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I. A kutatás, disszertációs célja, tárgya, aktualitása, várható főbb eredmé-

nyei és újszerűségei, alkalmazott módszertanok

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. A közlekedési rendszer, és ezen belül a közforgalmú közleke-

dési 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 problé-

mát jelentenek. A közlekedéstervezők hagyományos eszköze a négylépéses tervezési techni-

ka, amely azonban nem veszi szisztematikusan figyelembe a közlekedési rendszer ok-okozat 

hatáskapcsolatait,  kölcsön- és visszahatásait, valamint az okok-hatások időbeli késlelteté-

sét. A rendszerdinamika viszont, amely a rendszerelmélet egy viszonylag újszerű ága, éppen 

ezek figyelembevételével  vizsgálja a rendszerműködést, -viselkedést. Alkalmazásával, illetve 

a  hagyományos  közlekedéstervezési  folyamatba  illesztésével,  viszonylag  egyszerűen  lehet 

rendszermodelleket építeni, az ok-okozati kapcsolatok és a késleltetések ismeretében. Ennek 

fő előnye, 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.

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,
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• 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.

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,
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• 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 rendszerdinamikai 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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II. A disszertáció felépítése

Az első fejezetben ismertettem a vonatkozó kutatásom és disszertációm tárgyát, célját. Indo-

koltam a témaválasztás időszerűségét, aktualitását, és felsoroltam a kutatás során alkalmazott 

főbb módszertanokat. Meghatároztam a kutatásom és disszertációm főbb várható eredménye-

it.

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) 

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 Disszertációm első fejezetében ismertettem a vonatkozó kutatásom és disszertációm tár-

gyát, célját. Indokoltam a témaválasztás időszerűségét, aktualitását, és felsoroltam a kutatás 

során alkalmazott főbb módszertanokat. Meghatároztam a kutatásom és disszertációm főbb 

várható eredményeit.
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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) 

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 ötödik fejezetben a tartalmi összefoglaló után bemutattam a kutatásom, értekezésem főbb 

eredményeit, újszerűségeit, részleteztem a értekezés továbbfejlesztésének lehetséges főbb irá-

nyait, a modellfejlesztés és a szimulációs futtatások eredményeit, valamint azonosítottam az 

egyéb közlekedési és más alkalmazási területeit.

7



III. 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-

tok, sem az életkorcsoportok aránya, akik mind más és más közlekedési szokásokkal rendel-
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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 - 4.6. 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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Megnevezés Érték Eltérés %-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

A három modell futtatásának eredménye

11

Az ÉKN-modell részlete a 0-3 éves életkorra

Korcsoportos népesedési modell (KN-modell) rendszerdinamikai modellje



Az MRKA-modell rendszerdinamikai sémája



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

Közlekedési munkamegosztást jellemző trendfüggvények

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

A személyközlekedés teljesítmények adatainak összehasonlítása millió utaskm-ben
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