvény a következő:

t=t0⋅e
Q
Q s (3)

ahol: t - utazási idő,

t0 - szabad utazási idő,
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2. ábra Egy útvonal ellenállásfüggvénye (Forrás: saját szerkesztés)
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Q - forgalomnagyság,

Qs - az útszakasz kapacitása állandósult körülmények között.

• Overgaard szerint [68] a célszerű függvény a következő:

t=t0⋅α
β⋅ Q

Q p (4)

ahol: α, β - paraméterek,

Q - forgalomnagyság,

Qp - az útszakasz gyakorlati kapacitása.

• A gyakorlatban sok helyen alkalmazzák a BPR (Bureau of Public Roads - USA) által 

kifejlesztett formulát [7]. 

• Az ellenállásfüggvények alkalmazásának egy másik módja, amikor minden útszakaszt 

kategorizálnak,  azaz  minden  kategóriához  saját  ellenállásfüggvényt használnak 

[80]. Ez az eljárás bonyolultabb az előzőeknél, és jóval pontosabb felmérést igényel, 

de pontosabb eredményt ad.

• Több utas – több lépcsős modellek  a ráterhelési alapmodellek közül a  legösszetettebb 

modellek, melyek egyben a valóság legjobb megközelítését adják. A manapság használa-

tos ráterhelési eljárások rendszerint ebbe a modellcsoportba tartoznak. A modellezés  lé-

nyege, hogy egyszerre több lehetséges útvonalat is figyelembe vesz, miközben ezek a le-

hetséges útvonalak akár lépcsőről lépcsőre változhatnak.

Minden manapság használatos ráterhelési eljárás közös alapgondolata az, hogy az utazók 

összköltsége (volume-delay function) függetlenül a választott útiránytól minimális legyen. 

Ennek alapképlete a következő:

F ( v )=∑
i=1

n

∫
0

vi

si( v )dv (5)

F ( v )=minimális , vagyis ( F ( v ))'=0 (6)

ahol: F(v) - az utazók összköltsége (volume-delay function),

vi - az i-edik útvonal forgalma,

si(vi) - az i-edik útvonal ellenállása vi forgalom mellett,

n - útvonalak száma.
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Az útvonalak ellenállását leíró függvények rendszerint harmad-, negyed-, ötödfokú egyen-

letek, így a minimum rendszerint csak közelítő módszerekkel határozható meg. Ez azon-

ban nem okoz gondot, mert a minimum közelében a v i értékek már alig változnak. Az ösz-

szes útvonalon közlekedő összes utazó összköltségének minimuma csak több lépésben ha-

tározható meg, így ezek a ráterhelési eljárások általában iteratív jellegű módszerek.

A valóságban azonban nem minden utazó ismeri az optimális utat, sőt akik ismerik sem 

biztos, hogy azon haladnak. Outram és Thompson [67] tanulmánya szerint szinte minden 

utazónak határozott céljai vannak utazási útvonalával kapcsolatban. Ilyen  cél lehet pl. a 

legolcsóbb, a legrövidebb vagy a leggyorsabb útvonalon haladni. A tanulmány azonban rá-

mutat, hogy az utazók igen kevés százaléka valósítja meg céljait. Útvonalválasztásukat sok 

emocionális tényező is befolyásolja, így az A és B pont között, két különböző utazó, két 

különböző útvonalat is választhat, még ha adott is egy optimálisnak nevezhető útvonal. Az 

ilyen útvonal-választásbeli különbözőséi tényezők pl. a következők:

• az optimális útvonal ismeretének hiánya,

• a megszokásból közlekedés,

• egyéb egyéni ok.

Outram és Thompson [67] szerint a mérhető paraméterek közül leginkább az idő és a tá-

volság az, ami befolyásolja az útvonalválasztást, egyéb tényezők kevésbé látszanak fon-

tosnak. De éppen az előbb említett személyiségfüggő tényezők figyelembevétele érdeké-

ben fejlődtek ki az ún. sztochasztikus ráterhelési eljárások. Így a mai gyakorlatnak meg-

felelően, eltérően a korábbi alapesetek vizsgálatától, a ráterhelési eljárások csoportosítá-

sát és típusait az Hiba: A hivatkozás forrása nem található. táblázatban mutatom be.

Nem sztochasztikus Sztochasztikus
Nem kapacitáskorlátos „Mindent vagy semmit” Egyszerű sztochasztikus

Kapacitáskorlátos Wardrop-egyensúly Sztochasztikus egyensúlyi

1. táblázat Ráterhelési eljárások csoportosítása (Forrás: saját szerkesztés)

A sztochasztikus eljárások a több lépcsős-több utas ráterhelések csoportjába tartoznak. 

Két fő alapváltozatuk ismert a szimulációs alapú és a valószínűségi modell. A szimuláci-

ós alapú eljárások kiinduló pontja a  Monte-Carlo szimuláció. Az eljárás első leírója és 

alkalmazója Burrell [6] volt, a módszert Sheffi [78] később Bell és Iida [4] fejlesztette to-
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vább, és alkalmazta sikeresen. Az eljárás lényege, hogy a gráf egyes éleinek nincs konkrét 

ellenállása, hanem az ellenállásokat valószínűségi függvényekkel helyettesítik, és ezeket 

az ellenállásfüggvényeket a ráterhelés minden lépcsőjében újra kiszámítják. A valószínű-

ségi eljárás lényege, hogy a „mindent vagy semmit” eljárással ellentétben egy pont forgal-

mát szétosztják a pontból kiinduló összes útvonal között. A különböző útvonalak közötti 

forgalmak arányát a 2.3.3. pontban ismertetett Logit-modellhez hasonlóan számítható ki 

[66] a következő képlet szerint:

T ijr=
T ij⋅e

−Ω⋅C ijr

∑
r

e
−Ω⋅C ijr

(7)

ahol: Tijr - i és j körzetek közötti forgalom r útvonalon lebonyolódó része,

Tij - utazások száma i és j körzetek között,

Cijr - i és j körzetek közötti r útvonalon lebonyolódó utazás költsége,

Ω - paraméter.

A Wardrop-egyensúlyra épülő eljárások alapja az, hogy „Egyensúlyi körülmények kö-

zött senki sem tudja csökkenteni utazásának költségeit útvonalának megváltoztatásával.” 

[88], másfelől „Egyensúlyi feltételek mellett egy adott kiinduló és célpont közötti haszná-

latban levő útvonalak költsége minimális, és egyenlő egymással, míg a nem használt útvo-

nalak költsége ennél nagyobb, de legalább egyenlő ezekkel.”. Ez Wardrop első törvénye, 

míg a második törvény kimondja: „Egyensúlyi körülmények között egy közlekedési háló-

zaton az utazók összköltsége minimális.”. E két  alapelvre épülve fejlődtek a  Wardrop-

egyensúlyon alapuló ráterhelési eljárások. Ezek a módszerek  iteratív eljárások, melyek 

valamilyen megkívánt pontossággal képesek megközelíteni az egyensúlyi helyzetet.

A sztochasztikus egyensúlyi modellek a Wardrop-egyensúlyra épülő eljárások sztochasz-

tikus elemekkel történő kibővítései. Egyik legismertebb ilyen ráterhelés a lineáris appro-

ximációs eljárás [22].
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5. melléklet

A 2001 évi népszámlálási adatok életkorcsoportos bontásban 

Életkorcsoport Népesség Életkorcsoport Népesség
0 97 304 26 175 375
1 93 965 27 146 098
2 95 645 28 144 767
3 97 818 29 140 553
4 103 724 30 145 002
5 110 323 31 143 270
6 112 349 32 144 604
7 115 139 33 139 860
8 119 691 34 128 121
9 124 483 35 123 561
10 125 631 36 121 317
11 122 866 37 121 413
12 122 876 38 117 858
13 124 392 39 124 585
14 128 730 40 132 745
15 134 260 41 131 996
16 128 323 42 138 004
17 129 241 43 143 940
18 133 798 44 161 899
19 142 987 45 173 075
20 149 165 46 183 565
21 157 295 47 168 616
22 161 621 48 150 639
23 167 548 49 148 830
24 173 673 50 154 426
25 180 198
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Életkorcsoport Népesség
51 147 657
52 143 602
53 136 607
54 122 450
55 115 873
56 131 332
57 123 307
58 123 945
59 114 819
60 117 172
61 108 639
62 106 772
63 102 628
64 100 098
65 99 353

65 év felettiek 1 446 897
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