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Összefoglaló 

A városok igen meghatározó elemei és egyre meghatározóbb elemeivé válnak a társadalmi-

gazdasági rendszereknek, ezért a fenntarthatósági problémák okozói és egyúttal e problémák 

megoldási lehetőségének kulcsai is. Az értekezés ezért a városi közlekedési rendszerekre, mint 

a városi infrastruktúra hálózatok egyik legmeghatározóbb elemére fókuszál. A városi 

közlekedéstervezés területe az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Az egyensúly- és 

(multimodális) optimumkeresés időszakát éljük, amely kétség kívül együtt jár értékválasztási 

kérdésekkel is. A döntéshozatal szempontjából lényeges a hatás-előrebecslés és hatásértékelés 

módszertani kiterjesztése és pontosságának fejlesztése, valamint a döntés-előkészítési folyamat 

bizonyos szintű egységesítése és transzparenciájának növelése. 

A különböző hatásbecslő és értékelő módszerek áttekintése kapcsán láthatóvá váltak a jelenlegi 

gyakorlatban rejlő hiányosságok, módszertani kérdések és kihívások. Előzőek alapján kutatási 

célom a városi közlekedés tág értelmezésben vett infrastruktúra beavatkozásaira vonatkozó 

átfogó vizsgálati keretrendszerének létrehozása volt. Ugyanakkor az is cél volt, hogy az 

alkalmazott módszertanok a hazai alapadatok rendelkezésre állásának problémáját is 

figyelembe vegyék és a kelet-közép-európai körülmények között is alkalmazhatók legyenek. 

Az általam kidolgozott módszertani keretrendszer két markánsan elkülönülő részből áll: a 

hatásokat előrebecslő modellrendszerből és egy hatásértékelő rendszerből. Előbbi lényegében 

egy, a közlekedési és területhasználati rendszerek interakcióját leképező modellt takar, míg 

utóbbi egy a modellrendszer eredményeit társadalmi és gazdasági szempontból értékelő 

módszertani keret. A modellrendszer három, dinamikusan együttműködő részből áll: egy 

közlekedési, egy területhasználati és egy demográfiai modellből. Az első a közlekedési 

döntéseket képezi le és a várható utazási igényeket, illetve azok érzékelhető következményeit 

számítja ki. A második (területhasználati) modellrész a lakóingatlan fejlesztéseket, valamint a 

háztartások és a vállalkozások lakó-, ill. telephely választási döntéseit becsli előre. A harmadik 

modellrész a társadalom elöregedését kezeli, és egy visszacsatolást biztosít a közlekedési 

modellhez. Továbbá a hatásértékelési rendszeren belül kidolgoztam egy új módszertant a közúti 

eljutási idők megbízhatóságának kapacitáskihasználtság alapú modellezésére. 

A teljes vizsgálati keretrendszer alkalmas a közlekedési infrastruktúrát érintő beavatkozások 

minél teljesebb körű hatásvizsgálatára, ezáltal a közlekedéstervezési és -szervezési döntések 

hatékonyabb támogatására. 

  



Summary 

Cities are more and more significant elements of the economic and social systems, thus they 

are the causes of sustainability issues as well as the keys to solve these problems. Therefore, 

this thesis focuses on urban transport systems as one of the most influential urban infrastructure 

network. Urban transport planning has been significantly transformed in the course of the last 

couple of decades. Recently it is more about to seek a (multimodal) balance and optimum, 

which might cause issues in choosing between different values. From a decision-making point 

of view it is crucial to further expand and punctuate the methodology of forecasting and 

appraisal of different transport-related effects. At the same time, it is also important to 

standardize the decision-making process and enhance its transparency. 

Having reviewed the existing forecasting models and appraisal methods, the deficiencies of the 

current practice as well as methodological issues and challenges become apparent. Based on 

these aspects, the purpose of my research was to elaborate an integrated policy assessment 

framework for interventions of the urban transport infrastructure. It was also intended to take 

into account the lack of domestic data and create a methodological framework that can be 

applied in East-Central Europe. 

The policy assessment framework consists of two significantly separated parts: the forecasting 

model that estimates the different effects, and the appraisal part that assesses those effects. The 

former is essentially a model which can handle the interaction of the land-use and transport 

systems, while the latter is a methodological framework that appraise the results of the model 

from a social and economic perspective. The model consists of three dynamically 

interconnected parts: a transport model, a land-use model and a demographic model. The first 

one estimates transport-related decisions, transport demand and their consequences. The second 

(land-use) part forecasts real-estate developments and the location-choice decisions of residents 

and businesses. The third part of the model handles the ageing of the population and provides 

a feedback to the transport model. In addition, within the policy assessment framework, I also 

elaborated a new method to forecast travel time reliability in road transport based on the 

saturation level. 

The whole policy assessment framework is able to analyse more comprehensively the effects 

of transport infrastructure interventions, effectively supporting decision-making in transport 

planning. 
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1 Bevezetés 
Az ENSZ adatai alapján ma a Föld népességének több mint 50%-a lakik városi környezetben 

és az előrejelzések alapján ez az arány 2050-re várhatóan 65%-ra nő. Európában 

előrehaladottabb fázisban van ez az évszázadok óta tartó elvárosiasodás, ugyanis jelenleg is a 

lakosság kb. 75%-a él városokban. A városok tehát igen meghatározó elemei és egyre 

meghatározóbb elemeivé válnak a társadalmi-gazdasági rendszereknek. A városiasodás eme 

folyamatának mozgatórugója a városok méretgazdaságos működésének duális jellegében rejlik, 

miszerint a méret növekedésével arányosan egyrészről – hasonlóan a biológiai rendszerekhez 

– a városok működését megalapozó infrastruktúra rendszerek esetében kb. 15%-os fajlagos 

működési megtakarítás érhető el, másrészről pedig a társadalmi-gazdasági jellemzők (pl. GDP, 

bűncselekmények stb.) esetében szintén kb. 15%-os fajlagos növekedés figyelhető meg. 

Előzőek miatt a városok a fenntarthatósági problémák okozói és egyúttal e problémák 

megoldási lehetőségének kulcsai is. [Bettencourt et.al., 2007] 

Jelen értekezés az előzőekben bemutatott aktualitások mentén a városi közlekedési 

rendszerekre, mint a városi infrastruktúra hálózatok egyik legmeghatározóbb elemére fókuszál. 

Egy városi térség közlekedési rendszerének megtervezése a komplex társadalmi rendszerek 

tervezési-szervezési feladatainak az egyik legnagyobb kihívást tartogató példája [May & 

Roberts, 1995]. A témában az építőmérnöki és közlekedésmérnöki tudományok mellett a 

közlekedéssel határterületet alkotó témakörök mentén olyan tudományterületeket is vizsgálat 

alá veszek, mint a közgazdaságtan (közlekedés-gazdaságtan), az urbanisztika, vagy a 

szociológia. Ebből a szempontból a téma nemcsak műszaki szempontból, hanem azon 

túlmenően is multidiszciplináris. 

A városi közlekedéstervezés területe az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. A korábbi, az 

igényeket közép- és hosszútávon előrejelző és azok kielégítésére törekvő (a nemzetközi 

szakirodalomban „predict and provide” kifejezéssel azonosított1) tervezési szemléletet az 1960-

as évektől kezdődően – Nyugat-Európából kiindulva – folyamatosan felváltotta az igények 

tudatos korlátozásán, befolyásolásán és menedzselésén alapuló („aim and manage”) gyakorlat 

[Bonsall, 2000]. A változás kiváltója a második világháborút követő motorizációs növekedés 

problémás következményeit (pl. torlódások, közlekedésbiztonsági problémák, növekvő 

környezeti terhelések) hosszú távon kezelni képtelen, konvencionális tervezési szemlélet 

                                                 
1 Az értekezésben több helyen feltüntettem bizonyos kifejezések angol nyelvű megfelelőjét. Ezzel a nyelvi 

kifejezés nehézségeit igyekszem áthidalni és a szöveg egyes részeinek jelentéstartalmát pontosítom. 



2 

kudarca volt. Az illúzióvesztés abban rejlett, hogy a hagyományos kezelésmódok (pl. 

kapacitásbővítések, forgalom szétválasztásának elve) végső soron a problémákat csak 

rövidtávon tudták kezelni, hosszabb távon azok újragenerálódását idézték elő [Ortúzar & 

Willumsen, 2011; Juhász, 2014]. A személygépjármű közlekedés – mint egy a mozgás 

szabadságának következő fokát ígérő újdonságként való – természetes térhódítását a 

hagyományos közlekedéstervezési megoldások felerősítették, a forgalom szétválasztásának 

elvén keresztül a tervezési szemléletben a közlekedési módok egymás konkurenseivé váltak, 

valamint e „versenyben” a személygépjármű közlekedés vált dominánssá, amely dominancia 

hosszú évek alatt megszilárdult és szinte megkerülhetetlenné vált [Warren, 2014]. 

Nyugat-Európában viszonylag hamar felismerték a zsákutcába torkolló folyamatot és 

megtörténtek (vagy legalább is elkezdődtek) a szükséges korrekciók, szemléletbeli változások 

[Kjemtrup & Herrstedt, 1992; Hamilton-Baillie, 2008]. Ez lett a forgalomcsillapítás és a 

közlekedési területek újraosztásának, újragondolásának időszaka, amely még napjainkban is 

tart. Ugyanakkor sok helyen és így hazánkban is csak az ezredforduló környéke hozott változást 

és lassú eredményeket. Mindeközben folyamatos a bizonytalanság abban, hogy hogyan is 

kellene az új szemléletnek megfelelően a város közlekedését szervezni, miként található meg 

az optimum ebben a térben és időben is valamilyen fenntartható egyensúlyra törekvő 

rendszerben. Ez az időszak az egyensúly- és (multimodális) optimumkeresés időszakaként is 

felfogható a városi közlekedés tervezésében, amely kétség kívül – például a rendelkezésre álló 

tér és erőforrások szűkössége okán – együtt jár értékválasztási kérdésekkel is [Juhász, 2013b]. 

Ezen érdekellentétek és a hatékonyság növelésének igénye mellett a bizonytalanságon túl 

folyamatos és jelentős kockázat övezi a hangzatos, a fenntarthatósági elveket szem előtt tartó 

közlekedéspolitikák2 megvalósítását [Juhász et.al., 2014b]. Ez jól lemérhető még a városi 

közlekedésszervezés szempontjából példa értékűnek tekinthető Egyesült Királyság városain, 

kiváltképp a londoni torlódási díj immár 14 éves példáján, nemhogy hazai viszonylatban [Van 

Reeven, 2011]. 

Éppen ezek a körülmények (előzmények, értékválasztási dilemmák, stb.) azok, amik aktualitást 

adnak a döntés-előkészítés folyamatába ágyazott kritikus kérdéseknek, amely jelen doktori 

értekezés témáját is övezik. A városok keresik a siker kulcsát: az optimális, fenntartható 

közlekedési rendszer tervezésének és szervezésének receptjét. A „know-how” keresés közben 

számos bizonyos szempontból sikeres (pl. Koppenhága, Stockholm, Berlin, Bécs) és sikertelen 

                                                 
2 Közlekedéspolitika alatt a nemzetközi szakirodalomban használatos „policy” kifejezéssel azonosított 

szakpolitika (mint vezérelv) és annak megalkotási folyamata értendő [Scharle, 1997]. A magyar nyelvben ez 

nehezen különíthető el az angol nyelvben „politics” kifejezéssel illetett jelentéstartalomtól. 
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(pl. Brüsszel, Párizs, Varsó) példával lehet találkozni, azonban minden bizonnyal kijelenthető, 

hogy nincs univerzálisan alkalmazható recept, legfeljebb az alapelveket tisztázó és a 

közlekedéspolitikához, stratégiaalkotáshoz támpontot adó útmutatás érhető el [Juhász, 2015a]. 

Utóbbi egyik megjelenése az úgynevezett fenntartható városi mobilitás tervezés (Sustainable 

Urban Mobility Planning, mint folyamat; rövidítve és a továbbiakban SUMP) gyakorlata, és 

annak hozományaként létrejövő tervek, amelyek az Európai Unióban a 2011-es közös 

közlekedéspolitika (a Fehér Könyv) megjelenése óta meghonosodtak [European Commission, 

2011]. A SUMP elterjedése tudatosabbá tette a közlekedésstratégiai tervezés fontosságát. Ezen 

stratégiaalkotáson belül értendő a helyzetelemzés, a jövőkép alkotás, a célrendszer felállítás és 

a szisztematikus döntés-előkészítés folyamata (beleértve a fejlesztési és üzemeltetési tervek 

egységes szempontrendszer és metodika szerinti megalkotását). További fontos előrelépést 

jelent a SUMP kapcsán a folyamatos monitoring és értékelés, valamint a stratégiai tervezést 

körfolyamatként értelmező visszacsatolási lépcső tudatosítása. [Juhász, 2013a; Gulyás, 2014] 

A tudatosabb és szisztematikusabb döntés-előkészítés igénye kapcsán két fontos megállapítás 

tehető. Egyrészt azonosítható, hogy a komplex társadalmi-gazdasági rendszerek és ilyen módon 

a közlekedési rendszer fejlesztésének elősegítése, valamint a közpénz felhasználás hatékony 

felhasználásának biztosítása érdekében szükséges a döntés-előkészítési folyamatok erősítése: a 

döntéshozatal szempontjából lényeges hatás-előrebecslés és hatásértékelés módszertani 

kiterjesztése és pontosságának fejlesztése, valamint a döntés-előkészítési folyamat bizonyos 

szintű egységesítése és transzparenciájának növelése3 [Laird et.al., 2014]. Másrészről fontos 

látni, hogy a hatás-előrebecslés és értékelés eszköztára a korábbi közlekedéstervezési szemlélet 

idejében és jegyében alakult ki, így sok tekintetben a látásmódból eredő korlátosságok miatt 

fejlesztési szükségletek jelentkeznek. Egy korábbi példaként lehetne említeni a ma már igen 

ritkán alkalmazott forgalomfejlődési szorzókon alapuló forgalmi prognózisokat. A jelenlegi 

gyakorlat esetében a rövidtávon jelentkező utazási időmegtakarítások hosszú távú kivetítése 

tekinthető egy hasonló példának, ami lényegében a terület-felhasználás változatlanságának 

feltételezéséből ered. Itt említem meg a komplexebb témákat felölelő tervezési útmutatókat is 

(pl. forgalomcsillapítások esetén), amik a hatásértékelésben a rövid távú és lokális hatásokra 

fókuszálnak, és csak érintőlegesen foglalkoznak a stratégiai szinten jelentkező feltételekkel, 

                                                 
3 Jelen értekezés az említett tényezők közül csak a hatás-előrebecslés és a hatásértékelés módszertani kérdéseire 

fókuszál (ahogyan ezt a 2.1. alfejezetben kifejtem), ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a felsorolt tényezők 

egyrészről a megalapozott döntéshozatalt (well-informed decision-taking) és ezáltal a társadalmi elfogadottságot 

(public acceptance) segítik, másrészről az egységesítés és az átláthatóság erősítése által az összehasonlíthatóságot 

(pl. projektek között értelmezve) és a nyomon követhetőséget (accountability) biztosítják. Egyúttal felmerül egy 

döntéshozói felelősség is a tekintetben, hogy jelentős közösségi infrastruktúra beruházások esetében a további 

finanszírozási lehetőségek, a városszerkezet és az életminőség jelentősen megváltozhatnak. 
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valamint a hosszú távú és rendszer szintű hatásokkal [Simmonds et.al., 2015]. Mindezen az 

előrebecslés és értékelési eszköztárban jelentkező korlátoknak komoly döntés-előkészítési 

implikációik lehetnek. Például egy projektlista esetén olyan fejlesztések kerülhetnek előtérbe, 

amik csak a módszertani korlátosságok miatt tűnnek kedvezőbbnek. 

Az értekezés hátterében álló doktori kutatás motivációja az előzőekben részletezett 

megfontolások mentén és Budapest városának forgalomcsillapítási tapasztalatai alapján 

értelmezhető. A főváros esetében a közlekedési intézményrendszer 2010-es reformját (a BKK 

Zrt., mint közlekedésszervező létrehozását) és ezzel párhuzamosan a 2008-ban elkezdett 

belvárosi rehabilitációs projektek (Budapest Szíve, Belváros főutcája) első ütemének 

befejezését követő években több nagyszabású forgalomcsillapító intézkedés terve látott 

napvilágot a BKK javaslatai nyomán [Mátrai et.al., 2013]. Ezek a következők voltak: 

személyforgalmi behajtási díj bevezetése a belső városrészeken, a Rákóczi út tengelyének 

forgalomcsillapítása, valamint a pesti rakpartok rehabilitálása és közlekedési szerepének 

újragondolása. Mindhárom projektötlet esetében hiányosnak bizonyult a konvencionális 

közlekedési modellezési és közgazdasági projektértékelési eszköztár a szerteágazó hatások 

elemzését illetően. Olyan a terület-felhasználásra, a társadalmi egyenlőtlenségre és a gazdasági 

versenyképességre gyakorolt hatásokra vonatkozó kérdések merültek fel, amiket megbízható 

és megnyugtató módon nem lehetett megválaszolni, vagy ha lehetett is választ adni, azt nem 

lehetett adekvát kvantitatív elemzési módszertan nyomán előálló eredménnyel alátámasztani. 

Több más szempont mellett a projektértékelésben rejlő komoly bizonytalanság és a kockázatok 

tetemes mértéke végül a projektjavaslatok megvalósítását ellehetetlenítette, illetve azokat 

politikai játszmák tárgyává tette. Az említett forgalomcsillapító intézkedések példáján 

fogalmazódott meg a gondolat, hogy a jelenlegi projektértékelési gyakorlat (state-of-the-

practice) fejlesztésére van szükség. Itt fontos megjegyeznem, hogy ez nem csak azért lényeges 

kérdés, hogy az említetthez hasonló léptékű és szerteágazó hatású projekteket lehessen 

értékelni, hanem azért is, mert az előző hiányosságok alááshatják a projektértékelési gyakorlat 

alkalmazásába vetett döntéshozói hitet. Utóbbi folyamat tünetei az elmúlt években mind 

fővárosi, mind országos vonatkozásban felfedezhetők, bár valószínűleg ennek az említetteken 

messze túlmutató szakmai, politikai és társadalmi okai is vannak. [Juhász et.al., 2014b; Juhász 

& Koren, 2017a] 

A projektértékelési gyakorlat fejlesztése kapcsán az előző gondolatok mentén végül is a 

forgalomcsillapítási intézkedések példáján, de nem arra szorítkozva, hanem tágabb értelemben 

a városi közlekedési infrastruktúra beavatkozásokra vonatkozóan egy a jelenlegi gyakorlatot 
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meghaladó értékelési keretrendszer létrehozása lett a kutatás célja. Ez a projektértékelési 

keretrendszer ebben az értelemben nem közvetlenül az optimumkeresést szolgálja, sokkal 

inkább beavatkozások, különböző forgatókönyvek, projektek, projektcsomagok, illetve 

közlekedéspolitikák tesztelésére, értékelésre, valamint finomhangolására ad lehetőséget4 

[Juhász, 2015a]. Ugyanakkor ezen értékelések mentén egy adott szempontrendszerhez 

igazodóan közelíthetővé válik egy optimálisnak tekinthető helyzet, így végső soron az 

értékelési rendszer hozzájárulhat az optimum megtalálásához5. Ennek egyik módja lehet a 

közlekedéspolitikai célokból levezetett (vision-led) és társadalmi konszenzusok eredményeként 

előálló (consensus-led) beavatkozások megfelelő kombinációjának megtalálása [May & 

Roberts, 1995]. A lényeg, hogy a döntéshozók számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 

számukra megfelelő minőségben megismerhető legyen az összes lehetséges hatás 

valószínűsége, lehetséges mértéke és lehetőleg pontos, számszerűsíthető következménye. 

Több nyugat-európai ország esetében léteznek olyan hatás-előrebecslő és/vagy értékelő 

modellek, amelyek részenként megfelelnek az előzőekben vázolt szempontoknak. Átfogó 

keretrendszerre azonban talán csak az Egyesült Királyságban van példa az ULTrA (Unified 

Land-use/Transport Appraisal) elnevezésű rendszer esetében, ami London példája alapján 

készült [Simmonds et.al., 2015]. Jelen kutatás esetében arra törekedtem, hogy e módszertani 

előképek, meglévő modellek alapján, de figyelembe véve a hazai alapadatok rendelkezésre 

állásának problémáit egy hazai (és kelet-közép-európai) körülmények között is alkalmazható, 

közepesen szofisztikált (semi-sophisticated) módszereket alkalmazó értékelési keretrendszerre 

tegyek javaslatot [Juhász, 2015b]. 

Az értekezés további fejezeteiben e kutatási területet, a kutatás célját és módszereit, a 

kidolgozott értékelési keretrendszert és annak egyes elemeit, mint a kutatás eredményeit 

mutatom be, továbbá kijelölöm a kutatási munka további lehetséges irányait. 

                                                 
4 Ezáltal lehetőség nyílik egyes beavatkozások nem kívánatos mellékhatásainak megelőzésére vagy minimálására 

is. 
5 Ehhez az szükséges, hogy előre definiált célok és hozzájuk tartozó (mérhető) indikátorok mentén lényegében 

„cross-assessment” modellként legyen az értékelési rendszer alkalmazva és olyan intézkedések vagy 

intézkedéscsomagokat alakítsanak ki, amik e modellen belül a célérték elérését segítik elő. Erre mutat be egy 

példát Doi és Kii [Doi & Kii, 2012]. 
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2 A kutatási terület és jelenlegi helyzetének bemutatása 
Jelen fejezetben a doktori kutatás területét határolom le és bemutatom annak jelenlegi helyzetét 

(state-of-the-art, state-of-the-practice, korlátok). 

2.1 A kutatási terület lehatárolása 

A kutatás a bevezetésben is jelzett módon városi közlekedési infrastruktúra rendszerekkel 

foglalkozik. Ezen a témán belül is elsősorban a személyközlekedési vonatkozások kerülnek 

előtérbe. Természetesen a városi közlekedés témáján belül fontos kérdések merülnek fel az 

áruszállítás kapcsán például a kereskedelmi létesítmények áruellátása vagy a városon áthaladó 

teherforgalom kezelése esetében, de ezeket a kutatás csak érintőlegesen tárgyalja. További 

fontos kérdés lehet a városüzemeltetési feladatok közlekedési implikációinak vizsgálata, 

azonban ezek jelen értekezés fókuszán kívül esnek. 

A kutatás személyközlekedési orientációjának oka, hogy Budapest esetében például a városi 

közlekedés volumenének 85-90%-a sorolható ebbe a kategóriába [Parking Kft., 2008]. A 

személyközlekedésen belül elsősorban a(z egyéni) gépjármű közlekedés és a közösségi 

közlekedés vizsgálatára kerül sor, ugyanakkor éppen az előzőekben említett 

közlekedéstervezési paradigmaváltás következtében a nem motorizált („soft”) közlekedési 

módok is előtérbe kerülnek. Ezek közül a kerékpáros közlekedés kétségkívül megkerülhetetlen 

tárgya a kutatásnak, ugyanakkor a gyalogos közlekedés elsősorban – a gyalogos 

helyváltoztatásokra vonatkozó korlátozott adatmennyiségből adódó [Kovácsné, 2015] – 

kutatási nehézségei miatt ebben a fázisban nem került be a vizsgálandó körbe. 

A területi lehatárolás esetében fontos leszögezni, hogy a városi közlekedési rendszerek 

vizsgálata jelen értekezés holisztikus (multi- és interdiszciplináris) látásmódjában a 

funkcionális városi térségre, régióra értelmezendő. Ennek pontos földrajzi lehatárolása igen 

nehéz feladat, ugyanakkor jelen kutatás elvi megközelítésében közlekedési szempontból azon 

területeket tekintem a városi közlekedés terének, ahonnan a városba – mint valamilyen 

szempontú értékkoncentrációt és ezáltal forgalomvonzó potenciált jelentő területre – irányulóan 

jelentős és rendszeres forgalmi igény keletkezik. Ez gyakorlati értelmezésben ugyanakkor 

nehezen különíthető el a rendszeres helyközi közlekedési igénytől, hiszen ebből a szempontból 

pl. Hatvan vagy Tatabánya is lehet Budapest egyik elővárosa, ahogyan ezt egyébként a 

közlekedési szokásjellemzők igazolni látszanak. [Modell Tercett Konzorcium, 2015] 

Az értekezés címében jelzett módon az előzőekben lehatárolt városi közlekedési rendszer 

esetében az infrastruktúra beavatkozások különböző hatásainak értékelését vizsgálom. Ennek 
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kapcsán tisztázni kell, hogy mit értek infrastruktúra beavatkozás, az ezek által okozott hatások, 

valamint e hatások értékelése alatt és ezeken belül milyen lehatárolások jellemzik a kutatást. 

Az infrastruktúra beavatkozás kategóriájába lényegében bármilyen jellegű a közlekedési 

rendszer szolgáltatási színvonalát érintő beavatkozást beleértek. Ide tartoznak a 

közlekedéshálózati beavatkozások (pl. utak vagy vasúti pályák építése, átalakítása, elbontása 

vagy szabályozásuk módosítása), a közlekedési hálózatokon megvalósuló szolgáltatások 

mennyiségi és minőségi paramétereiben történő változtatások (pl. közösségi 

közlekedésszervezési kérdések), továbbá egyéb kapcsolódó, a közlekedésre közvetlen vagy 

közvetett hatást gyakorló tényezők módosítása (pl. parkolási díjszint vagy üzemanyagár 

jövedéki adótartalmának vagy a terület-felhasználást szabályozó, településtervezési előírások 

módosítása). 

A beavatkozások által okozott hatások közül a kutatásban a közvetlen és közvetett közlekedési, 

illetve a terület-felhasználásra gyakorolt hatásokat vizsgálom. Ezek közé tartozik például az 

eljutási idők, az egyes útvonalakon tapasztalható forgalomnagyságok, a közlekedési 

módválasztási arányok, valamint az egyes területeken lévő háztartások és munkahelyek 

számának megváltozása. E hatások értékelése pedig kettős jelentéstartalmat hordoz. Egyrészt a 

hatások előrebecslését (a hatás jövőre vonatkozó mennyiségi és minőségi előrejelzése; 

prediction), másrészt az előrebecsült hatások jóléti megközelítésű közgazdasági értékelését 

értem ez alatt. Az értekezés az előzőekben felvázolt témán belül elsődlegesen 

közlekedésszakmai megközelítése miatt főként a hatások előrebecslésére fókuszál és nem 

mélyed el a közgazdasági értékelés módszertani részleteiben. 

Általánosságban is igaz, hogy a doktori kutatás bár számos a közlekedéstervezés 

határterületének tekinthető tudományágat érint, ugyanakkor nem volt célja e tudományterületek 

hatókörébe tartozó kérdéseket részletesen vizsgálni, sokkal inkább azok eredményeire építve a 

közlekedéstervezéshez szorosan kapcsolódó építőmérnöki tudományban és a 

közlekedéstudományban kívánt új kutatási eredményeket elérni. 

2.2 A közlekedési beavatkozások jelenlegi hatásértékelési gyakorlatának 

bemutatása 
A közlekedési beavatkozások előzőekben felvázolt értelmezés szerinti hatásértékelése 

lényegében három fő gyakorlati területen keresztül mutatható be. A konvencionális közlekedési 

modellezés foglalkozik a különböző beavatkozások forgalmi hatásainak becslésével. Az 
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úgynevezett Land-Use and Transport Interaction (rövidítve és a továbbiakban: LUTI6) 

modellezés a hagyományos közlekedési modellezés gyakorlatába beleszövi a terület-

felhasználásban okozott hatások becslését is. Utóbbi lényegében a forgalmi hatás hosszabb 

távon területhasználati oldalon jelentkező visszacsatolása, amely aztán ismét kihat a 

közlekedési rendszerre7. Végül az előrebecsült hatások által okozott, naturáliákban mérhető (pl. 

futásteljesítmény) változások monetáris értékeléséhez közgazdasági módszertanok 

használhatók. 

A hatás előrebecslés és értékelés közlekedéstervezésben és a közlekedéspolitikák 

megvalósításában betöltött helyét az 1. ábra mutatja be. 

 

1. ábra: A hatás előrebecslés és értékelés helye a közlekedésstratégiai tervezésben és 

megvalósításban [saját szerkesztés MOTOS 2007 alapján] 

Ennek alapján érzékelhető, hogy a stratégiai célokat megvalósítani hivatott lehetséges 

beavatkozások előzetes (megvalósítást megelőző, ex-ante) értékelésében van különös 

jelentősége az említett módszereknek. Ugyanakkor a szorosabban értelmezett hatásértékelésnek 

fontos szerepe van a beavatkozások megvalósulását követő (ex-post) vizsgálatokban is. Utóbbi 

esetben is – függően az utólagos értékelés időbeliségétől – szükség lehet hatás előrebecslésre, 

ugyanakkor a hatások a megvalósulást követően már közvetlenül megfigyelhetők, mérhetők, 

így a számszerűsítés lényegében vegyesen történik. Hatásértékelési szempontból továbbá 

                                                 
6 A LUTI-t, mint betűszót a disszertációban a szakirodalomhoz hasonlóan az ilyen jellegű modellek típusának 

azonosítására használom és nem egy specifikus modell megnevezésére. 
7 Ezen oda-vissza hatás miatt szerepel az „interaction” szó az elnevezésben. A LUTI kifejezésnek egyébként a 

szakmai nyelvben nincs magyar megfelelője, talán „a közlekedés és a terület-felhasználás közötti kölcsönhatás”-

nak lehet a legpontosabban lefordítani. 
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fontos szempont az összehasonlíthatóság, amelynek az alkalmazott módszertan időtállóságára 

vonatkozóan vannak követelményei. Természetesen az utólagos értékelés egy ideális esetben – 

felhasználva a megvalósulás során, illetve azt követően, a monitoring folyamatokon keresztül 

gyűjtött adatokat – visszahat a szakpolitikai, stratégiai célok szintjére, például egy ciklikus 

tervezési folyamat során. 

A következő alfejezetekben a felsorolt területek jelenlegi értékelési gyakorlatát tekintem át 

figyelembe véve e módszertanok stratégiai tervezésen belül betöltött szerepét. 

2.2.1 Közlekedési modellek 

A közlekedési infrastruktúra beavatkozások megvalósíthatóságának vizsgálatához 

elengedhetetlen a várható forgalmi hatások becslése. Egy városi közlekedési rendszerben a 

jellemző közlekedéshálózati komplexitás miatt egy átlagos beavatkozás mind jellegét, mind 

területi megjelenését tekintve szerteágazó hatásokat okozhat. Így ilyen mélységű vizsgálati 

elemzést hagyományos kézi becsléssel vagy számítási módszerrel nem lehet megvalósítani. A 

hazai és nemzetközi tervezési gyakorlat alapján a célravezető, minden szakmai követelményt 

kielégítő eljárás az úgynevezett közlekedési (vagy forgalmi) modellezés alkalmazása8. A 

forgalmi modellek alkalmasak arra, hogy egy-egy beavatkozásnak vagy beavatkozás 

csomagnak a közlekedési hálózaton megjelenő forgalmi hatását előre jelezzék, továbbá, hogy 

a gazdasági vizsgálatokhoz megalapozott és megbízható bemenő adatokat szolgáltassanak. 

Közlekedési modell alatt jelen értekezés esetében a stratégiai, avagy makro szintű (a forgalmi 

áramlatokat vizsgáló) modellek értendők. 

A közlekedési modellek alkalmazása az 1960-as évektől kezdődően kezdett elterjedni (pl. 

[Robertson, 1969]), hazai viszonylatban pedig elsősorban az 1970-es évektől alkalmazták (pl. 

[Monigl, 1977], illetve [Jakab, 1971]). A közlekedési modellezés nemzetközi szakirodalmának 

legfontosabb és legátfogóbb alapműve Ortúzar és Willumsen Modelling Transport című 

könyve [Ortúzar & Willumsen, 2011], amely összefoglalja a módszertani alapokat. Továbbá a 

MOTOS Európai Uniós K+F projekt [MOTOS, 2007] tárta föl a forgalmi modellezés aktuális 

helyzetét9, kihívásait, valamint fogalmazott meg ajánlásokat a nemzeti és regionális modellek 

kidolgozása és fejlesztése kapcsán. Hazai viszonylatban Horváth, Koren, Prileszky és Tóth-

Szabó áttekintő jellegű, Közlekedéstervezés című műve [Horváth et.al., 2007], valamint Gulyás 

városi közlekedéstervezést bemutató jegyzete [Gulyás, 2012] érhető el. Fontos megemlíteni 

még egyrészről a hazai Nemzeti Közlekedési Stratégia összközlekedési forgalmi modelljének 

                                                 
8 E modellek alkalmazását számítógépes célszoftverek segítik. 
9 A MOTOS projekt keretében egy a nemzetközi „best-practice” tapasztalatokat összegyűjtő kiadvány is készült. 
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összefoglaló anyagát [Stratégia Konzorcium, 2013], másrészről Budapest Egységes Forgalmi 

Modelljének (rövidítve és a továbbiakban: EFM) használati útmutatóját [Modell Tercett 

Konzorcium, 2015], amely szakmai anyagok jól bemutatják a jelenleg alkalmazott hazai 

gyakorlatot. Mindkét anyag a Főmterv Zrt. forgalmi modellezési csoportjának (Monigl János, 

Berki Zsolt és társaik) vezetésével konzorciumi munkában készült. A jelen alfejezetben 

található áttekintés is az említett dokumentumok alapján készült. 

A közlekedési modell, ahogy a modellek általában, egy adott rendszer – jelen esetben a 

közlekedési rendszer – valamilyen szempontú, általában egyszerűsített reprezentációja. A 

szempontrendszer kiválasztása a várható forgalmi hatás aspektusából fontosnak ítélt változók 

mentén értelmezhető. A modellbe azok a tényezők kerülnek bevonásra a közlekedés, mint tér 

– idő – költség rendszerként értelmezett együtteséből, amelyeknek a vizsgált beavatkozás által 

okozott változások leírásában jelentős szerepük van. Ilyen módon a modellek probléma 

(beavatkozás) és nézőpont specifikusak. Lényegében az utazók döntéseit, pontosabban az azok 

mögött álló mentális modelleket próbálják meg leírni elméleti modellekkel a matematikai 

modellezés eszköztárára alapozva (pl. ökonometriai és fogyasztáselméleti összefüggések 

alkalmazásával). [Ortúzar & Willumsen, 2011; Modell Tercett Konzorcium, 2015] 

Bár számos egyszerűsítést tartalmaznak, mégis elég összetettek és bonyolultak lehetnek ezek a 

modellek. Éppen ezért viszonylag körülményes a működésük, ahogyan eredményeik 

kommunikációja is. Ugyanakkor a modellek alkalmazása – lényegében folyamatok 

matematikai eszközök segítségével való reprodukálása – egy közös módszertani alapot 

jelentenek annak érdekében, hogy különböző beavatkozások forgalmi hatásai értékelhetőek és 

megvitathatóak legyenek. Ez egyfajta minimális objektivitást is biztosít. Továbbá, egyfajta 

mellékhatásként a modellezési folyamat közben fejlődnek a tervezésben résztvevők mentális 

modelljei, így a rendszer menedzselési készségeik is. [Ortúzar & Willumsen, 2011] 

A közlekedési modellek esetében a vizsgált hálózat forgalmi körzetekre (zónákra) van 

felosztva. Ezek a zónák reprezentálják a területi egységeket, amelyek között (honnan-hová 

relációban) a forgalmi igények különböző volumenben jelentkeznek. A zónák pedig 

úgynevezett konnektorokkal csatlakoznak a gráfokkal leképezett közlekedési hálózathoz, amin 

az említett forgalmi igények lebonyolódnak. A gyakorlat alapján a következő klasszikus 

modellépítési, modellezési lépések jöttek létre10, amelyek egymást követik, illetve ciklikusan 

ismétlődhetnek: 

                                                 
10 A négy modellépítési lépcső miatt a szakirodalom gyakran négylépcsős közlekedési modellezésnek hívja a 

folyamatot (four-step modelling). 
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 Forgalomkeltés: a zónák kiinduló és beérkező forgalmainak mennyiségi 

meghatározása (szükség szerint valamilyen csoportosításban); 

 Forgalom szétosztás: a zónák közötti forgalmi igények mennyiségi 

meghatározása a kiinduló, beérkező forgalmak, az egyes területek 

forgalomvonzó képessége és a közlekedési lehetőségek alapján (szükség szerint 

valamilyen csoportosításban); 

 Forgalom megosztás: a szétosztott forgalmi áramok „megosztása” a vizsgálatba 

bevont közlekedési módok között; 

 Ráterhelés: a zónák közötti és módokra szétválogatott közlekedési igények 

ráterhelése a közlekedési hálózatra (lényegében az útvonalválasztás 

modellezése), amelynek eredményeképpen előáll a közlekedési hálózaton 

megfigyelhető forgalmi terhelés (forgalomnagyságok). [Horváth et.al., 2007] 

Esetenként a megosztás lépését követően alkalmazzák még a napszaki felosztást is, amely a 

közlekedési módok között megosztott forgalmat bontja szét különböző napszakok között 

[Modell Tercett Konzorcium, 2015]. Így előállítható akár egy napszaki, például a reggeli 

csúcsidőszakot leképező modell is, de a napi forgalom modellezése is elterjedt gyakorlat. 

Fontos megjegyezni, hogy a ráterhelés lépése a zónarendszer alkalmazása mellett lényegében 

az első három lépésben előálló (cél)forgalmi keresletet (a célforgalmi mátrixot) kapcsolja össze 

a közlekedési kínálattal. 

A modellezés ekként való értelmezése és felépítése azért is előnyös, mert ha megvizsgáljuk azt, 

hogy egy utazó hogyan tud reagálni egy beavatkozás által okozott változásokra, akkor azt 

találjuk, hogy az adaptációs technikák megfeleltethetők az egyes modellezési lépéseknek. 

Például nem vagy nem annyi utazás történik (forgalomkeltés), más úti célt választunk 

(szétosztás), más közlekedési módot választunk (megosztás), más időpontra időzítjük az utazást 

(napszaki felosztás), valamint más útvonalat választunk (ráterhelés). A modellezés bemutatott 

lépései tehát – megfelelően megválasztott modellparaméterek esetén – alkalmasak arra, hogy 

segítségükkel előzetesen megbecsülhető legyen egy beavatkozás várható forgalmi hatása (pl. a 

közlekedési módok közötti átterelődés mértéke, vagy az új állapotban előálló 

forgalomnagyságok, stb.)11. A modell paraméterek megfelelő megválasztása érdekében 

azonban a modellt egy ismert (bázis) állapotban kalibrálni szükséges. Ez általában a 

modellezési gyakorlatban a jelen időszakra vonatkozóan tehető meg azzal a feltételezéssel, 

                                                 
11 A közlekedési modellezés ilyen jellegű értelmezése a korábbi fejezetekben leírtakkal összhangban mindenképp 

regionális és multimodális szemléletet igényel. 
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hogy ha a modell alkalmas a jelen leírására, akkor elvárható, hogy tetszőleges – de a modell 

tényezőivel leírható – jövőbeni állapotokat is le lehessen vele írni. Ilyen értelemben a modell 

úgynevezett „szintetikus” módon előrebecslést12 tud adni. Azt fontos azonban látni, hogy ezek 

a szintetikus modellek csak korlátozottan alkalmasak a jelen állapot leírására, így gyakran 

direkt módon, valamilyen adatfelvételi (többnyire háztartás-felvételi) módszerrel történik a 

forgalmi igények jelen állapotra történő felvétele. Ezt a kiinduló – a szintetikusnál általában 

pontosabb – forgalmi igényt becsülik aztán előre a vizsgálatba bevont távlati évekre a 

szintetikus módszer alkalmazásával. A két keresletelemzési módszert legtöbbször a pivoting 

eljárással kapcsolják össze, amely lényegében a kiinduló és a távlati év szintetikus mátrixai 

(mint az igénymodellek eredménytermékének) változását vetíti rá a direkt módon előállított 

kiinduló mátrixra. [Horváth et.al., 2007; Modell Tercett Konzorcium, 2015; Berki, 2008] 

Az elmúlt években a közlekedési modellek terén megjelentek az aktivitás alapú modellek 

(activity-based transport models), amelyek már figyelembe tudják venni nem csak az utazói 

csoportok és az utazási indokok közötti különbségeket, hanem az egyes utazások egymásra 

hatását is (pl. utazási láncok vagy háztartáson belüli utazási kapcsolódások esetét) [MOTOS, 

2007; Ortúzar & Willumsen, 2011]. Jelen pillanatban e modellek módszertana tekinthető a 

legfejlettebbnek, hiszen alkalmasak számos olyan beavatkozási lehetőség értékelésére is, 

amelyeket a konvencionális módszerekkel nem lehet vizsgálni. Ugyanakkor az aktivitás alapú 

modellek gyakorlati alkalmazása nem túl jelentős, főleg a háttéradatok rendelkezésre (nem) 

állása miatt. Éppen ezért a doktori értekezés a gyakorlatban leginkább alkalmazott és a hazai 

viszonylatban is domináló klasszikus közlekedési modellek logikájából indul ki. 

Fontos említést tenni arról is, hogy a gazdasági értékelések logikájához igazodva, a forgalmi 

modellezés során legtöbbször a fejlesztési különbözet elvét alkalmazzák, azaz a hatások mindig 

egy „vele” eset (fejlesztés megvalósulásának esete) és egy „nélküle” eset (fejlesztés 

elmaradásának esete, mint referencia eset) különbözeteként értelmezettek. Ez 

elengedhetetlenné teszi a jövőbeni nélküle és vele esetek definiálását13. 

Végül érdemes áttekinteni a tisztán közlekedési modellek korlátait. Egyrészről kijelenthető, 

hogy ezek a modellek (ahogyan minden más modell is), csak annyira jók, amennyire a 

feltételezéseik. Vagy, ahogyan George Box és Norman Draper más modellezési kontextusban 

megfogalmazta [Box & Draper, 1987]: 

                                                 
12 Az előrebecslés alatt itt és az értekezésben általában az angol „forecast” vagy „prognosis” szavak 

jelentéstartalmát értem és nem az előrevetítését (projecting), amely valamilyen korábbi trendből von le 

következtetéseket. 
13 Ez a szakirodalomban a forgatókönyv készítés (scenario writing) folyamata. 
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„… essentially, all models are wrong, but some are useful.” / 

„… lényegében minden modell hibás, de néhány használható.” 

A felhasznált modell összefüggések és adatok minősége tehát jelentősen befolyásolják az 

eredmények minőségét. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a modell által nem kezelt változókban 

esetlegesen, a beavatkozás hatására létrejövő változásokat a modell nem tudja figyelembe 

venni. Ilyen (hosszabb távú) hatások lehetnek például a közlekedési lehetőségek alapján 

megváltozó elérhetőség következtében végbemenő lakóhely és munkahely változások14 [Berki 

& Monigl, 2007]. Fontos, hogy az eredményeket ezen feltételezések tükrében lehet csak 

értelmezni és következtetéseket ehhez mérten lehet levonni [Beimborn et.al., 1996]. 

2.2.2 LUTI típusú modellek 

A LUTI modellezés egy a közlekedési modellezés bizonyos hiányosságait pótló módszertan. 

Tulajdonképpen arról szól, hogy ellentétben a hagyományos közlekedési modellekkel, amelyek 

a jövőbeli állapotokra vonatkozó társadalmi-gazdasági alapadatokat a jelen állapotból kiinduló 

exogén becsléssel állítják elő vagy veszik át, itt a közlekedési modell adott állapotának 

eredményei (pl. az elérhetőség) egy területhasználati modell közbeiktatásával befolyásolják a 

következő közlekedési modellállapot alapadatait és így eredményeit is (lásd 2. ábra). [MOTOS, 

2007] 

 

2. ábra: A hagyományos közlekedési modell és a LUTI típusú modell működési elvének 

összehasonlítása [forrás: tfresource.org ábrája alapján] 

Ez a módszer a közlekedési modellekkel párhuzamosan, de azokhoz képest időben kissé 

késleltetve fejlődött ki. A közlekedés és a terület-felhasználás kapcsolata, mint kutatási téma az 

1950-es években került előtérbe. Ekkor mutattak rá először, hogy a jobb elérhetőséggel 

rendelkező területeket nagyobb eséllyel és jobb minőségben fejlesztik, mint a kevésbé 

megközelíthetőek [Hansen, 1959]. 

                                                 
14 A közlekedési modellek e korlátja nem a nem aktivitás-alapú mivoltukból keletkezik, hanem a csak közlekedési 

modell jellegből, amely nem kezeli a terület-felhasználási hatásokat. Ezt a következő alfejezetben fejtem ki. 
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Ezt követően gyorsan felismerték, hogy a közlekedés és a terület-felhasználás szoros 

interakcióban működnek, amelyet a 3. ábrán bemutatott körfolyamat szemléltet (land-use and 

transport feedback cycle). A terület-felhasználásbeli adottságok (a területhasználat mennyiségi 

és minőségi eloszlása15) meghatározzák a különböző tevékenységek térbeliségét (pl. lakóhely- 

vagy munkahely-választás, vásárlási szokások, stb.), amelyek közlekedési igényeket 

indukálnak a különböző lokációk közötti távolságok áthidalása érdekében (pl. a lakóhelyünkről 

el kell jutni a munkahelyünkre vagy az iskolába). A közlekedési rendszer adottságai 

(infrastruktúra és szolgáltatások összessége) befolyásolják az utazók által érzékelt általánosított 

utazási költségeket16, amelyek adott relációban az utazás „nehézségét” fejezik ki. Ezen utazási 

költségek (vagy ezek egyes alkotórészei) alapján az egyes területek elérhetőségi mutatója 

definiálható, amely azt hivatott reprezentálni, hogy mennyire könnyű vagy nehéz az adott 

területet közlekedési szempontból elérni a többi területhez viszonyítva. Az így definiált 

elérhetőség pedig visszahat a terület-felhasználási döntésekre (pl. egy jobban elérhető, jobb 

közlekedési adottságokkal rendelkező helyre költözöm), amellyel újból kezdődik a 

körfolyamat. [Wegener, 2004] 

 

3. ábra: A terület-felhasználás és a közlekedés egymásra hatásának körfolyamata 

[saját szerkesztés Wegener, 2004 alapján] 

                                                 
15 Minőségi jellemzőnek tekinthető a beépítés jellege, például lakóövezet vagy ipari övezet. Mennyiségi jellemző 

például a laksűrűség (fő/ha). 
16 Általánosított utazási költség alatt az utazók által érzékelt közgazdasági értelemben vett negatív hasznosságot 

értem. Ennek elemei például az utazási időköltség (beleértve és időnként külön értékelve a várakozási és átszállási 

idők költségét), az utazás pénzköltsége (pl. viteldíj, jármű-üzemeltetési költség vagy parkolási díj), de időnként 

egyéb változók is kifejezésre kerülnek (pl. kényelmi faktorok). Az értékelés többnyire pénzben történik, tehát az 

egyes tényezőket monetarizálják. 
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Az előzőekben vázolt kapcsolatrendszer első ismert modellje Lowry-nak tulajdonítható 

[Lowry, 1964]. Ez a modell aztán további kutatásokat és újabb modelleket indukált, amelyből 

több tucat LUTI típusú modell alakult ki. Ettől függetlenül e modellek alkalmazása nem olyan 

elterjedt és gyakori, mint a standard közlekedési modelleké. Hazai viszonylatban például ez 

idáig nem ismert működő LUTI modell, csak a terület-felhasználási döntések közlekedési 

modellektől független, neurális háló alapú szimulációs modellezésére van példa (lásd például 

Ruzsányi 2006-os írását)17. 

A LUTI elnevezés egy kicsit félrevezető. Területhasználat (land-use) alatt itt ugyanis a terület-

felhasználást kell érteni, főleg az egyes közlekedési szempontból releváns tevékenységek 

jellegére és mennyiségi megjelenésére fókuszálva (pl. felhasznált alapterületére)18. A 

módszertani törekvés lényegében a különböző gazdasági folyamatokban (gazdasági értelemben 

vett „piacokon”) részt vevő gazdasági szereplők döntéseinek megértése és – hasonlóan a 

közlekedési modellekhez – matematikai leképezése. [DETR, 1999] 

E modellek sajátossága, hogy a különböző gazdasági folyamatokat a közlekedés különböző 

módokon és időbeliséggel befolyásolja (lásd 4. ábra), így ezt a leképezés során is figyelembe 

kell venni. Ennek egyik megjelenési formája, hogy az egyes szereplők döntéseinek gyakorisága 

különböző. Például egy városlakó napi vagy heti szinten dönt vásárlási szokásairól, az üzletek 

– e dinamikusan változó vásárlási szokások összessége alapján – évek távlatában döntenek 

elhelyezkedésükről, míg a területhasználat jellege a tevékenységek lehetséges és megvalósult 

lokációi alapján évtizedes távlatokban váltakoznak. A változások gyorsasága egy másik 

befolyásoló tényező lehet. Wegener szerint például a városi alrendszerek 8+1 típusa különíthető 

el a megváltozásuk sebessége alapján (pl. nagyon lassú változás az infrastruktúra hálózatok 

esetén, de azonnali hatás az utazások terén) [Wegener, 2004]. Ezek az alrendszerek többnyire 

szakpolitikák által szabályozott piaci alapon működnek, amely jelleget a modellben szintén le 

kell képezni. [Simmonds & Feldman, 2011] 

                                                 
17 A településtervezés kapcsán kiemelkedő hazai alapmű még Nagy 2005-ös könyve, amely a stratégiai szintű 

tervezés kapcsán említi a hatásértékelések fontosságát. 
18 Szigorúan vett területhasználattal inkább a területhasználati modellek (land-use models) foglalkoznak. 
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4. ábra: A közlekedés és különböző gazdasági folyamatok kapcsolata 

[saját szerkesztés Wegener, 2004 és Simmonds & Feldman, 2011 alapján] 

A LUTI hatások kapcsán megfigyelhető azok jelentős területi kiterjedése, amely esetenként 

jóval nagyobb, mint a hatásokat okozó közlekedési beavatkozás forgalmi hatásterülete, sőt – 

továbbgyűrűző jellegük miatt – még az elérhetőségi mutatóban okozott változáson is 

túlterjedhetnek. A közlekedési szempontból releváns terület-felhasználási hatások jelentős 

része a meglévő épületállományra koncentrálódik, például a felhasználók cserélődése (pl. egy 

aktív és egy nem aktív lakos lakást cserél), a használat jellegének vagy intenzitásának 

megváltozása által (egy vegyesbolt helyett egy sportszerbolt lesz a sarkon)19. Továbbá 

megfigyelhető, hogy a terület-felhasználás változása mennyiségi összegek szempontjából 

csekélyebb, az átalakulás többnyire inkább az összetételben jelentkezik. [Simmonds & 

Feldman, 2011] 

A LUTI típusú modellek céljuk szerint két nagy csoportra bonthatók. Az egyik csoport az 

optimáló modellek csoportja, amelyek célja egy valamilyen szempontú rendszer optimum 

megtalálása. Ezek általában nehezebben megvalósítható modellek, amelyeknek kutatási 

szempontból vagy a hosszú távú tervezésben lehet kiemelt szerepe, ugyanakkor jelen kutatás 

részleteiben ezekkel nem foglalkozott. A másik csoport a prediktív modelleké, amelyek 

valamilyen input oldali változás (pl. közlekedési beavatkozás) összetett hatását becsülik meg. 

                                                 
19 Ezek a hatások nem vagy csak nagyon csekély mértékben befolyásolhatók a területhasználati szabályozás 

eszköztárával. 
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A prediktív modellek között vannak statikus modellek, amelyek egy adott időállapotban 

valamilyen magyarázó változók alapján megbecsülik az eredményváltozó(k)ra gyakorolt 

hatást. Ezek a modellek nagyjából a 80-as évekig voltak jellemzőek, azóta inkább a dinamikus 

vagy kvázi-dinamikus modellek kerültek előtérbe. Utóbbiak lényegében az időben változó 

folyamatokat írnak le, amelyekben időben felépülő vagy elnyújtott hatások jelentkeznek. A 

dinamikus modellek három módszertani megközelítésmódja ismert: a statisztikus mechanikán 

alapú modellek (entropy models), a gazdasági modellek zonális megvalósításán alapuló 

modellek20 (spatial economic models), valamint a különböző aktivitás alapú (pl. lakóhely vagy 

munkahely választási) részmodellekből felépített modellek (activity-based models). Ezeket egy 

1999-es DETR (Department of the Environment, Transport and the Regions) jelentés részletezi. 

[DETR, 1999] 

Az 1. táblázat egy áttekintést nyújt az előző csoportosítás szerint a fontosabb ismert LUTI 

modellekről feltüntetve a kifejlesztés helyét és évszámát. 

1. táblázat: Fontosabb LUTI modellek áttekintése [saját szerkesztés Simmonds & Feldman, 

2011 alapján] 

Modell elnevezése Kifejlesztés helye (esetleg városa) Kifejlesztés éve 

Statikus modellek 

IMREL Svédország (Stockholm) 1991 

DSCMOD Egyesült Királyság 1992 

MUSSA Chile (Santiago de Chile) 1996 

Statisztikus mechanikán alapú dinamikus modellek 

LILT Egyesült Királyság (Leeds) 1978 

DRAM/EMPAL 

(később METROPILUS) 
USA n.a. (2001) 

Területi alapú gazdasági dinamikus modellek 

MEPLAN 
Egyesült Királyság (Cambridge) 1989 

TRANUS 

Aktivitás alapú dinamikus modellek 

IRPUD Németország (Dortmund) 1982 

DELTA Egyesült Királyság 1994 

URBANSIM USA 2001 

MARS Ausztria (Bécs) 2004 

TIGRIS XL Hollandia 2011 

Ezekben a modellekben különböző modellépítési logikák azonosíthatók. Az egyik ilyen fő 

logikai különbség a változások leképezése szintjén jelenik meg, amely vonatkozásban a 

viselkedési jellemzőket leíró (behavioural approach), illetve a változásokat inkább 

strukturálisan kezelő megközelítésmódok (structure-explaning approach) figyelhetők meg. 

                                                 
20 A gazdasági modellek általában nem területi egységek szerint működnek. 
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Előbbi a folyamatra és az azt előidéző körülményekre fókuszál, míg utóbbinál inkább a 

kimenetel leírásán van a hangsúly. A másik modellépítési logikai különbség egy adott 

helyváltoztatásokat leképező modellben a terület jóságának figyelembe vétele kapcsán 

azonosítható. Az egyik lehetséges megközelítésmód az ún. „bid-rent”, amely Alonso városi 

területhasználatot leíró monocentrikus modelljén alapul [Alonso, 1960]. Ennek lényege, hogy 

a szereplők licitálnak a területekre és így – a legmagasabb licittel – alakulnak ki a területi 

értékek. A másik megközelítés a diszkrét döntési módszer (discrete choice approach), amely 

hasznossági értékekkel és véges számú döntési alternatívával dolgozik. Itt minél magasabb a 

hasznossági érték, annál nagyobb valószínűséggel választják a szereplők az adott alternatívát. 

Például ilyen az ún. logit modell Demencich & McFadden 1975 alapján. A harmadik 

modellépítési logikai különbség a modellek aggregáltságában van. Itt vagy az aggregált 

megközelítéssel (aggregate simulation) találkozunk, amely a szereplőket valamilyen szempont 

szerint csoportokra rendezve kezeli, vagy a mikroszimulációs (microsimulation) 

megközelítéssel, amely az egyének interakcióját modellezi. Utóbbi megközelítés elméleti 

alapjait Orcutt dolgozta ki [Orcutt, 1960]. 

Fontos megjegyezni, hogy a LUTI típusú modellek által becsült hatások egyik alternatív 

megközelítése lehet a gazdasági modellek alkalmazása. Ezek a modellek a LUTI modelleknél 

szélesebb körű hatások leképezésére szolgálnak és esetenként összekapcsolhatók közlekedési 

modellekkel is [MOTOS, 2007]. Ilyen esetekben elsősorban a közlekedési igények 

származtathatók belőlük. Számos típusa ismert ezeknek a modelleknek, ezek közül egy az ún. 

Spatial Computable General Equilibrium (SCGE) modell (lásd pl. Fütyü és Tánczos 2016-os 

cikkét). Ezekkel a gazdasági modellekkel jelen értekezés külön nem foglalkozik. 

A LUTI modellek a közlekedésiekhez hasonlóan input adatokat tudnak szolgáltatni a 

közgazdasági értékelésekhez. Ez az adatszolgáltatás nem feltétlen bővebb, de mindenképpen 

pontosabb, a rövidebb és hosszabb távú visszahatásokat (visszacsatolásokat) magába foglaló. E 

modellek segítségével területhasználati oldali beavatkozások (pl. lakópark építés) vagy 

beavatkozás elemek (pl. egy közlekedési projekthez kapcsolódó zöldterület fejlesztés) is 

értékelhetők. 

Végül e módszerek korlátai kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a LUTI modellekben 

alkalmazott közlekedési módszertanok a legtöbb esetben a hagyományos négylépcsős 

modelleket követik, amelyek bizonyos utazói viselkedési jellemzők leírására a korábban 

említetteknek megfelelően képtelenek. Ez bekorlátozza néhány a közlekedési 

igénybefolyásolásban alkalmazott szabályozó eszköz hatásának értékelését. [Wegener, 2004] 
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2.2.3 Közgazdasági értékelések 

A költség-haszon elemzés (angolul Cost-Benefit Analysis, rövidítve és a továbbiakban: CBA) 

egy komplex pénzügyi, társadalmi-gazdasági vizsgálat, amelyet széles körben alkalmaznak a 

döntés-előkészítés során befektetések vagy fejlesztési elképzelések elemzésére. A CBA 

általános célja, hogy hatékony beavatkozások ésszerű megvalósulását támogassa. Ennek 

keretében a CBA a stratégiaalkotási, és azt követően a projekt-előkészítési (pl. tervezési) 

feladatokba integrálódik. Az ilyen értékelési módszerek alkalmazásával elkerülhető az a 

véleményem szerinti káros – egyébként hazai viszonylatban is elterjedt – gyakorlat, hogy egy 

előre definiált és konszenzusos cél eléréséhez vezető alternatívák objektív vizsgálata és azon 

alapuló döntéshozatal helyett különféle, valamely szempontból preferált intézkedésekhez 

ideológiákat dolgoznak ki. Avagy ahogy Paul Krugman megfogalmazta [Krugman, 1999]: 

„The Model is often smarter than you are. What I mean by that is that the act of putting your 

thoughts together into a coherent model often forces you into conclusions you never intended, 

forces you to give up fondly held beliefs.” / 

„A modell gyakran okosabb, mint te vagy. Ez alatt azt értem, hogy az a folyamat, ahogyan 

összerendezed a gondolataidat egy koherens modellé, gyakran olyan következtetések 

levonására késztet, amiket sosem szándékoztál levonni, illetve kikényszeríti, hogy feladd az 

előzetes meggyőződéseidet.” 

Egy beavatkozás vagy beruházás tervezésekor az alapvető kérdés, hogy érdemes-e erőforrást 

(általában tőkét) fektetni az adott elképzelésbe, pontosabban, hogy megéri-e például jelenbeli 

pénzeszközöket feláldozni a jövőben várható hasznok reményében. További kérdés lehet, hogy 

ha megéri a befektetés, akkor annak melyik módja, alternatívája a leghatékonyabb? Ahhoz, 

hogy ezekre a kérdésekre megalapozott választ lehessen adni, részletesen elemezni kell a főként 

jelenbeli áldozatokat (beruházási költséget), valamint a jövőbeni hasznokat és ezeket össze kell 

hasonlítani egymással. A módszer gyökerei 1848-ra, egy francia mérnök, Jules Dupuit 

munkásságára nyúlnak vissza, majd valamivel később Alfred Marshall brit közgazdász 

definiálta az alapvető összefüggéseket. Az első ismert gyakorlati alkalmazásra 1936-ban került 

sor először, amikor az amerikai kongresszus elfogadta az árvízvédelmi törvényt (Flood Control 

Act of 22 June 1936) és előírta a módszer használatát az árvízvédelmi beavatkozások 

vonatkozásában [Arnold, 1988]. Később, az 1950-es évektől kezdődően kezdett el foglalkozni 

részletesebben a közgazdasági szakirodalom a CBA módszerével és innentől kezdve 

megkezdődött szerteágazó gyakorlati alkalmazása is. A módszertani hátteret és a CBA szakmai 

alapjait Mishan 1982-ben magyar nyelven is megjelent könyve foglalja össze. [Mishan, 1982] 
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Technikai szempontból a CBA során számszerűsítik az adott beruházás pénzügyi költségeit, 

bevételeit és közgazdasági hasznait. Annak érdekében, hogy ezek a különböző időpontokban 

jelentkező pénzáramok (cashflow) egymással összevethetőek legyenek, egy meghatározott 

időpontban kell őket figyelembe venni. Ezért az egyes pénzáramok jelenértékét (present value) 

számítjuk ki a diszkontálás módszerének segítségével. A diszkontálásra alapvetően azért van 

szükség, hogy figyelembe vegyük az általános pozitív időpreferenciát21, miszerint egy jelenbeli 

pénzáramot többre értékelünk egy nominálisan és árszintjében azzal megegyező értékű jövőbeli 

pénzáramhoz képest. [Trenecon, 2016; Solt, 2007] 

CBA készülhet pénzügyi és közgazdasági értelemben is. A pénzügyi elemzés célja a beruházás 

pénzáramainak bemutatásán keresztül a projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak és 

finanszírozási hiányának kiszámítása, valamint a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata. Itt a 

pénzügyi költségeket és bevételeket vetjük össze egymással. A közgazdasági elemzés ezzel 

szemben a beruházás társadalmi hasznosságát vizsgálja, a nemzetgazdasági szinten vett 

megtérülést elemzi. Ennek során a pénzügyi költségeket és hasznokat felváltják, illetve 

kiegészítik a társadalmi költségekkel és hasznokkal. A közgazdasági költségek a pénzügyi 

költségekből számolhatók különböző korrekciós tényezők figyelembe vételével. A 

közgazdasági hasznok pedig a társadalmi értelemben vett költségek (végső soron a gazdasági 

járadék22 és externális költségek) megváltozásából erednek. A közgazdasági haszon tehát 

tulajdonképpen társadalmi költség-megtakarítás. [Mishan, 1982] 

A jelenértéken számított pénzáramok összegeként, a költségeket negatív, a bevételeket pedig 

pozitív pénzáramként kezelve áll elő a CBA egyik legfontosabb teljesítmény indikátora, a nettó 

jelenérték (Net Present Value, rövidítve és a továbbiakban: NPV). Egy másik fontos, az 

előzővel összefüggő indikátor a belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return, rövidítve: IRR), 

amely azt a diszkontráta értéket jelenti, amely mellett a beruházás NPV értéke éppen nullával 

lenne egyenlő. Az előző indikátorok a pénzügyi és a közgazdasági elemzés esetében is 

számíthatók. Fontos megjegyezni, hogy a közgazdasági elemzésnél egy harmadik indikátort is 

szokás kiszámítani: a haszon-költség hányados (Benefit-Cost Ratio, rövidítve: BCR) a hasznok 

és a költségek jelenértékének arányát mutatja be. A beruházásról közgazdasági értelemben az 

említett három indikátor értéke alapján lehet dönteni. A pozitív döntés kritériuma 

értelemszerűen az, hogy az NPV pozitív értéket vegyen fel, az IRR nagyobb legyen, mint az 

                                                 
21 Ebbe az időpreferenciába ágyazódik be az alternatív költség fogalma is. 
22 Ez többnyire a fogyasztói többlet (más néven fogyasztói járadék) megváltozását jelenti. Egyes esetekben 

termelői járadék is keletkezik. 
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alkalmazott diszkontráta, valamint, hogy a BCR értéke 1-nél nagyobb legyen. [European 

Commission, 2014] 

A megvalósíthatósági, stratégiai alkotási vizsgálatok készítésekor nem csak a különböző 

fejlesztési lehetőségeket lehet egyesével értékelni, hanem a módszertan segítségével 

összehasonlíthatóak azok indikátor értékei, amely például projektrangsorolások alapja lehet. 

Fontos kiemelni, hogy a CBA készítés során csak olyan hatásokat lehet figyelembe venni, 

amelyek nem csak számszerűsíthetők, hanem monetarizálhatók is. Törekedni kell tehát arra, 

hogy a beavatkozás hatásai közül minél többet figyelembe lehessen venni. Ennek természetesen 

megvannak a maga korlátai. Adódhatnak olyan, egyébként nem elhanyagolható, sőt releváns 

hatások, amelyeket nem lehet megfelelően monetarizálni vagy egyáltalán nem lehet 

számszerűsíteni. E hatások figyelembevételéhez a többkritériumos elemzés (Multi-Criteria 

Analysis, rövidítve: MCA) használata javasolt, ami kiegészítheti a CBA-ból levonható 

következtetéseket. További, a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos módszer a költség-

hatékonyság elemzés (Cost-Efficiency Analysis, rövidítve: CEA), amelyet leginkább akkor 

alkalmaznak, ha egy jól definiálható, egzakt cél (output) elérésére több – például műszaki vagy 

technológiai – alternatíva közül kell kiválasztani a legköltségkímélőbb megoldást. [Trenecon, 

2016] 

Manapság a CBA módszert leginkább a pénzügyi befektetések és a közlekedési beruházások, 

valamint környezetvédelmi projektek esetén alkalmazzák, de ismertek más területen (pl. 

sportberuházások esetében) való alkalmazásai is [Vörös, 2017]. A közlekedési alkalmazás ezek 

közül is élen járónak számít és jól kiforrott módszertannal rendelkezik. Európában például a 

közösségi (Európai Uniós) forrásból megvalósuló közlekedési fejlesztések esetében – bizonyos 

lépték felett – kötelező a módszer alkalmazása és uniós szinten már a harmadik generációs CBA 

készítési útmutatót adták ki [European Commission, 2014]. Ezen kívül több európai ország 

nemzeti útmutatója számos innovatív és előre mutató módszertani elemet tartalmaz. Említésre 

érdemes a francia, a német, a svéd és a holland gyakorlat, valamint az Egyesült Királyságban 

alkalmazott módszertan, amelyek közül utóbbi a weben is elérhető (WebTAG) [DfT, 2014]. Az 

európai gyakorlatot Vörös és társai foglalják össze 2016-os cikkükben. Hazai viszonylatban 

szintén elérhető egy az elmúlt közel egy évtized hazai gyakorlata alapján több ízben frissített 

és továbbfejlesztett módszertani útmutató [Trenecon, 2016], amelyen a hazai 

megvalósíthatósági vizsgálatok költség-haszon elemzésének zöme alapul. A 

közlekedésgazdaságtan általános és hazai kérdéseit Tímár könyve foglalja össze [Tímár, 2002]. 

A közlekedési szektorra vonatkozó hazai gyakorlatot és annak tanulságait Ajtay és Koren, 
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illetve Fodor 2003-as cikkei, Orosz és társainak 2006-os cikke, valamint Princz-Jakovics és 

Mátrai 2010-es cikke mutatja be. A területfejlesztési gyakorlattal Hatvani 2003-as cikke 

foglalkozik. 

Közlekedési beruházások esetén az értékelés menete lényegében a pénzügyi beruházási és 

működési költségek felvételén, valamint a közlekedési vagy LUTI modellek által szolgáltatott 

bemenő adatokon alapul. Lényegében a modell adatok alapján számíthatók a pénzügyi 

bevételek, valamint a közgazdasági haszonelemek. Itt is különbözeti szemléletű értékelés 

jellemző, azaz a fejlesztési különbözet elvét alkalmazzák, ami nélküle és vele állapotok 

definiálását teszi szükségessé. A nélküle állapotok, mint referencia esetek adekvát 

meghatározása komoly szakmai kihívást jelent és évek óta vitatott és kutatott téma 

[Vörös et.al., 2016]. 

A közlekedési CBA-kban jellemzően az adott beavatkozáshoz rendelhető költségek és hasznok 

kerülnek összevetésre és közgazdasági szempontú értékelésre. A közgazdasági költségek a 

pénzügyi költségeken alapulnak, amelyek jellemzően az alábbi csoportokba sorolhatók: 

 beruházási költségek, 

 üzemeltetési és fenntartási költségek, 

 pótlási (felújítási) költségek, 

 maradványérték. 

Ezen pénzügyi költségekből korrekciók útján számíthatók a közgazdasági költségek (pl. fiskális 

korrekciókkal, vagy a társadalmi értéket tükröző elszámoló árak figyelembe vételével). A 

pénzügyi jellegű bevételeket is figyelembe véve pénzügyi elemzések is készíthetők. Ezek célja 

a beavatkozás pénzáramainak bemutatásán keresztül a projekt pénzügyi 

teljesítménymutatóinak kiszámítása. A pénzügyi elemzéssel itt most külön nem foglalkozom, 

mert a kutatási téma szempontjából irrelevánsnak tekinthető. 

A maradványértéket (az eszközök értékét a vizsgált időszak végén) a beruházási költségből és 

az egyes beruházási elemek élettartamából, valamint a pótlási tevékenységek alapján szokás 

meghatározni. A maradványérték tulajdonképpen egy negatív költségelemet (egy megmaradt 

értéket) jelent, vagyis a költségekből levonásra kerül. 

Egy közlekedési beavatkozás jellemzően és a hazai gyakorlatban is számszerűsített 

közgazdasági haszonelemei a következő csoportokba sorolhatók: 

 utazási időköltség változás, 

 baleseti költség változás, 
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 közúti jármű-üzemeltetési költség változás, 

 környezeti költség változás. 

Emellett számos egyéb hatás is létezhet, amelyek hasznai általában nem kerülnek 

számszerűsítésre. Például az alábbiak: 

 az utazási idők megbízhatóságából (változékonyságából) eredő felhasználói 

költség változások, 

 kényelmesebb átszállási kapcsolatok (pl. kellemesebb körülmények között 

töltött várakozási idők), 

 agglomerációs hatás, 

 közbiztonságra gyakorolt hatás, 

 egyéb közvetett gazdasági hatások (pl. a beruházás multiplikatív hatásának jóléti 

része). 

Az utazási idők megbízhatóságából, az agglomerációs hatás illetve a kényelmesebb átszállási 

kapcsolatokból eredő hatások monetarizálásra jelenleg nincs megalapozott és elfogadott hazai 

módszertan, sőt az európai gyakorlatban is csak néhány országban veszik ezeket figyelembe 

[Vörös et.al., 2016]. 

A hazai költség-haszon elemzésekben sajnos elterjedt gyakorlat a közvetett gazdasági hatások 

megalapozatlan és bizonytalan, többnyire erősen túlzó feltételezése. Hasonló gyakorlat 

figyelhető meg a területi felértékelődés kapcsán is. Itt fontos megjegyezni, hogy közgazdasági 

értelemben a teljes társadalmi haszon a gazdasági járadék (esetünkben a fogyasztói többlet) 

megváltozásával mérhető. Az előzőekben felsorolt, számszerűsített haszonelemek ennek a 

fogyasztói többlet megváltozásnak meglehetősen jó közelítését adják23. A nem számszerűsített 

haszonelemekre vonatkozó felsorolás pedig a nem mérhető, mértékét tekintve nem túl jelentős 

részt mutatja be. Fontos azonban leszögezni, hogy egy közgazdasági értékelés során a 

társadalmi költségeket érintő változásokkal foglalkozunk és a hasznok figyelembevétele során 

fokozottan ügyelni kell a kettős (vagy többes) számbavétel elkerülésére. Ez a közvetett hatások 

esetében rendkívül félreérthető, félrevezető lehet. Például ha egy közlekedési infrastruktúra 

fejlesztés esetében már számszerűsítettük a szokásos haszonelemeket (utazási időmegtakarítás, 

                                                 
23 Azért beszélhetünk csak közelítésről, mert ebben a felfogásban a költség-haszon elemzés abból indul ki, hogy a 

közlekedési piacon túli ún. másodlagos piacokon (pl. munkaerőpiac, árupiac) tökéletes verseny van és az 

egyensúlyi ár megegyezik a határköltséggel. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül – és általában nem teljesül – 

akkor a hatások egy részét nem tudjuk a fogyasztói és termelői többlet, illetve az externális költségek 

megváltozásával mérni. Ezért merül fel például az agglomerációs és egyéb közvetett gazdasági hatások 

számszerűsítésének gondolata. 
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baleseti költségmegtakarítás, jármű-üzemeltetési költségmegtakarítás, környezeti 

költségmegtakarítás), akkor már nem vehetjük figyelembe az infrastruktúra fejlesztés által 

érintett ingatlanok értékének megváltozását, mert az pl. az elérhetőség vagy a környezeti 

minőség változásából ered és ezeket az utazási időköltség, illetve a környezeti költség kapcsán 

egyszer már számszerűsítettük. Ugyanígy nem vehető figyelembe az, ha a jobb elérhetőség 

miatt egy utazó időt takarít meg, és azt többletmunkára használja fel, amiből többlet bevételhez 

jut, amiből aztán többlet fogyasztása lesz, hiszen a folyamat legelején megmértük a 

megtakarított idő értékét és utána ez a létrejövő „haszon”, mint társadalmi transzfer realizálódik 

különböző gazdasági szereplőknél (pl. a boltban ahol többet vásárol). További példák és 

magyarázat található Mishan 1982-es könyvének 12. fejezetében (Transzferkifizetések és a 

kétszeres számbavétel). Az egyéb közvetett gazdasági hatások kapcsán több kutatás is 

folyamatban van, bár az uniós módszertani útmutató egyelőre nem javasolja az értékelésekben 

való szerepeltetésüket [European Commission, 2014]. 

A közgazdasági elemzés elvégzéséhez szükséges még rögzíteni az értékelési időtávot, amely 

időszakra a pénzáramokat figyelembe vesszük (pl. 30 év a hazai útmutató alapján). Továbbá 

szükséges meghatározni a költségszámítás módszerét (pl. változatlan árak használata a 30 év 

során), a jelenérték évét (pl. a vizsgálat évének vagy egy adott év árszintje) és a társadalmi 

diszkontrátát. 

 

A következőkben a hagyományos közlekedési CBA haszonelemek hazai számítási metodikáját 

mutatom be kitérve azok input adatigényére. Az outputok minden esetben monetáris, tehát 

pénzben kifejezett értékek. 

Az utazási időköltségek számítása 

Az utazási időköltségek változását az utasóra változásokból (közlekedési rendszerben eltöltött 

idő megváltozásából), valamint a fajlagos időértékek alapján számítják ki. Az utasóra 

változások esetében a forgalmi modellben számított járműben töltött időt, illetve egyéb az 

utazásokhoz kapcsolódó időtartamokat veszik figyelembe (pl. közösségi közlekedés esetén a 

rágyaloglási, várakozási és átszállási idő). 

A fajlagos időértékek között megkülönböztethetünk üzleti és nem üzleti célú, illetve hosszú és 

rövid távú utazásokat. A nem üzleti célú utazásokon belül is meg szoktak különböztetni 

munkába járás célzatú, illetve szabadidős utazásokat. E kategóriák vagy akár – ha rendelkezésre 

áll ilyen – utazói csoportok, esetleg közlekedési eszközök mentén számos differenciálisi 

lehetőségre van mód. 
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A baleseti költségek számítása 

A baleseti költségeket a forgalmi modellből származó futásteljesítmény (járműkm) értékek, 

relatív sérülési mutatók (RSM), valamint fajlagos baleseti költségek alapján számítják ki. A 

relatív sérülési mutatók lényegében az adott sérülés bekövetkezési valószínűségét adják meg 

sérülés kategóriánként (pl. haláleset, súlyos sérülés, könnyű sérülés, csak anyagi káros baleset) 

és az infrastruktúra kategória szerint (pl. vasút, autópálya, országos 2x1 sávos főút külterületi 

szakasza, stb.). A fajlagos baleseti költség értékek pedig az egyes sérülés kategóriák pénzben 

kifejezett értékét adják meg. 

A közúti jármű-üzemeltetési költségek (Vehicle Operating Cost, VOC) számítása 

A társadalmi szinten jelentkező jármű-üzemeltetési összköltség a járművek sebessége és a 

megtett járműkilométerek arányában változik. Ezek a bemenő adatok szintén a forgalmi 

modellből származnak. A VOC-ban alkalmazott fajlagos értékek a járműpark szerkezetétől és 

az üzemanyagáraktól függenek. A jármű-üzemeltetési költség leírására a hazai módszertani 

útmutató [Trenecon, 2016] alapján ismertetek egy példát az alábbiakban: 

 𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑣 + 𝑐𝑣2 + 𝑎1 +
𝑏1

𝑣
, ha v ≥ 5 km/h (1) 

 𝐶(𝑣) = 𝐶(𝑣 = 5𝑘𝑚/ℎ), ha v < 5 km/h (2) 

 𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 (3) 

 𝐶1 = 𝑎 + 𝑏𝑣 + 𝑐𝑣2 (4) 

 𝐶2 = 𝑎1 +
𝑏1

𝑣
 (5) 

ahol: 

 C1  az üzemanyagköltség [Ft/járműkm] 

 C2  az egyéb üzemeltetési költség [Ft/járműkm] 

 v  az átlagsebesség [km/óra] 

 a, b, c, a1, b1 konstans paraméterek, amelyek járműkategóriánként változhatnak. 

Környezeti költségek számítása 

A környezetterhelés három fontos tényezője kerül monetarizálásra: a zajterhelést, a 

levegőszennyezést és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatást. A környezeti költségek számítása 

közlekedési módonként a futásteljesítményeket és a vonatkozó fajlagos környezeti költség 

értékeket veszi figyelembe. A zajterhelés kapcsán gyakori a lokáció szerinti megkülönböztetés 

is (pl. külterület-belterület vagy város, előváros, stb.). Léteznek ún. részletes számszerűsítő 

módszerek is, amelyek az emissziókat próbálják közelítőleg becsülni (pl. hány tonna CO2 

kibocsájtás történik) és egy fajlagos költségérték (pl. egy tonna CO2 értéke) alapján 
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monetarizálják a hatást. A fajlagos költségeket általában a megelőzési és/vagy környezet 

helyreállítási költségek határköltsége alapján veszik fel. A zaj esetében ún. zaj-lakos 

egyenértéket szokás számítani, amiben figyelembe veszik az érintett lakosszámot is. 

 

A közlekedési modellekből tulajdonképpen utasóra és futásteljesítmény (járműkilométer, 

utaskilométer) adatok származnak, valamint a jellemző hálózati sebességek alapján 

számíthatók a sebességfüggő jármű-üzemeltetési költség értékek. A LUTI modellek 

lényegében ugyanilyen jellegű adatokat szolgáltatnak, különbség csak annyiban van, hogy 

mivel a modellben változhat a terület-felhasználás is, így az említett adatok értékei jelentősen 

megváltozhatnak a tisztán közlekedési – belső változóval leírt terület-felhasználás változást 

nem feltételező – modellekből származóakhoz képest. Ennek egy lehetséges példája, hogy egy 

közlekedési modell távlati becslése valamilyen infrastruktúra beruházás hatásaként jelentős 

időmegtakarítást mutat ki, miközben egy LUTI modellben ugyanez az időmegtakarítás jóval 

kisebb értékre adódik, mert a gyorsabb utazási lehetőségnek köszönhetően javuló elérhetőség 

következtében az utazók távolabbi utazási célokat választanak és/vagy távolabb költöznek 

jelenlegi utazási céljaiktól (pl. munkahelyeiktől). Ez a modell becslésekben lévő eltérés igen 

jelentős változást hozhat a közgazdasági eredményekben, különös tekintettel arra, hogy az 

utazási idő megtakarítás a legtöbb közlekedési beruházás legfőbb haszoneleme. 

Ahogyan az az eddig leírtakból is kiderült, számos bizonytalansági tényező jelentkezik mind a 

közlekedési vagy LUTI modellek becsléseiben, mind a közgazdasági értékelési módszertanon 

belül. Ezen bizonytalansági tényezők az értékelés megbízhatóságát is érintik, így rendszerint a 

közgazdasági értékelésbe ágyazva a mennyiségi kockázat elemzésével is foglalkozni szükséges 

[Trenecon, 2016]. Ez legegyszerűbb formájában egy érzékenységvizsgálatban nyilvánul meg, 

ahol azonosításra kerülnek a legkritikusabb változók, valamint a megváltozásuk esetén az 

eredményekre gyakorolt várható hatásuk. Ezt követően egyszerűbb vagy például Monte Carlo 

szimulációs alapú forgatókönyv elemzésekkel lehet értékelni a változók együttes hatását 

[MOTOS, 2007]. 

 

A CBA módszer univerzalitása ellenére korántsem jelent megoldást minden hatásértékelési 

esetben. E tekintetben nem csak a számszerűsíthetőség és a monetarizálhatóság szab határokat, 

számos egyéb probléma is felmerül. Az egyik ilyen korlát, hogy bár a módszertani keret azonos, 

mégis számos paraméter (pl. fajlagos költség értékek) számítási módja országonként más és 

más, így még európai viszonylatban is rendkívül nehéz az elemzések eredményeinek 
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összehasonlítása. Az uniós támogatással megvalósult HEATCO (Harmonised European 

Approaches for Transport Costing and Project Assessment) projekt kísérletet tett az európai 

módszertanok egységesítésére, azonban csak részeredményeket ért el (pl. a környezeti fajlagos 

értékek meghatározása terén) [HEATCO, 2005]. Egy másik fontos módszertani hiányosság, 

hogy a gazdasági teljesítményre gyakorolt hatás nem értékelhető a közgazdasági CBA jóléti 

megközelítésében. Ugyanakkor egy a gazdasági növekedést hajszoló közegben a döntéshozók 

számára e hatások igen meghatározóak, ezért más módszertanok is előtérbe kerültek a 

projektértékeléseknél az elmúlt években (pl. ilyen a GVA24 megközelítés térhódítása az 

Egyesült Királyságban) [Laird et.al., 2014]. Ennek a jelenségnek kapcsán az is megfigyelhető, 

hogy a CBA eredmények nem feltétlen befolyásolják a döntéshozatalt (lásd pl. [Odeck, 2010]). 

További probléma még, hogy a módszertan jelenlegi alkalmazási gyakorlata nem fordít 

figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatásokra, amely például abban nyilvánul 

meg, hogy mely társadalmi – és milyen jövedelemmel rendelkező – csoportokat terhelnek egy 

beavatkozás költségei, valamint, hogy kiknél realizálódnak a hasznok [Laird et.al., 2014]. 

Fontos azonban említést tenni róla, hogy jelenleg nem ismert a CBA jóléti megközelítésénél 

átfogóbb és igazságosabb hatásértékelést lehetővé tevő módszertan. A GDP-re gyakorolt 

hatásokat előtérbe helyező módszertanok nem veszik figyelembe a társadalmi jólét változását25. 

A különböző módszertanok által szolgáltatott eredmények közötti különbségek okai egyelőre 

nem teljesen ismertek, ami ezek félreértelmezéséhez vagy éppen tudatos félremagyarázásához 

vezethet. Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy nem ismert a CBA-nál alkalmasabb módszertan, bár 

kétségtelenül akadnak kihívói. Ugyanakkor az leszögezhető, hogy az egzakt alapokon nyugvó, 

következetés és minőségi elemzések mindenkor elengedhetetlenek. [Laird et.al., 2014] 

  

                                                 
24 Gross Value Added 
25 Elég csak a gazdasági növekedés és a környezeti értékek megóvása közötti ellentétre gondolni. Egy másik 

aktuális példa lehet, hogy az olimpia rendezéshez kapcsolódó megvalósíthatósági vizsgálatok is rendszerint a rövid 

távú pénzügyi hatásokra, valamint a GDP-re gyakorolt hatásokra fókuszáló elemzésekre építik többnyire optimista 

várakozásaikat, miközben az utólagos vizsgálatok meglehetősen negatív eredményeket mutatnak e 

sportesemények értékelése kapcsán. Így régóta felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e a GDP-ben, mint 

beruházásértékelési indikátorban gondolkodni? 
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2.3 Igény egy átfogó vizsgálati rendszerre 

A közlekedéstervezés talán legfontosabb feladata, hogy a közlekedési rendszer folyamatos 

menedzselésén keresztül (szükség esetén különböző beavatkozások vagy szabályozások 

segítségével) feloldja az abban lévő feszültségeket, valamint lehetőség szerint megelőzze azok 

kialakulását. A közlekedés származtatott igény voltánál fogva társadalmi-gazdasági 

szempontból rendkívül fontos, hogy a közlekedéstervezés lehetővé tegye a forgalmi igények 

megengedhető legkedvezőbb kielégítését. Ehhez figyelembe kell venni a rendszer ok-okozati 

összefüggéseit, a lehetséges beavatkozások belső és külső hatásait, amely követelmények 

teljesítéséhez a közlekedési, mint tér – idő – költség rendszert leíró (hatásbecslő) modell és 

értékelő rendszer szükséges. [Monigl et.al., 2008; Monigl & Berki, 2010; Modell Tercett 

Konzorcium, 2015] 

Az előző alfejezetekben bemutatott jelenlegi hatásbecslő és értékelő gyakorlat alapján számos 

hiányosság fedezhető fel. Az e hiányosságokból eredő bizonytalanság a további fejlődés gátja 

lehet. A főbb hiányosságok a következők: 

 A közlekedési modellek alkalmazása ma már ugyan elterjedt gyakorlatnak 

számít26, azonban ezek a modellek jellegüknél fogva számos fontos kérdést nem 

tudnak kezelni. Ilyen például a területhasználatra vonatkozó hatás és annak 

hosszabb távon jelentkező visszacsatolása. 

 Megfelelő LUTI modellek alkalmazása számos hiányosságot pótolna, azonban 

ezeknek a modelleknek a gyakorlati alkalmazása meglehetősen korlátozott. 

Bonyolultságuk és kiterjedt adatigényük miatt a fejlettebb országokban is csak 

elvétve alkalmazzák őket. 

 A közgazdasági hatásértékelés kapcsán a módszertani háttér ugyan adott, mégis 

hiányosságok vannak a hosszú távon jelentkező, és a visszacsatoló jellegű 

hatások esetében, a rendszer megbízhatóságának, valamint a társadalmi 

egyenlőtlenség értékelésében. A közgazdasági értékelések hiányosságaként 

vethető fel az is, hogy az eredmények nem kerülnek kiértékelésre például a 

fenntartható szempontjából. 

 További hiányosság, hogy a közgazdasági hatásértékelések és a hatáselőrebecslő 

modellek ugyan egymásra épülően ad-hoc alkalmazhatóak, de kialakításuk nincs 

                                                 
26 Fontos azonban azt is látni, hogy hazai viszonylatban a közlekedési modellek multimodalitása is csak néhány 

éve vált szakmai minimum követelménnyé. A Nemzeti Közlekedési Stratégia országos modelljét megelőzően még 

többnyire ágazati modellekkel történt a tervezés. A fővárosi modellek esetében kedvezőbb volt a helyzet, de igazán 

megbízható alapot az EFM kidolgozása jelentett. 
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egymással teljes összhangban. Ez a „szigetrendszer” szerű működés az egyik 

oka annak, hogy például a visszacsatoló mechanizmusok már nem épülnek be a 

közgazdasági értékelésbe. 

A közlekedési rendszer komplexitása nem csak projektértékelési nehézségeket okoz, hanem 

egyúttal azt is jelenti, hogy a rendszer számos paraméter által szabályozható. Finomhangolt 

szabályozó rendszerek alkalmazásával a világ számos pontján értek el jelentős sikereket. Egy 

jó példa erre a Stockholm városában bevezetett időben differenciált behajtási díj esete 

[Börjesson et.al., 2012]. Ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi közlekedési problémák és kihívások 

a közlekedési rendszerek körültekintő vizsgálata mellett megoldhatók, megválaszolhatók. 

Annak ellenére, hogy e tekintetben nincsenek univerzálisan alkalmazható megoldások, egy 

átfogó vizsgálati keretrendszer felállítása javasolt, amely az átláthatóságot és az 

összehasonlíthatóságot is segíthetné. Ez a keretrendszer összhangba hozható a SUMP 

folyamattal és annak elvi megfontolásaival is (emberközpontú tervezési szemlélet, átlátható 

hatásértékelés alapú intézkedések, az eredmények folyamatos nyomon követése és 

visszacsatolása). [Juhász, 2014] 

A vizsgálati keretrendszerrel szemben támasztott követelményeket jelen kutatásban egyrészt az 

általánosan megjelenő hatásértékelési hiányosságokból, másrészt Budapest példáján keresztül, 

azon belül is az elmúlt években tervezett főbb forgalomcsillapítási projektek értékelési 

tapasztalatai alapján vezettem le. Itt azért kerül előtérbe a forgalomcsillapítás, mint külön 

megnevezett beavatkozás, mert az elmúlt évtizedekben kialakult hatásbecslő és értékelő 

gyakorlatok elsősorban a közúti fejlesztések logikájához igazodtak és ezek értékelésére teljes 

mértékben alkalmasak voltak, ugyanakkor a közúti forgalmat szabályozó, korlátozó 

intézkedések értékelése nem minden esetben egyértelmű [Monigl et.al., 1996]. 

Az előző megfontolásokat figyelembe véve a következő hatásértékelési szempontból kritikus 

kérdések, témák fogalmazódtak meg [Juhász, 2014]: 

 Megvalósíthatóak-e anélkül a forgalomkorlátozó intézkedések, hogy közben a 

közlekedési rendszer működését veszélyeztetnénk? Feltehetően néhány előfeltétel 

szükséges ehhez: 

o a meglévő közlekedéshálózati struktúra figyelembe vétele mellett, ahol erre 

szükség van, növelni kell a hálózat rugalmasságát (pl. centralizáltság 

csökkentése, párhuzamos útvonalak, stb.); 

o a személygépjármű-tulajdonlás és –használat kiterjedtebb szabályozása az 

érintett területen; 
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o alternatív közlekedési lehetőségek biztosítása és fejlesztése (adaptációs 

technikák mentén az alternatíva választás elősegítése, arra való ösztönzés). 

 A rendszer rugalmassága és megbízhatósága alapvetően meghatározó tényező lesz az 

egyes beavatkozások megvalósítása utáni állapotokban, különös tekintettel a közúti 

torlódásokra és a közlekedési területek többoldalú felhasználási lehetőségére. 

 Nem elegendő a közlekedési problémák megoldásával foglalkozni, egy komplex 

terület-felhasználási stratégia is szükséges. 

 Egyértelmű kell legyen, hogy milyen lehetőségek közül választhatunk. Például: Miért 

korlátozzuk a forgalmat és ezért milyen dolgokat áldozunk fel ezért? Kik lesznek az 

intézkedés nyertesei és vesztesei? 

 Figyelembe kell venni a párhuzamosan megvalósuló beavatkozásokat a szinergikus és 

antagonisztikus hatások értékelése érdekében. 

Fentiek alapján az átfogó vizsgálati keretrendszerrel szemben támasztott követelmények a 

közvetők: 

 a hatásbecslésben a közlekedési hálózat jellemzőinek, továbbá a multimodalitás, az 

intermodalitás és a terület-felhasználásra gyakorolt kétirányú (oda-vissza, LUTI) hatás 

figyelembe vétele; 

 a hatások fenntarthatósági szempontból való értékelése (gazdasági, társadalmi és 

környezeti hatások értékelése); 

 a rövid és hosszú távú hatások (visszahatások) hatásbecslésben való figyelembe vétele 

és értékelése; 

 a rendszer megbízhatósági jellemzőinek értékelése; 

 a társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatások értékelése. 

A különböző beavatkozások27 gyakorlati megvalósítása kapcsán felismerhető, hogy az 

előzőekben felsorolt tényezők mentén nem teljesen ismertek az egyes beavatkozási lehetőségek 

alkalmazásának stratégiai (elő)feltételei. A feltételrendszer tisztázása érdekében a következő 

kérdések kerülnek előtérbe [Juhász, 2013b]: 

 Mi a célja a beavatkozásnak? 

 Hogyan lehet egy fenntartható közlekedési rendszert létrehozni? 

 Mi a hatékony, a célok elérését lehetővé tevő beavatkozások kiválasztásának módszere? 

                                                 
27 Jelen esetben beavatkozás alatt összetettebb, nagyobb hatásterületre kiterjedő beavatkozások vagy beavatkozás 

csomagok értendők. 
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 Hogyan biztosítható, hogy a kívánt hatást el lehessen érni? 

 Mik a várható, nem kívánatos mellékhatások és hogyan lehet őket megelőzni, elkerülni? 

 Az elérni kívánt hatások (eredmények) várhatóan tartósak lesznek-e, nem csökken-e az 

idő előrehaladtával mértékük? 

Az előző kérdések relevanciáját néhány példával illusztrálom. Az első példa Budapest belvárosi 

területeinek 2008-2012-es rehabilitációja és ezzel párhuzamos közúti forgalomcsillapítása. Az 

intézkedések kezdetben nagyon sikeresnek tűntek, ugyanakkor gyorsan kiderült, hogy a kezdeti 

beavatkozások területi kiterjesztésének előfeltétele komoly strukturális reformok (pl. a 

lakossági parkolási rendszer átalakításának) végrehajtása. Ezek nélkül nehezen valósítható meg 

a közlekedési területek újraosztása, amelyre a Rákóczi út tengelyének28, a pesti rakpartoknak 

és a Nagykörútnak a forgalomcsillapítási kísérlete is rámutatott, miközben az is világosabbá 

vált, hogy a pozitív szinergiák mellett, a párhuzamos projektek egymásra hatásukkal komoly 

problémákat is előidézhetnek. Ennek egyik érezhető jele volt a 2013-2014-es időszakban a 

közúti torlódás mértékének ismételt növekedése, miközben a közúti forgalom – részben a 

gazdasági világválság hatására – körülbelül 10-12%-kal csökkent a megelőző 5 évben.29 Sok 

más tényező mellett részben talán ez is volt az oka annak, hogy a fővárosi városvezetés a 2014-

es önkormányzati választásokat követően jelentősen visszalépett a közúti forgalom 

korlátozására és a közösségi közlekedés, illetve a kerékpározás előtérbe helyezésére építő 

közlekedéspolitikától. [Juhász et.al., 2014a; Közlekedés, 2012] 

Egy másik példa London városának esete, ahol a közlekedési-igénybefolyásoló eszközöket 

nagy előszeretettel alkalmazzák. A torlódási díj (congestion charge) 2003-as bevezetésével a 

közúti járműforgalom jelentős mértékben csökkent és ennek pozitív hatásai érzékelhetővé 

váltak. Ugyanakkor az átlagos közúti sebesség és a torlódások mértéke az évek során jelentősen 

nem változott, mivel a közúti kapacitás a csökkenő forgalommal párhuzamosan fokozatosan 

redukálódott az alternatív közlekedési módok előtérbe helyezése mellett (pl. buszsávok, 

kerékpár sávok, vagy gyalogos felületek létrehozása által). Ezekkel az intézkedésekkel egy 

stabil változás következett be a közlekedési munkamegosztásban (modal split30), miközben a 

díjbevételek által jelentős fejlesztési források keletkeztek. [William & Jin, 2013] 

                                                 
28 A Rákóczi út korábbi közúti bővítésének és a villamospálya elbontásának hatását Fleischer és Koren 1975-ös 

cikke mutatja be. 
29 Néhány közlekedési szakértő a jelenséget a „how to create congestion without traffic” kifejezéssel illette. 
30 A közlekedési módok aránya a használatuk szerint. Mérése több módon is történhet, például az utazások száma 

vagy a futásteljesítmény szerint. 
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Stockholm városában 2007-ben szintén torlódási díjat vezettek be egy sikeres tesztüzemet 

követő támogató népszavazás után. Itt szintén jelentősen csökkent a gépjármű forgalom és a 

beavatkozás utáni 5 évben sem tapasztalták, hogy a pozitív hatások leépülnének az idő előre 

haladtával. Ez azt mutatja, hogy pénzügyi ösztönző eszközök segítségével megfelelően 

befolyásolhatóak az utazási döntések. [Börjesson et.al., 2012] 

Bécs városában is mérlegelték a torlódási díj bevezetését, azonban végül a városvezetés egy 

alternatív megoldás, a parkolás szabályozás reformja mellett döntött. Lényegében parkolási 

díjak, P+R (park and ride) és egyéb megoldások kombinálásával sikerült elérni a közúti 

forgalom visszaszorítására vonatkozó célkitűzéseket. [Pfaffenbichler & Emberger, 2005] 

Az eddigi megfontolások alapján úgy tűnik, hogy nincsenek egységes megoldási receptek a 

közlekedési rendszerek aktuális problémáinak megoldására. Ugyanakkor a sikeres városok 

megoldásai mögött lévő elvi megfontolások mentén koncepcionális javaslatok tehetők, és ezek 

várható hatásainak egy átfogó és körültekintő alapon való kiértékelése komoly lehetőséget 

tartogat. A közlekedési rendszer komplexitása tehát sok tervezési, értékelési problémát okoz 

például a kevésbé ismert szegmensek által (pl. terület-felhasználás, életstílus, kulturális 

tényezők, stb.). Ugyanakkor, pont a komplexitás miatt a rendszer jelentős érzékenysége számos 

rendszerparaméter mentén kimutatható. A különböző sikeres példák rámutattak, hogy 

kiemelkedő lehetőségek rejlenek a közlekedési rendszerek finomhangolt szabályozásában. Egy 

analógiával érzékeltetve: amikor valaki beteg, akkor egy kis adag a megfelelő (!) gyógyszerből, 

vagy vitaminból komoly segítséget jelenthet a felépülésben. Ahhoz, hogy tudjuk mi a 

megfelelő, ismernünk kell a „gyógymódok” fő- és mellékhatásait. A közlekedési rendszer 

ugyanígy működik és az aktuális problémák, kihívások megoldásáról való döntések a 

lehetséges beavatkozások várható hatásainak mélyreható, kvantitatív értékelése mentén 

hozhatók meg. [Juhász, 2014; Juhász, 2013b] 
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3 A kutatás célkitűzése és módszertana 
Jelen doktori értekezés mögött álló kutatás fő célja a városi közlekedés infrastruktúra 

beavatkozásainak minél teljesebb körű és átfogó hatásbecslését, valamint a hatások értékelését 

biztosító módszertani keret és annak részeként egy előrebecslő modellrendszer kidolgozása, 

illetve meglévő és kapcsolódó (az értékelési keretrendszer részét képező) módszertanok 

továbbfejlesztése. Ebben a fejezetben ismertetem a konkrét részcélokat, valamint a kutatás 

során alkalmazott módszereket. 

3.1 A kutatás célrendszere 

A területhasználatnak a közlekedésre gyakorolt hatása többé-kevésbé ismert, azonban a 

fordított hatásmechanizmus kutatása még kezdeti fázisban van. A különböző hatásbecslő és 

értékelő módszereket az előző fejezetben tekintettem át. Ennek során láthatóvá váltak a 

jelenlegi gyakorlatban rejlő hiányosságok, módszertani kérdések és kihívások. Előzőek alapján 

kutatási célom a városi közlekedés tág értelmezésben vett infrastruktúra beavatkozásaira 

vonatkozó átfogó vizsgálati keretrendszerének létrehozása. Erre a közúti forgalomcsillapítások 

(közúti szempontból restriktív intézkedések) példájából kiindulva teszek javaslatot. A 

módszertani keretrendszer két markánsan elkülönülő részből áll: a hatásokat előrebecslő 

modellrendszerből és egy hatásértékelő rendszerből. Előbbi lényegében egy a közlekedési és 

területhasználati rendszerek interakcióját leképező LUTI típusú modellt takar, míg utóbbi egy 

a LUTI modell eredményeit társadalmi és gazdasági szempontból – főként költség-haszon 

elemzési alapokon – értékelő módszertani keret. A vizsgálati keretrendszer alkalmas a 

közlekedési beavatkozások minél teljesebb (a meglévő gyakorlatnál szélesebb) körű 

hatásvizsgálatára, ezáltal a közlekedéstervezési és -szervezési döntések kiterjed támogatására. 

Ugyanakkor az is célom volt, hogy az alkalmazott módszertanok a hazai alapadatok 

rendelkezésre állásának problémáját is figyelembe vegyék és a kelet-közép-európai 

körülmények között is alkalmazható javaslatot fogalmazzak meg. 

A kutatási cél kibontásaként a kutatási részcélokat az előző bekezdésben ismertetett logikához 

illeszkedő sorrendben, a következőkben ismertetem: 

1) Átfogó értékelési keretrendszer kidolgozása városi közlekedési beavatkozásokra 

A bemutatott módszertani hiányosságok és problémák mentén a célom, hogy nagyvárosi 

környezetben megjelenő közlekedési infrastruktúra beavatkozások példáján (elsősorban 

budapesti forgalomcsillapítási esettanulmányokra alapozva) és korábbi módszertani 

előzmények alapján egy átfogó hatásértékelési keretrendszert dolgozzak ki. Ez a 

keretrendszer egy multimodális szemléletű LUTI típusú modellt magába foglalva képes 
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legyen a városi közlekedési beavatkozások forgalmi-, terület-felhasználási-, társadalmi-

, pénzügyi- és közgazdasági (időszakos visszacsatolásokat magába foglaló) hatásainak 

minél teljesebb körű, hosszú távú értékelésére. 

2) Közlekedési beavatkozások területhasználati hatásának előrebecslése LUTI 

modellel 

Az előző részcéllal összhangban egy olyan LUTI típusú modell létrehozása a feladat, 

amely igazodik az értékelési keretrendszer struktúrájához. Ez a modell nemcsak a 

közlekedési igényeknek a hálózaton való megjelenésének leképezésére kell alkalmas 

legyen, hanem egy elérhetőségi mutatóba összesűrítve, a közlekedési jellemzők alapján 

megbecsüli a közlekedés terület-felhasználásra gyakorolt hatásait és annak 

visszahatásait a közlekedési rendszerre. A modell kialakításának lépései: 

a. létrehozok egy a LUTI struktúrához illeszkedő közlekedési alapmodellt, amely 

részletességét tekintve a területhasználati modell kalibrálásához megbízható 

adatokat szolgáltat31; 

b. definiálok egy elérhetőségi mutatót, amely alkalmas a leképezett terület-

használati döntéseken belül a közlekedési rendszer elérhetőségi – mint a terület-

használatot leginkább befolyásoló – jellemzőjének figyelembe vételére; 

c. előrebecsülöm a lakóingatlanok fejlesztési folyamatát, azaz az új lakóépületek 

építésének mennyiségi és térbeli jellemzőit; 

d. az elérhetőségi mutató és más befolyásoló tényezők alapján előrebecsülöm a 

lakóhely választás folyamatát; 

e. az elérhetőségi mutató és más befolyásoló tényezők alapján előrebecsülöm a 

munkahely allokáció (lényegében a vállalati telephely választás) folyamatát; 

f. a terület-használati modellt visszacsatolom a közlekedési modellbe, így 

létrehozva egy körfolyamatot. 

Továbbá célom, hogy bemutassam a modellrendszer univerzalitását és gyakorlati 

alkalmazhatóságát, valamint budapesti adatokon kalibráljam a paramétereit és annak 

eredményei alapján értékeljem a modell jóságát, megbízhatóságát. 

  

                                                 
31 Ugyanakkor nem áll szándékomban meglévő – a kalibráció esetleges alapján jelentő – modellek pontosságának 

bárminemű reprodukálása. A cél egyértelműen az, hogy a közlekedési modell olyan részletes legyen, ami a 

gyakorlati alkalmazhatóságot nem korlátozza, de még mindig megbízhatóan felhasználható legyen a 

területhasználati modell megfelelő kalibrálásához. 
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3) A közúti eljutási idő megbízhatóságának újszerű előrebecslése 

A hatásértékelési keretrendszer részeként, de a jelenlegi hazai gyakorlatot meghaladóan 

értékelni kívánom a közúti eljutási idők megbízhatóságát. Ezt a domináns gyakorlat 

alapján az eljutási idők szórása jellemzi, és a nemzetközi gyakorlatban jelenleg 

többnyire az átlagos eljutási idő alakulásának függvényében jelezhető előre. Ez 

közlekedési modellezésbeli problémákat vet fel például az utazási idő 

megbízhatóságának, mint tényezőnek az útvonal-választási algoritmusokba való 

beépítése kapcsán. A kutatási részcélom, hogy úgy vonjam be a gazdasági 

hatásértékelésbe a közúti eljutási idő megbízhatóságát, hogy annak előrejelzése az adott 

útszakasz kapacitáskihasználtságán alapuljon, ugyanakkor hasonló pontosságú becslést 

tudjon adni, mint a korábbi, nem kapacitáskihasználtság alapú előrejelző módszerek. 

3.2 A kutatás módszertana 

Kutatási munkám során alapvetően az indukciós logikai eljárásra alapozva valós adatok, 

adatsorok, illetve esettanulmányok vizsgálatán keresztül alkottam meg modelljeimet 

figyelembe véve a rendelkezésre álló szakirodalmat és megelőző kutatások eredményét. Az 

egyes kutatási részterületekhez kapcsolódó munkaközi gondolati lépcsőknek tekinthető 

feltételezéseimet (hipotéziseimet) az adott fejezeteknél ismertetem. A modellek felállítása tehát 

megalapozó elméleti kutatásokon, valamint kutatási kísérletek (modellkísérletek és azok 

verifikációjának) végrehajtásán alapul. Végül az eredmények értékelésére kerül sor, amelynek 

keretében a gyakorlati alkalmazás, hasznosíthatóság és a kutatási célok eléréséhez való 

hozzájárulást tárom fel. A kutatási munka a téma felvezetésében is ismertetett módon átfogó, 

holisztikus, multidiszciplináris szemléletet igényel. 

A kutatás során a következő – sorrendben nem feltétlen egymásra épülő – módszereket 

alkalmaztam: 

 Elméleti kutatás: 

o Irodalomkutatás: 

Vonatkozó szakirodalom áttekintése, kutatási terület meglévő gyakorlatának 

feltérképezése és értékelése az analitikus-szintetikus módszerrel. Meglévő 

szakirodalom kiegészítése kauzális (oksági) megállapításokkal, valamint 

keresztösszefüggések vizsgálatával. 

o Modellalkotás: 

Az adatok, adatsorok, valamint az esettanulmányok elemzése (pl. összefüggés 

vizsgálatok) útján feltételezések, javaslatok, módszerek kidolgozása. A vizsgált 
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folyamatok valósághű modelljének megalkotása a kutatási kísérletekhez 

kapcsolódóan, vizsgálatok lefolytatása. 

 Kutatási kísérletek: 

o Adatgyűjtés és adatfeldolgozás: 

A kutatás szempontjából releváns adatok, adatsorok összegyűjtése, 

feldolgozása, szükség esetén az adatok felbontása, aggregálása vagy hiányos 

adatok esetén azok valamilyen pótlólagos becslése vagy kiváltása. 

o Bizonyítás, következtetések levonása: az elvégzett (kvantitatív és kvalitatív) 

vizsgálatok alapján az elkészített modellek helyességének igazolása 

(modellkísérletek verifikálása), a kidolgozott módszerek valós környezetben 

való tesztelése, az eredmények megállapítása, értelmezése és összefoglalása. 

o Esettanulmányok készítése: különböző forgatókönyvek vizsgálata és 

kiértékelése. 

 Eredmények értékelése: 

o Szövegezés: a kutatási munka és a tudományos eredmények dokumentálása, 

tudományos jellegű értekezés készítése. 

o Disszemináció: az eredmények vagy részeredmények tudományos közéletben 

való terjesztése, az esetleges visszajelzések kutatási munkába való beépítése. 

A kutatási munkafolyamat logikai felépítését az 5. ábra mutatja be, amelyen a fontosabb 

kutatási részek közötti kapcsolódásokat is feltüntetem. A 2. és a 3. részcél tulajdonképpen az 1. 

részcél alapján kidolgozandó keretrendszer adott egységeire (a LUTI modellre, illetve az 

utazási idő megbízhatóság becslésére) vonatkozik. 

A kutatás speciális célszoftvereket igényelt a közlekedési modellezés és a matematikai, 

statisztikai vizsgálatok kapcsán. A forgalmi modellezési munkarészekhez a szoftvergyártó PTV 

AG engedélyével, a nemzetközileg akkreditált és széles körben használt VISUM 

programcsomag kutatási verzióját használtam fel. A szoftver részletes leírása a szoftverfejlesztő 

cég honlapján található meg (www.ptvag.com). A statisztikai elemzések elvégzéséhez az IBM 

SPSS Statistics szoftvert használtam, amelynek leírása szintén a szoftverfejlesztő cég honlapján 

érhető el (www.ibm.com/us-en/marketplace/statistical-analysis-and-reporting). 

A felhasznált adatokat, illetve azok forrását az egyes kutatási részekre vonatkozó fejezetekben 

mutatom be. Minden esetben vagy nyilvánosan elérhető vagy közérdekű, vagy kutatási célú 

adatigényléssel elérhető adatokat használtam fel. 
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5. ábra: A kutatási munka folyamata [saját szerkesztés] 
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4 Az értékelési keretrendszer kidolgozásának elméleti 

megalapozása 
Az előző fejezetekben ismertetett kutatási probléma és célok mentén egy olyan átfogó, a városi 

közlekedési beavatkozásokat értékelő keretrendszer kidolgozása volt a feladat, amely eleget 

tesz a 2.3. fejezetben ismertetett követelményeknek, azaz: 

 a hatások előrebecslése kapcsán a közlekedési rendszer hálózati jellemzői és a 

közlekedési módválasztás lehetősége leképezésre kerül, 

 a hatások előrebecslése során figyelembe vételre kerülnek a közlekedés és a 

terület-felhasználás közötti oda-vissza irányú hatások (ide értve a rövid és 

hosszú távú visszahatásokat is), 

 a hatásokat gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is értékeljük, 

 beépíthetők a rendszer megbízhatósági jellemzőinek értékelései, 

 megjelenik a társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatások értékelési 

lehetősége (azaz azonosíthatók a rendszer főbb szereplői és az őket ért hatások). 

Ahogyan azt az előzőekben rögzítettem, a módszertani keretrendszer két lényegi részből áll. 

Egyrészt egy modellrendszer megbecsüli a hatásokat, másrészt az előrejelzett hatásokat egy 

hatásértékelő részben értékelem ki. Az előbbi részt ebben a fejezetben részleteiben nem 

tárgyalom, tekintettel arra, hogy a következő kutatási rész (illetve fejezet) csak a 

modellrendszerrel foglalkozik. Itt most azzal a feltételezéssel mutatom be az értékelési rendszer 

kidolgozását és felépítését, hogy annak alapadatait biztosító modellrendszer egy a közlekedési 

és területhasználati rendszerek interakcióját leképező LUTI típusú modell. A keretrendszer két 

része közül a kutatás szempontjából az értékelési rendszer a domináns, azaz a modellrendszer 

kialakításának kell idomulnia az értékelési rendszer igényeihez, követelményeihez és nem 

fordítva. Azaz nem csak azokat a hatásokat értékeljük, amelyek egy egyébként praktikusan 

megalkotható modellrendszer alapján előállnának. E tekintetben a kutatási folyamat – tudatosan 

– szembemegy a jellemző gyakorlattal, ahol inkább a modellek kivitelezhetősége határozza meg 

az értékelési lehetőségeket (pl. nem értékeljük a társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatást, 

mert a közlekedési modell nem kezel jövedelmi csoportokat). Egyúttal fontos azt is 

hangsúlyozni, hogy mivel a kutatásban a gyakorlati alkalmazhatóság is kiemelt szempont, így 

ennek biztosítása érdekében a modellrendszer kidolgozása kapcsán lesz kritikus a megfelelő 

módszerek azonosítása és kialakítása. Utóbbi szempontokat a következő fejezetben 

részletezem. 
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A közlekedési rendszerek tervezési és szabályozási kérdéseinek vizsgálatához és így az 

értékelési keretrendszer kialakításához is az ösztönzéselméletet választottam kiindulási 

alapnak. Ennek lényege a megfelelő ösztönzési (szabályozási) struktúra azonosítása, amely 

hozzájárul a fenntartható (vagy valamilyen szempontrendszer szerint annak ítélt) városi 

közlekedési rendszer létrehozásához. A megbízó-ügynök dilemma (principal-agent dilemma) 

mentén könnyen érthetővé válik az ösztönzéselméleti problémakör. A közlekedési rendszer e 

tekintetben három szereplővel modellezhető: a felhasználók (és a társadalom), a szabályozó 

hatóság(ok) (és/vagy a kormányzat) és az üzemeltető(k). A megbízó-ügynök probléma két 

lépcsőben jelentkezik a három szereplő között. Ennek lényege, hogy az egyik szereplőt (az 

ügynököt) arra próbáljuk ösztönözni, hogy a másik szereplő (a megbízó) és ne saját érdekeinek 

megfelelően cselekedjen. [Stiglitz, 1987] 

Első lépésben a közlekedési rendszert használók, tágabb értelemben véve a társadalom szerepe 

értelmezhető megbízóként, akik felhatalmazzák a kormányzatot vagy a helyi önkormányzatot, 

hogy például egy közlekedésszervező hatóságon keresztül biztosítsák a közlekedéshez 

szükséges infrastruktúrát és szolgáltatásokat. Ebben az értelemben a közlekedésszervező 

tekinthető az ügynöknek a modellen belül. A második lépcsőnél a közlekedésszervező bízza 

meg az üzemeltetőt vagy üzemeltetőket az infrastruktúra és a szolgáltatások biztosításával (pl. 

utak fenntartása, autóbuszok közlekedtetése) valamilyen stratégiát alkalmazva. Mindkét lépcsőt 

az információk aszimmetrikus jelenléte jellemzi. Egyrészről a közlekedésszervező nem teljesen 

ismeri a felhasználók preferenciáit (pl. fizetési és elfogadási hajlandóságát32), másrészről pedig 

a közlekedési szolgáltató (üzemeltető) – a közlekedésszervezőhöz képest – 

többletinformációval rendelkezik saját költségstruktúráját illetően. Ezen kívül egy 

visszacsatolás is található a rendszerben, hiszen a szolgáltatók által nyújtott minőség visszahat 

a felhasználók közlekedési igényére. A teljes folyamatot a 6. ábra illusztrálja. [Vörös, 2015; 

Juhász, 2015b] 

  

                                                 
32 willingness to pay, willingness to accept 
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6. ábra: A megbízó-ügynök probléma a közlekedésszervezésben [saját szerkesztés] 

Ezért a szabályozó hatóság feladata egy olyan hosszútávon fenntartható rendszer megalkotása, 

amely egyaránt illeszkedik a felhasználók igényeihez és figyelembe veszi a szolgáltatók 

érdekeit is. Egy cél lehet például a hatékony üzemeltetés ösztönzése a valós költség struktúrák 

figyelembe vétele mellett. A legfontosabb azonban a rendszer egészére értelmezett 

közgazdasági optimum elérése vagy megközelítése, amelyben szem előtt tartjuk a beruházási 

és működési költségeket, valamint a különböző gazdasági értelemben vett externális 

hatásokat33. Például ilyen feladat egy optimális viteldíjrendszer kidolgozása a közösségi 

közlekedésben vagy infrastruktúra fejlesztési döntések rangsorolása közgazdasági eredményük 

szerint. 

Néhány évtizeddel ezelőtt a közlekedéstervezés sokkal egyszerűbb feladat volt, hiszen a 

közlekedési rendszer nem volt ennyire összetett, másrészt nem övezte ekkora társadalmi- és 

médiafigyelem, mint manapság. A „régi gyakorlat” elsősorban a motorizációs fejlődési 

folyamat miatt főleg a közúti fejlesztések értékelésére, kiválasztására fókuszált. Ez az a terület 

ahonnan az ex-ante (a beruházást megelőző) közlekedési projektértékelés gyakorlata kifejlődött 

a statisztika, a gráfelmélet, az áramlástan, illetve a jóléti közgazdaságtan elméleti alapjain 

(közlekedési modellezés, kompenzációs tesztek és CBA). A konvencionális közúti projektek 

értékelése viszonylag egyszerű volt. Szükséges volt a várható közúti forgalom előrejelzése, de 

nem kellett különösebb módon foglalkozni a módválasztási kérdésekkel. A forgalmi előrejelzés 

alapján pedig az utazási idő-, a baleseti költség- és a jármű-üzemeltetési költségmegtakarítás 

CBA logikában értelmezett számszerűsítésével értékelhetővé (és egymással 

összehasonlíthatóvá) váltak a fejlesztési elképzelések. E témakörről történeti áttekintés 

található Nash 2010-es művében [Nash, 2010]. 

                                                 
33 Externális hatások alatt azokat a hatásokat értjük, amikor egy gazdasági szereplő úgy hat egy másik szereplő 

jóléti szintjére, hogy a hatás maga nem vagy nem egészében reprezentálódik az árakban, azaz a hatás vagy annak 

egy része piacon kívülinek (externálisnak) tekinthető. Részleteiben lásd Mishan 1982-es könyvének III. részét. 
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Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor nagyon sok változás történt a városi közlekedésben. Ennek 

következtében a közlekedésszervezés is egy sokkal összetettebb feladattá vált. A 

fenntarthatóság irányába tett törekvések többek között a multimodális tervezési szemléletet 

erősítették, amely a módválasztási hatások becslésének előtérbe kerülését okozták. Ugyanakkor 

az említett közlekedési igénybefolyásolási megközelítésmód kapcsán már nem volt elég azt 

modellezni, hogy mi történik, ha jobb közlekedési lehetőségek állnak rendelkezésre, hanem 

meg kellett becsülni a szabályozó, korlátozó intézkedések – sokszor a szokásosnál összetettebb 

– hatásait is. [May & Roberts, 1995; Orosz & Pásti, 2002; Juhász, 2013a] 

A közlekedési modellezés és a későbbiekben a LUTI modellezés fejlődése mellett a gazdasági 

értékelési módszerek is folyamatosan bővültek. Egy fontos lépés volt a környezeti externáliák 

a környezettudatosság erősödésével párhuzamosan történő projektértékelésbe való beemelése 

[Bemow et.al., 1991]. Manapság azonban megint a fenntarthatóság gazdasági és újabban a 

társadalmi aspektusát illető kérdések kerülnek előtérbe a módszertani fejlesztésekben. A 2008-

tól jelenlévő gazdasági világválság és részben az erre válaszul szolgáló nagy gazdaságélénkítő 

beruházások (transformational projects) megjelenése előtérbe helyezte az ilyen jellegű 

igényeket [Laird et.al., 2014]. Egyrészt az utazási idő megbízhatóságának számszerűsítésére és 

monetarizálására születtek sikeres kísérletek [Noland & Polak, 2002]. Másrészt jelenleg a 

közvetett gazdasági hatások (pl. agglomerációs externáliák, a tökéletlen piaci körülményekből 

következő közvetett hasznok) számszerűsítése az egyik vezető módszertani kutatási terület, 

mivel a döntéshozók oldaláról a válság kapcsán egyre fontosabbá váltak, illetve válnak a 

gazdasági és munkapiaci hatásokról szóló információk (pl. gazdasági növekedésre gyakorolt 

hatások) [Mackie et.al., 2011; Laird et.al., 2014]. Végül a költségek és hasznok társadalmi 

megoszlása (újraelosztási hatások, redistribution effects) tekinthető egy fontos, újonnan – a 

különböző szakpolitikákban megjelenő, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló 

célokkal összhangban – előtérbe kerülő szempontnak [Nash, 2010]. 

Annak érdekében, hogy az értékelési keretrendszerben megfelelően lehessen reprezentálni 

minden szükséges hatást és szereplőt, elsődlegesen egy közlekedési beavatkozás 

hatásmechanizmusát kell végigkövetni. Ezt követően azonosítani lehet a lehetséges főbb 

hatásokat, és hogy azok milyen relációban állnak a különböző szereplőkkel, azonosítva azok 

érdekviszonyait is. A keretrendszer kidolgozásakor az előző fejezetekben említetteknek 

megfelelően a városi forgalomcsillapítások (korlátozások) példáján írtam fel a 

hatásmechanizmust, majd azt általánosítottam, hogy ne csak forgalomkorlátozások esetére 
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lehessen alkalmazni az értékelő rendszert, hanem lényegében minden közlekedési 

infrastruktúra beavatkozás esetére. 

Forgalomcsillapítások, tehát közúti korlátozó intézkedések esetében a beavatkozás vagy a 

közúthasználatot (pl. behajtáshoz való jog, parkolási lehetőség) vagy annak mennyiségi, 

minőségi jellemzőit (pl. sebesség, kapacitás) befolyásolja. A különböző változók, paraméterek 

módosítása az úthasználók által érzékelt jellemzők megváltozását eredményezik, például: 

eljutási idő, utazási költség, baleseti kockázat. Végső soron az úthasználat és a közterület 

használat minősége változik meg. Ezek a változások különböző közvetlen hatásokat okoznak 

például a közlekedési költségek megváltozásának eredményeként a várható 

forgalomnagyságok esetében34, a környezeti minőségben, a lakáspiaci, munkapiaci és 

kereskedelmi tevékenységekben. Ezek nem szükségszerűen, de általában rövid távú és helyi 

hatások. Az esetek többségében előfordulnak közvetett hatások is, amelyek inkább rendszer (pl. 

városi vagy regionális) szinten és többnyire közép- és hosszú távon jelentkeznek. Ezek között 

is vannak forgalmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hatások és általában a közvetlen hatások 

indukálják őket (pl. egy helyi közlekedési változás később egy szélesebb körű úthasználati 

átrendeződést indít el). Végül a különböző hatások megfigyelt eredményeként bizonyos 

időközönként vagy folyamatában módosulnak a releváns szakpolitikák (pl. 

közlekedésfejlesztési programok, területhasználati szabályozások) és figyelembe veszik a 

változásokat a jövő tervezési kérdéseit illetően (pl. jövőbeni beavatkozások meghatározásában). 

[Juhász, 2014] 

Az előzőekben leírt folyamat viszonylag egyszerűen, a beavatkozási lehetőség és az az által 

lehetségesen okozott hatások absztrakciója mentén általánosítható. Tulajdonképpen ez azért is 

tehető meg könnyen, mert a nagyobb városi forgalomcsillapítások esetén (ami alapján a 

hatásmechanizmust is felírtam) nem csupán az úthasználatot korlátozzák valamilyen 

szempontból, hanem például a személygépjármű használat alternatívájaként átalakul a 

közösségi közlekedés. A beavatkozások terén tehát nyitva kell hagyni a lehetőséget a 

közlekedési rendszert leíró változók, jellemzők paraméterének megváltoztatására, a lehetséges 

hatások között pedig figyelembe kell venni az összes szóba jöhető közlekedési módot és a 

terület-felhasználás vizsgálati szempontból releváns szegmenseit (pl. a lakóhely választásra 

gyakorolt hatást). Az általánosított hatásmechanizmust a 7. ábra szemlélteti. 

                                                 
34 E folyamatot részletesen tárgyalja a 2.2.1. alfejezet. Ilyen például a közlekedési módválasztás és az 

útvonalválasztás együttes hatása. 
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7. ábra: A közlekedési beavatkozások általánosított hatásmechanizmusa 

[saját szerkesztés] 

Egy átlagos, a döntés-előkészítést támogató megvalósíthatósági vizsgálat többnyire csak a 

közvetlen hatások egy részét vizsgálja, főként a forgalmi hatásokat. Ezeket a közlekedési 

modellezés által támogatott vizsgálatokat a CBA keretrendszerben lehet értékelni. A folyamat 

mikéntjét és főbb hiányosságait mutatta be a 2.2.3. alfejezet. 

Egy szélesebb körű vizsgálat megvalósítása érdekében a bemutatott hatásmechanizmus alapján 

a hatásértékelés általam javasolt struktúráját illusztrálja a 8. ábra. Ebben a struktúrában a 

közlekedéspolitikai vagy stratégiai célok mentén egy beavatkozás (vagy beavatkozás csomag) 

keretében a rendszerjellemzők megváltoztatására kerül sor, amely az infrastruktúra, az ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatások és szabályozások megváltozásában érhető tetten. Ezek a változások 

befolyásolják a rendszerhasználók és az üzemeltetők által érzékelt viszonyokat, amik egymásba 

ágyazott rövid és hosszú távú hatásokat, illetve visszahatásokat indukálnak. Ilyen hatás lehet 

egy egyszerű útvonalválasztásbeli változás, amely aztán megváltoztatja a közlekedési 

módválasztási viszonyokat és további hatásokat generál. E széleskörű (forgalmi, terület-

használati, gazdasági, stb.) hatások kiértékelése a fenntarthatósági elvek, illetve az azokhoz 

igazodó (környezeti, társadalmi és gazdasági) indikátorok mentén a stratégiából levezethető 

célokhoz igazodóan lehetséges. 
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8. ábra: A hatásértékelés javasolt struktúrája [saját szerkesztés] 
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Az előzőekben bemutatott struktúrába be kell még illeszteni a hatások előrebecslésének 

rendszerét (a modellrendszert) és azonosítani, hogy az egyes hatások milyen – az érdekeik 

mentén megkülönböztetett – szereplőkre és hogyan hatnak. Mindezt úgy kell megtenni, hogy a 

rendszer konzisztenciája megmaradjon és egy visszacsatolási folyamat meg tudjon valósulni, 

azaz a modellrendszer outputjaként előálló hatások becsatornázódjanak egy következő 

időállapot inputjai közé. Az előző megfontolások és különböző módszertani előzmények, 

előképek35 ([Simmonds & Still, 1997], [Pfaffenbichler, 2003], [Zondag & de Jong, 2011], 

[Bravo et.al., 2010], [Xiaosu & Hong, 2012]) alapján felállítottam egy a 9. ábrán szemléltetett 

értékelési keretrendszer struktúrát, ami eleget tesz az említett követelményeknek. 

Az ábra tetején helyezkednek el a különböző szereplők (aktorok), középen található a 

modellrendszer, míg alul az okozott hatások és azok visszacsatolása látható. A szereplők 

tulajdonképpen a megbízó-ügynök probléma résztvevőit reprezentálják. Megkülönböztettem a 

„használókat” (közlekedőket) és a „társadalmat”, hogy elkülöníthetők legyenek az eltérő 

viselkedési- és döntési mechanizmusok. Ugyanakkor egy adott entitás egyszerre mindkét 

csoportba is tartozhat36. Ez a megközelítés a társadalmi hatások vizsgálatát teszi lehetővé 

például a költségek és a hasznok társadalmi megoszlásának értékelésében. [Juhász, 2015b] 

A közlekedők, a lakosok és a vállalkozások mind a saját hasznosságukat próbálják maximálni, 

miközben természetesen ez mindannyiuknak – modellrendszer szempontból csak csoport 

szinten értelmezve, de – mást és mást jelent. Ezért viselkedésükben a fő motívum a költségeik 

(mint negatív hasznosság) minimálása az utazók esetében, illetve a profit vagy hasznossági 

érzet maximálása a telephely vagy lakóhely választás esetében. Az üzemeltető célja a saját 

profitjának maximálása, amit közlekedési esetben többnyire veszteség (működési támogatás 

szükséglet) minimálásként tudunk interpretálni. A kormányzat vagy megbízottja (pl. egy 

közlekedésszervező) célja a következő három szempont közötti optimum megtalálása: 

 a társadalmi hasznosság maximálása, 

 a működési veszteség minimálása, 

 környezeti károk (költségek37) minimálása. 

A keretrendszer célja, hogy ezt a komplex döntést támogassa. [Juhász, 2014] 

                                                 
35 Itt a fontosabbakat tüntettem fel, amelyek közül a legtöbb a LUTI típusú hatásbecslő modellre vonatkozik. A 

modellrendszer kialakítása kapcsán a részletesebb háttér információkat az 5.2. alfejezetben mutatom be. 
36 Például egy helyi lakos közlekedőként és a társadalom a közlekedés különböző hatásainak kitett szereplőjeként 

is értelmezhető, miközben érdekei és ezáltal viselkedése a két szerepben eltérők lehetnek. 
37 Jóllehet többnyire externális voltuk miatt valós költség szinten ezek nem mindig jelennek meg: például 

szennyezzük a levegőt, de ennek ma még nem a teljes árát fizetjük meg például úthasználati díj vagy egészségügyi 

hozzájárulás formájában. 
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9. ábra: A javasolt értékelési keretrendszer struktúrája [saját szerkesztés] 

A működési folyamat a következők szerint zajlik. Egy beavatkozás megvalósítása 

megváltoztatja az integrált területhasználati és közlekedési rendszer jellemzőit. Ebből adódóan 

három dimenzióban jelentkeznek hatások: környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben. 

Bizonyos hatások lassabb ütemben, mások azonnal bekövetkeznek. Megfelelő figyelembe 

vételük okán a viselkedési modellezésben a LUTI szemlélet elengedhetetlen szakmai 

minimumnak tekinthető, ezért ez alkotja a keretrendszer magját. Ennek két dinamikusan együtt 

dolgozó része van: a közlekedési modell és a terület-felhasználási modell38. Előbbi a 

                                                 
38 Tulajdonképpen az eljutási időkből képzett elérhetőségi mutató, illetve egy demográfiai modell köti ezeket 

össze. 
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közlekedési döntéseket képezi le, míg utóbbi a lakóhely és telephely választási döntéseket. A 

modellrendszer és így a keretrendszer is éves periódusokban dolgozik, ami lehetővé teszi az idő 

múlásának figyelembe vételét és az eredmények ciklikus vizsgálatát. [Juhász et.al., 2014b] 

A hatásértékelési rendszerben értelmezett hatásfolyamatokat részletesebben, példákkal 

illusztrálva a 2. táblázat mutatja be. Itt aszerint csoportosítva ismertetem a hatásfolyamatokat, 

hogy melyik szereplőt érintik, illetve, hogy melyik szereplő irányából történik a hatás. 

2. táblázat: A hatásértékelési rendszer hatásfolyamatai [saját szerkesztés] 

Honnan? / Kitől? Hatásfolyamat Példa 

Kormányzatot érő hatásfolyamatok 

Használók (közlekedők) Adóbefizetések üzemanyag jövedéki 

adója 

Társadalom (lakók, 

vállalatok) 

Adóbefizetések SZJA 

Stratégia Stratégiaalkotás (a stratégia 

megvalósulásának nyomon 

követése kapcsán történő 

visszacsatolás) 

kedvezőtlen folyamatok 

miatti stratégiai 

korrekció igénye 

Közlekedési és 

területhasználati rendszer / 

Társadalom 

Környezet helyreállítási 

igények 

zajvédőfal építési igény 

Egészségügyi igények magas légszennyezettség 

miatti megbetegedések 

Stratégiát érő hatásfolyamatok 

Kormányzat Stratégiaalkotás stratégiai elképzelések 

kialakítása vagy 

korrekciója 

Rendszerjellemzők Rendszerparaméterek ismerete adott autóbusz vonalon 

biztosított kapacitás 

Hatások Monitoring és utóértékelés 

visszacsatolása 

célindikátorok mérése és 

kiértékelése kapcsán a 

stratégia módosítási 

igénye 

Közlekedésszervezőt érő hatásfolyamatok 

Kormányzat Támogatás működési támogatás 

Stratégia (stratégiából levezethető) 

Feladatok, utasítások 

új híd építésének igénye 

Használók Díjbefizetések parkolási díjbevétel 

Rendszerjellemzők Működési költségigény nem az üzemeltetőket 

érintő költségek 
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Üzemeltető(ke)t érő hatásfolyamatok 

Közlekedésszervező Beavatkozások, szabályozás, 

menedzsment, 

szolgáltatásrendelés 

egy út felújítására 

vonatkozó megrendelés 

Rendszerjellemzők Működési költségigény egy autóbusz viszonylat 

üzemeltetésének 

költségigénye 

Használókat érő hatásfolyamatok 

Kormányzat Transzferek viteldíjkedvezmények 

Hatások Azonnali hatások eljutási idők 

megváltozása 

Társadalmat érő hatásfolyamatok 

Kormányzat Transzferek táppénz 

Egészségügyi szolgáltatások egészségügyi ellátás 

biztosítása 

Hatások Rövidtávú/hosszú távú 

visszahatások 

az elérhetőség 

visszahatása a lakóhely 

választási döntésekre 

Rendszerjellemzőket érő hatásfolyamatok 

Kormányzat Környezetvédelmi 

beavatkozások 

szmogriadó rendelet 

Üzemeltetők Szolgáltatások, stb. egy adott autóbusz 

viszonylat biztosítása 

Használók Közlekedési döntések közlekedési 

módválasztás egy adott 

szituációban 

Társadalom Terület-felhasználási döntések lakóhely vagy telephely 

megváltoztatása 

A hatások a rendszerjellemzők megváltozása okozza. 

 

Az értékelési keretrendszer alkalmazásával különböző közlekedési beavatkozások hatása 

tesztelhető. Indikátorok és valamely szempontrendszer szerint felvett célértékek segítségével a 

beavatkozások hatékonysága mérhető. A célindikátorokat a fenntarthatósági alrendszerek 

szerint célszerű felvenni, törekedve az azok közötti egyensúlyra: környezeti, társadalmi, és 

gazdasági indikátorok. Ez tulajdonképpen egy többdimenziós értékelési rendszert (cross-

assessment model) eredményez, ahol a beavatkozások vagy stratégiák értékelése a 

célindikátorok és a mért indikátorok összehasonlítása mentén történik. Ebben az értelemben a 

keretrendszer inkább prediktív és nem optimáló célú. [Juhász, 2014] 

Az értékelési keretrendszerben végzett beavatkozási tesztek segítségével megfelelő 

beavatkozási forgatókönyvek dolgozhatók ki különböző kihívásokra, mint amilyen például a 

személygépjármű függőség (car dependence) csökkentésének vagy a környezeti állapot 

javításának szakpolitikai igénye, valamint a demográfiai elöregedésből (ageing) következő 

problémák kezelése. Ilyen módon egyensúly található a közlekedéspolitikai célokból levezetett 
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(vision-led) és társadalmi konszenzusok eredményeként előálló (consensus-led) beavatkozások 

között, ami a szakmailag megfelelő és a társadalmilag elfogadható megoldások hosszú távú 

balanszát biztosítja. Egyúttal a beavatkozások közötti szinergiák (pl. műszaki, pénzügyi, 

társadalmi elfogadhatóságon belüli) is azonosíthatók és kiaknázhatók. [May & Roberts, 1995] 

A javasolt keretrendszer hatásértékelési részéhez egy kibővített CBA módszertan alkalmazható. 

Az értékelés gazdasági indikátorai lehetnek a hagyományos közgazdasági mutatók, mint 

például az NPV, de akár a CBA eredményekből származtatott egyéb célfüggvény értékek is. 

Utóbbi főleg a célkitűzésektől függően határozható meg, az értékelési keretrendszer erre 

viszonylag tág lehetőségeket biztosít. A CBA módszertani kibővítésre vonatkozó javaslatokkal 

jelen értekezés csak részben foglalkozik a közúti eljutási idők megbízhatósága kapcsán (lásd 6. 

fejezet), ugyanakkor összhangban az értékelési keret kialakításával számos erre vonatkozó 

kutatási témát felvázolok (lásd 8. fejezet). 

A hatásértékelési keretrendszer alkalmazásával egyrészt lehetővé válik a közlekedési 

modellezésen túlmutató LUTI modellezési eredmények hagyományos CBA alapú értékelése, 

másrészt – lényegesen új eredményként – a szereplők, a közöttük lévő hatásfolyamatok és a 

fenntarthatósági indikátorok értékelési rendszerbe való beemelésével jelentősen kibővíthetők a 

hatásértékelési lehetőségek. A következő példákon mutatom be, hogy az értékelési 

keretrendszer milyen jelleggel haladja meg a jelenlegi gyakorlatot: 

 Lehetővé válik a közlekedési beavatkozások pénzügyi hatásainak értékelése 

(fiscal impact assessment). Vizsgálható például a területhasználati változások 

következtében megváltozó személyjövedelem vagy társasági adóbevételek 

területi megoszlása. Valamint a modell hasznos háttér információt szolgáltathat 

díjpolitikák kialakításához is (pl. úthasználati díjak bevezetése előtti 

vizsgálatokban). 

 Értékelhetők benne a különböző társadalmi (vagy jövedelmi) csoportokat érintő 

vagy a társadalmi egyenlőtlenségre gyakorolt hatások. Ennek kulcsa szintén a 

területhasználati változások kezelésében, nyomon követhetőségében van. 

 Lehetséges a közlekedési rendszer működésének üzemeltetői oldali prediktív 

elemzése is, amely akár a szakpolitikák, akár üzletpolitikák vagy üzleti tervek 

készítése során jelenthet segítséget. 

A kutatásom jelen fázisában a keretrendszer került kidolgozásra, amely az említett 

lehetőségeket megteremti. A részletes hatásértékelési módszertanok meghatározása, tekintettel 

azok helyzetspecifikus voltára is, meghaladják jelen értékezés fókuszát. 
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5 A modellrendszer kidolgozása 
Ebben a fejezetben az előzőekben bemutatott értékelési keretrendszer részeként általam 

kidolgozott LUTI típusú modellrendszert mutatom be. Ismertetem a modell kidolgozásának 

előzményeit és folyamatát, a modell felépítését és kalibrálását, továbbá demonstrálom 

működését. 

5.1 Az alkalmazott LUTI típusú modell előzményei 

A modellrendszer kidolgozásának alapvető célja az volt, hogy egy olyan előrebecslő 

keretrendszer álljon rendelkezésre, amely képes kezelni a multimodalitást és magába integrálja 

a terület-felhasználás és a közlekedés kölcsönös egymásra hatását is. Fontos volt emellett a 

közlekedési hálózat figyelembe vétele is. És természetesen összhangot kellett biztosítanom a 

korábbiakban bemutatott értékelési keretrendszerrel, valamint ügyelnem kellett arra, hogy egy 

a gyakorlatban alkalmazható, nem túl bonyolult és reális adatigényű modell jöjjön létre. 

A modellfejlesztés a már létező, korábbi LUTI modellek áttekintésével kezdődött. Ehhez 

Wegener 2004-es és a DETR 1999-es tanulmányai kitűnő kiindulási alapot jelentett, míg Gaál 

2015-ös cikke a hazai helyzetet mutatja be. Áttekintve a meglévő modelleket és gyakorlatot, 

három korábbi modellt választottam ki, amelyek mind elméleti megfontolásaikban, mind 

alkalmazott megoldásaikban a modellépítés alapjául szolgáltak. Ezek a következők voltak: 

DELTA/START, MARS és TIGRIS XL. A DELTA/START Edinburgh város modellezésére 

készült és azóta több városra alkalmazták, a MARS modell Bécset képezte le, míg a TIGRIS 

XL-t azért fejlesztették ki, hogy a holland közlekedésért felelős minisztérium döntés-

előkészítéseit segítse a területhasználati és közlekedéspolitikai területeken. A modellek 

részletei az alábbi tanulmányokban találhatók sorrendben: Simmonds & Still 1997, 

Pfaffenbichler 2003, Zondag & de Jong 2011. 

Mivel az említett modellek egyes részei megfelelőnek tűntek, a kifejlesztendő modellben 

néhány modellrészt, technikát átvettem, illetve egyes részeket e modell „előképek” alapján 

alakítottam ki. Ugyanakkor az átvételek esetében is számos módosításra és kiegészítésre volt 

szükség annak érdekében, hogy a modellel kapcsolatos követelményeket teljesíteni lehessen. 

Az alap koncepcióm az volt, hogy egy területhasználati és egy demográfiai modellt 

kombináljak egy hálózati alapon működő közlekedési modellel, annak érdekében, hogy a 

komplex közlekedési beavatkozások minél szélesebb körű hatásai váljanak becsülhetővé és 

ezáltal értékelhetővé. Korábbi modellek esetében vagy a közlekedési modell oldal hiányzott 

vagy a specifikációi nem feleltek meg a korábban ismertetett elvárásoknak. 
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A DELTA/START Cobb-Douglas típusú hasznossági függvényeken alapuló helyválasztási 

modellekkel dolgozik, ahol az egyén jövedelme is befolyásoló tényező. A hasznosság a 

lakóhely választás esetében a fogyasztástól, az elérhetőségtől, a lakókörnyezet minőségétől, 

valamint a közlekedéshez kapcsolódó környezeti minőségtől függ. Egy ilyen modell 

adatigényének kielégítése hazai körülmények között szinte lehetetlennek tűnt, különös 

tekintettel a jövedelmi és a fogyasztási adatokra. Ugyanakkor a DELTA/START lakásépítési 

modulját kisebb módosításokkal alkalmazni tudtam. [Simmonds & Still, 1997] 

A MARS modell struktúrája igen megnyerő volt és sok módszerét célszerű volt adaptálni, 

ugyanakkor komoly korlátja a modellnek, hogy nézőpontja erősen terület-felhasználás orientált, 

így a közlekedési hálózat és az útvonalválasztás nem kerül benne leképezésre. További 

probléma volt az ún. nem-honos utazások kezelésének hiánya, amit az általam kitűzött célok 

mellett mindenképpen meg kellett oldani. [Pfaffenbichler, 2003] 

A TIGRIS XL-ből, mint egyébként országos modellből, az eltérő működési elv miatt csak 

néhány technikai megoldást vettem át némi módosítással. Ilyen volt például a lakáspiaci 

moduljának hasznossági szerkezete. Ez a modell a lakáspiac kapcsán egyébként első körben 

meghatározza a költözni kívánók számát (marad vagy költözik?), majd ezt követően egy nested 

logit modell keretében kerül kiválasztásra a régió, majd az egyre kisebb területi egységek (pl. 

városrész). A hasznossági függvény a lakásminőséget, a lakókörnyezetet, az ingatlanárat és az 

elérhetőséget írja le. A modell egyébként kor- és jövedelmi csoportok szerint is kategorizálja a 

lakosságot, így elég jelentős adatigénye van. [Zondag & de Jong, 2011] 

5.2 A modellalkotás koncepciója 

A LUTI típusú modellrendszer „prototípusát” Budapest példáján 2015-ben fejlesztettem ki. A 

fő szándék és egyben kihívás az az egyidejűleg fennálló követelmény volt, hogy a modell 

minősége megfelelő legyen a state-of-the-practice modellekhez képest, ugyanakkor viszonylag 

korlátozott legyen az adatigénye. A mögöttes megfontolásom az volt, hogy a legpontosabb 

modellek igen nagy adatigényűek, amely adatok a legtöbb országban nem állnak rendelkezésre 

és ez a tény a modell gyakorlati felhasználását jelentősen bekorlátozza. Egyúttal nyilvánvalóan 

a továbbfejlesztés is akadályokba ütközik, hiszen az éppen a gyakorlati alkalmazás útján tudna 

megtörténni. Ezért ezt a problémakört a modell kialakítás mikéntjével kívántam áthidalni. 

A modell – igazodva Wegener 2004, valamint Zondag és de Jong 2011 által is bemutatott 

hatásfolyamathoz és struktúrához – három, dinamikusan együttműködő részből áll: egy 

közlekedési, egy területhasználati és egy demográfiai modellből. Az első a közlekedési 

döntéseket képezi le és a várható utazási igényeket (utazások száma közlekedés módonként és 
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útvonalanként) és azok érzékelhető következményeit (várható utazási idők és költségek) 

számítja ki. Ez a rész egy hagyományos négylépcsős forgalmi modell eljárásra épül. A második 

(területhasználati) modellrész a lakóingatlan fejlesztéseket (lakásépítési modul), valamint a 

háztartások és a vállalkozások lakó-, ill. telephely választási döntéseit becsli előre (lakáspiaci 

és munkahely modul). A harmadik modellrész a társadalom elöregedését kezeli. Összesen 

kilenc modul kezeli a különböző jelenségek, piacok leképezését. Ezek azok a Wegener 2004-

es cikkében szereplő terület-felhasználási és közlekedési ciklusban (land-use transport feedback 

cycle) is jól megkülönböztethető folyamatok, amik a várostervezési kérdéseket leginkább 

befolyásolják. E strukturált kialakítás előnye, hogy a modulonkénti jelenségek megfelelő 

rugalmassággal modellezhetők a különböző specifikumok és a rendelkezésre álló adatok 

függvényében [Zondag & de Jong, 2011]. 

A közlekedési és a területhasználati modell között a várható utazási idő a fő kapcsolódási pont. 

Ezt az attribútumot a hálózati elemekre vonatkozóan a közlekedési modell becsüli a közlekedési 

kereslet és kínálat összevetése által [Ortúzar & Willumsen, 2011]. Wegener 2004 elméleti 

megalapozása alapján a várható eljutási időkből egy ún. elérhetőségi mutatót definiálok, 

számítok ki és építek be a területhasználati modellrészbe. Az elérhetőség befolyásolja a lakó- 

és telephely választási döntéseket, azok eredményeként pedig egy következő időszakban 

változnak a közlekedési igények [Eboli et. al., 2012]. Annak érdekében, hogy kezelni lehessen 

a különböző attribútumok folyamatos megváltozását, a modell egyéves lépésekben dolgozik 

hasonlóan az áttekintett modellekhez. Ennek eredményeként a változások fokozatosan 

következnek be az évek során, ami biztosítja azt is, hogy a rendszer változásait megfelelően 

nyomon lehessen követni. 

A modell struktúráját és a modellrészek, modulok közötti, egy időperióduson belüli kapcsolatot 

a 10. ábra mutatja be. A közlekedési modellrészből kiindulva a vizsgálati terület zónákra van 

osztva. 

A modell eredetét a 3. táblázat foglalja össze: bemutatva a más modellekből átvett módszereket, 

a módosítások, kiegészítések és a saját módszerek helyét. 
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10. ábra: A modellrendszer struktúrája [saját szerkesztés] 
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3. táblázat: A modellben alkalmazott módszerek eredete [saját szerkesztés] 

Modul 

Módszertan eredete 

Megjegyzés DELTA/ 

START 
MARS 

TIGRIS 

XL 
EFM Saját 

Forgalomkeltés  + (mod)   + nem-honos utazásokat is kezeltem 

Forgalom 

szétosztás 
    +  

Forgalom 

megosztás 
   + (mod) + 

egyes hasznossági függvény 

elemek átvétele 

Teherforgalom     + egyszerűsített megoldás 

Ráterhelés    + (átv)   

Lakásépítés + (mod)    + módosított képlet 

Lakáspiac  + (mod) + (mod)  + 
módosított hasznossági 

függvények 

Munkahely  + (mod)   + 
két kategória, módosított 

hasznossági függvények 

Demográfia + (mod)    + 
Markov átmeneti valószínűségek 

alkalmazása 

Jelmagyarázat: mod = módosítással átvettem, átv = átvettem 

A modell a forgalomkeltési modullal indul, amelyben a MARS modell struktúrájához 

hasonlóan az utazási célok mentén munkával kapcsolatos és nem munkával kapcsolatos 

kiinduló és beérkező utazásszámokat becsülök meg [Pfaffenbichler, 2003]. Utóbbi mértékének 

kiszámítása során, szintén a MARS modell logikájából levezetve építem be a napi utazási 

időkeretet, ami az eljutási lehetőségektől függően korlátozza az egyéb (pl. vásárlás vagy 

szórakozás) célú utazások mértékét. A forgalom szétosztási modul a keltett forgalmakat osztja 

szét a szakirodalomban jól ismert súlyozott utazási idő tartomány alapon [Ortúzar & 

Willumsen, 2011]. A forgalom megosztási modul a módválasztást egy multinomiális logit 

modell segítségével képezi le, amelynek hasznossági függvény tényezőit a vonatkozó 

szakirodalom, valamint a budapesti EFM modell alapján vettem fel [Modell Tercett 

Konzorcium, 2015]. A ráterhelési modul szintén az EFM modell alapján lett felvéve, amely egy 

standard, univerzálisan alkalmazható eljárást használ. A teherforgalmi modult szintén 

egyszerűsítve vettem fel. 

A közlekedési és a területhasználati modellt egy saját elérhetőségi mutató köti össze. Ez a 

mutató a közlekedési modell alapján kalkulált utazási idő alapon számítja az elérhetőséget, 

figyelembe véve a módválasztási preferenciákat és a területhasználati jellemzőket. Az utazási 

idő helyettesíthető egy általánosított utazási költség függvénnyel is, erre a modell kialakítása 
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lehetőséget biztosít. Azonban azért választottam a tisztán utazási idő alapú megközelítést, mert 

a szakirodalom megosztott a tekintetben, hogy például a parkolási díjak, a közösségi 

közlekedési viteldíjak, az üzemanyagár, stb. érdemben befolyásolják-e a lakóhely- vagy 

telephely választási döntéseket [DETR, 1999; Wegener, 2004; Dobson et.al., 2009, Bravo et.al., 

2010]. Az utazási idő befolyásoló hatása bizonyított, hiszen ez inkább köthető a meglévő 

infrastruktúrához (pl. infrastruktúra elemek létéhez) és a rajtuk jellemző szolgáltatási 

színvonalhoz, amiből egy adott pillanatban egy helyválasztási döntést le tudunk vezetni. Ebből 

a szempontból az általam kidolgozott elérhetőségi mutató igyekezett általánosított és 

kiterjesztett szempontú maradni. Ezért is veszem figyelembe a módválasztási preferenciákat, 

hiszen a helyválasztási döntés meghozója lehet, hogy most közösségi közlekedést használ, de 

később lehetősége lesz egyéni közlekedésre is. Továbbá a területhasználati adottságok 

figyelembe vétele is indokolt, hiszen lehet, hogy egy külvárosi kerület esetében nagyon jó a 

közlekedési összeköttetés egy szomszédos külvárosi kerülettel, viszont ha a funkciók (pl. a 

munkahelyek) zöme a belvárosban van, akkor ez az elérhetőség alapú döntésnél is nagyobb 

súllyal kerül figyelembe vételre. 

A területhasználati modellen belül a lakásépítési modult a DELTA/START modell alapján, 

apróbb módosításokkal (kereslet korlátozással) vettem át. Az alkalmazott, elérhető profit alapú 

logika az előzmény modellből származik [Simmonds & Still, 1997]. A lakáspiaci modul 

struktúráját és logikáját a MARS modell alapján vettem fel, innen származik a tartózkodási idő 

alapú kezelése a kiköltözéseknek [Pfaffenbichler, 2003]. Ugyanakkor a MARS hasznosság 

alapú kiköltöztetéseket használ, amit én nem tartottam célszerűnek. A beköltözések azonban 

hasznosság alapon történnek, de a hasznossági függvény elemeinek felvételét a TIGRIS XL 

modell megfontolásai is befolyásolták [Zondag & de Jong 2011]. Ezen kívül a modulba be 

kellett építeni egy zónaméret alapú hasznossági korrekciót is, ami a kiköltözések szimplán 

tartózkodási idő alapú kezelése miatt volt szükséges. A munkahely modul a lakáspiacihoz 

hasonlóan működik, logikája a MARS modelléhez hasonló, de itt is több változtatást kellett 

beépítenem (pl. külső tényezők beemelése, zónaméret hasznossági korrekciója). 

A demográfiai modellt, ami a közlekedési modell felé szolgáltatja a forgalomkeltéshez 

szükséges input adatokat, a DELTA/START modell alapgondolatából eredően Markov 

átmeneti valószínűség alapon oldottam meg [Simmonds & Still, 1997]. Ugyanakkor a 

korcsoportok felvétele nem igazodik a DELTA/START-ban alkalmazotthoz. A demográfiai 

modell kapcsán alkalmazhattam volna tisztán rendszerdinamikai megközelítést is (lásd pl. 
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Horváth 2013 életkorcsoportos népesedési modelljét), azonban az éves futási periódus kapcsán 

inkább a Markov átmeneti valószínűségi megoldást tartottam célra vezetőnek. 

Az általam kidolgozott modell újdonságtartalma a különböző előzmények modellekben jól 

működő megoldások kombinálásában és saját módszerekkel való integrálásában van. Ennek 

eredményeként egy olyan modell jött létre, ami az egyszerűbben alkalmazható modellek (pl. 

MARS) megoldásait adaptálja, viszont hiányosságait kiegészíti, áthidalja, ugyanakkor a 

bonyolultabb modellek megoldásai közül is próbálja beépíteni azokat, amelyek adatigénye még 

reálisan kielégíthető. A kidolgozott modell adatigénye hazai körülmények között is 

kielégíthető, főleg központi és területi statisztikai alapadatokra épít. Az modell futtatásához 

szükség adatigényt összefoglalóan a 4. táblázat mutatja be. Természetesen a modell megfelelő 

kalibrálásához szükséges még a meglévő forgalmi állapotokra vonatkozó adatok rendelkezésre 

állása (forgalmi felvételből vagy meglévő forgalmi modellből), valamint a demográfiai 

modulhoz szükséges, a kezelt korcsoportokra vonatkozó lakosszám adatok, a születések és a 

halálesetek száma. Továbbá fel kell építeni a modellterület közlekedéshálózati modelljét. 
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4. táblázat: A kidolgozott modell működési adatigényeinek összefoglalása [saját szerkesztés] 

Modul Adatigény Mértékegység Vonatkoztatási egység 

Forgalomkeltés 

lakosszám 

fő 

zóna 

dolgozók száma 

tanulók száma 

iskolai férőhelyek 

db szolgáltató munkahelyek száma 

termelő munkahelyek száma 

utazási időkeret perc/fő/nap modellterület 

munkával kapcs. utazások száma utazás/nap modellterület 

átlagos utazási idő perc 
utazási cél szerint (munkával 

kapcsolatos és nem kapcsolatos) 

Forgalom 

szétosztás 

módválasztási arányok % 
minden kezelt relációban 

utazási idő közl. módonként perc 

Forgalom 

megosztás 

utazási idő (szgk.) 
perc 

minden kezelt relációban 

parkolási idő (szgk.) 

jármű üzemeltetési költség (szgk.) 
pénzérték 

útdíj (szgk.) 

utazási idő (kerékpár) 

perc 
járművön töltött idő (közösségi közl.) 

várakozási idő (közösségi közl.) 

átszállási idő (közösségi közl.) 

viteldíj (közösségi közl.) pénzérték 

utazási időérték pénzérték/óra 
utazási cél szerint (munkával 

kapcsolatos és nem kapcsolatos) 

motorizációs szint szgk./1000fő zóna 

járműfoglaltság fő/szgk. modellterület 

Lakásépítés 

lakásár 

pénzérték/m2 
zóna 

telekár 

átlagos építési költség modellterület 

lakóterületek nagysága 
m2 zóna 

beépíthető lakóterület nagysága 

átlagos háztartás méret m2/háztartás modellterület 

Lakáspiac 

egy lakásban való átl. tartózkodási idő év 
modellterület 

távoli migrációs tényező % 

lakásminőségi tényező - (1-10) zóna 

közösségi zöldterületi tényező - (1-10) zóna 

intézményi ellátottsági tényező - (1-10) zóna 

lakásár pénzérték/m2 zóna 

Munkahely 

vállalkozások átlagos élettartama év 
modellterület 

munkah. számának éves változása % 

telekár 
pénzérték/m2 

zóna 

átlagos építési költség modellterület 

külső hasznossági tényező - zóna 



58 

A modell elméleti helyessége és univerzalitása, az egyes modulokban átvett megoldások, 

valamint Wegener 2004 és DETR 1999 esetében leírt, illetve a 4. fejezetben is tárgyalt elméleti 

hatásfolyamatok alapján szavatolható. Az alkalmazott megoldások között nincs olyan, amely 

helyszín, vagy akár ország specifikus folyamatokra építene. Természetesen a modell paraméter 

értékek eltérő várostérségek esetén különbözőek lehetnek. Egyedül a forgalom megosztási 

modulban a kerékpáros közlekedés kapcsán alkalmazott terepi tényező lehet felesleges más 

városok (pl. Győr) esetében. Utóbbit bár egyébként Budapest specifikus megoldásként vettem 

át a fővárosi modellből, de egy más földrajzi adottságokkal rendelkező város (pl. Pécs) esetében 

is lehetséges a paraméterek kalibrálása. Esetleg még a demográfiai modul korcsoportjainak 

megváltoztatása lehet szükséges különböző országokban való alkalmazás esetén, de ez szintén 

könnyen megoldható. Továbbá, egyes esetekben a teherforgalom részletesebb kezelésére lehet 

szükség, ami helyszín specifikusan oldható meg a körülmények ismeretében. 

A következő fejezetben az egyes modulokat mutatom be részletesen. 

5.3 A modell felépítése 
A modell felépítés részleteit az előzőekben ismertetett modulonként mutatom be. 

5.3.1 Forgalomkeltési modul 

Minden modellezési év a forgalomkeltési modul futtatatásával kezdődik el, amely a 

modellterületre vonatkozóan a forgalmi igények összmennyiségét (az utazások számát) 

számítja ki. Két utazási cél csoportot különböztetünk meg a modellben (lásd 5. táblázat): 

„munkával”39 kapcsolatos utazások (work-related: WR), „munkával” nem kapcsolatos utazások 

(non-work-related: NWR). 

  

                                                 
39 Jelen esetben „munka”-ként értelmezem a tényleges munkába járást, valamely munkavégzéssel kapcsolatos 

egyéb ügyintézést, valamint az oktatással kapcsolatos tevékenységeket (pl. iskolába járás). 
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5. táblázat: A keltett utazások csoportosítása [saját szerkesztés] 

Honnan/Hová Otthon (saját) 
Munkahely / 

iskola (saját) 
Egyéb 

Otthon (saját)    

Munkahely / iskola (saját)    

Egyéb    

Jelmagyarázat 

Nem kezelt reláció  

Munkával kapcsolatos  

Nem munkával kapcsolatos  

Vegyes  

Az egyes zónákra a napi kiinduló (kibocsátás: production) és beérkező (vonzás: attraction) 

utazások száma a következő egyenletek alapján számítódik: 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖 = 𝑎𝑅𝑖 + 𝑏𝑊𝑖 + 𝑐𝑆𝑖 + 𝑐𝑒𝑆𝑃𝑖 + (7𝑎 + 𝑏𝑑)𝑊𝑃𝑆𝑖 + 𝑏𝑑𝑊𝑃𝑃𝑖 (6) 

 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖 = 𝑎𝑅𝑖 + 𝑏𝑑𝑊𝑖 + 𝑐𝑒𝑆𝑖 + 𝑐𝑆𝑃𝑖 + (7𝑎 + 𝑏)𝑊𝑃𝑆𝑖 + 𝑏𝑊𝑃𝑃𝑖 (7) 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑊𝑅,𝑖 = 𝑏𝑊𝑖 + 𝑐𝑆𝑖 + 𝑐𝑒𝑆𝑃𝑖 + 𝑏𝑑(𝑊𝑃𝑆𝑖 + 𝑊𝑃𝑃𝑖) (8) 

 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑊𝑅,𝑖 = 𝑏𝑑𝑊𝑖 + 𝑐𝑒𝑆𝑖 + 𝑐𝑆𝑃𝑖 + 𝑏(𝑊𝑃𝑆𝑖 + 𝑊𝑃𝑃𝑖) (9) 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑁𝑊𝑅,𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑊𝑅,𝑖 (10) 

 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑁𝑊𝑅,𝑖 = 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖 − 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑊𝑅,𝑖 (11) 

 𝑎 =
𝑇𝑇𝐵 𝑅𝑡−𝑇𝑊𝑅,𝑡−1𝐴𝑇𝑇𝑊𝑅,𝑡−1

𝐴𝑇𝑇𝑁𝑊𝑅,𝑡−1(𝑅𝑡+7𝑊𝑃𝑆𝑡)
 (12) 

ahol: 

 ProdWR,i és AttrNWR,i a munkával kapcsolatos és a munkával nem kapcsolatos 

kiinduló, illetve beérkező utazások száma az i. zónára vonatkozóan; 

 R (residents), W (workers), S (students), SP (school places), WPS (workplaces 

for services) és WPP (workplaces for production) a lakosok, a dolgozók, a 
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tanulók, az iskolai férőhelyek, a szolgáltató és a termelő típusú munkahelyek 

száma40; 

 TTB (travel time budget) a napi utazási időkeret egy átlagos lakos számára 

(percben); 

 TWR,t-1 (trips) a munkával kapcsolatos napi utazások száma az előző évre 

vonatkozóan (t-1. időszak, amit mindig a „t” index jelöl); 

 ATT (average travel time) az átlagos utazási idő (percben); 

 „b”, „c”, „d” és „e” kalibrálandó konstans paraméterek („a” is egy paraméter, de 

kiszámítható). 

Fontos megjegyezni, hogy a beérkező forgalmak korrekciója szükséges ahhoz, hogy biztosítani 

lehessen, hogy azok összege megegyezzen a kiinduló forgalmak összegével. 

5.3.2 Forgalom szétosztási modul 

Ezt követően a forgalom szétosztási modul a keltett forgalmat utazási relációkra (honnan-hová 

párokra) osztja szét egy kétszeresen határozott gravitációs modell (doubly-constrained gravity 

model) segítségével (részletek Ortúzar & Willumsen 2011 5.3. fejezetében találhatók). A 

modell ellenállás függvénye utazási idő tartományonként más paraméterekkel dolgozik. A 

tartományok (utazási idő intervallumok) száma a kalibrálás során állítható be. A modul az 

alábbi képletek szerint működik: 

 𝑇𝑖𝑗,𝑡 = 𝐴𝑖𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝐵𝑗𝐴𝑡𝑡𝑟𝑗𝑓(𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗,𝑡−1) (13) 

 𝑓(𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗) = ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑘𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗)𝑘 𝛿𝑖𝑗,𝑘 (14) 

 𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗,𝑚𝑡𝑡𝑖𝑗,𝑚𝑚  (15) 

ahol: 

 Tij,t az i. és j. zóna közötti utazások száma az adott évre vonatkozóan; 

 Prodi és Attri a kiinduló, illetve beérkező utazások száma az i. zónára 

vonatkozóan; 

 Ai és Bj a szétosztási modell iterációs részének kiegyenlítő tényezői (részletek 

Ortúzar & Willumsen 2011 5.3. fejezetében találhatók); 

 f(WTTij) az ellenállás függvény; 

 WTTij (weighted travel time) a súlyozott utazási idő i. és j. zóna között 

(percben); 

                                                 
40 Ezen kategóriák között átfedések vannak (pl. lakosok és dolgozók), a modell kalibrálása ennek megfelelően 

történik. 



61 

 wij,m (weight) az „m” közlekedési módot választók aránya i. és j. zóna között 

(jelen esetben az előző évi modellállapotból); 

 ttij,m (travel time) az „m” közlekedési mód választásakor esedékes utazási idő i. 

és j. zóna között (percben)41; 

 βk a k. utazási idő tartományhoz tartozó kalibrálandó konstans paraméter; 

 δij,k egyenlő 1, ha az utazási idő i. és j. zóna között beleesik a k. utazási idő 

tartományba és 0 minden más esetben. 

5.3.3 Forgalom megosztási modul 

Ezután a forgalmi megosztási (módválasztási) modul az utazási relációk között szétosztott 

utazásokat relációnként osztja el az egyes közlekedési módok között. Három közlekedési módot 

kezel a modell: személyautók, közösségi közlekedés és kerékpár. Annak a valószínűségét, hogy 

egy utazás egy adott közlekedési móddal valósul meg egy multinomiális logit modell 

segítségével számítjuk ki, figyelembe véve a személyautók rendelkezésre állását az alábbiak 

szerint: 

 𝑇𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑐 = ∑ 𝑇𝑐,𝑖𝑗𝐶𝐴𝑖
𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑐

∑ 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑚𝑚
𝑐    ahol  𝑚 = {

𝑝𝑐
𝑝𝑡
𝑏𝑖

 (16) 

 𝐶𝐴𝑖 = 𝐶𝑂𝑤𝑖𝐶𝑂𝑐𝑐 (17) 

 𝑇𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑡 = ∑ 𝑇𝑐,𝑖𝑗
𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑡

∑ 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑚𝑚
𝑐     ahol  𝑚 =  {

𝑝𝑡
𝑏𝑖

 (18) 

 𝑇𝑖𝑗,𝑏𝑖 = ∑ 𝑇𝑐,𝑖𝑗
𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑏𝑖

∑ 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑚𝑚
𝑐     ahol  𝑚 =  {

𝑝𝑡
𝑏𝑖

 (19) 

 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑐 = exp (𝑎𝑝𝑐,𝑐 + 𝑏𝑝𝑐,𝑐𝑡𝑡𝑖𝑗,𝑝𝑐 + 𝑐𝑝𝑐,𝑐𝑝𝑡𝑖𝑗 + 𝑑𝑝𝑐,𝑐
𝑟𝑐𝑖𝑗

𝑉𝑂𝑇𝑐
+ 𝑒𝑝𝑐,𝑐

𝑉𝑂𝐶𝑖𝑗

𝑉𝑂𝑇𝑐
) (20) 

 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑝𝑡 = exp (𝑎𝑝𝑡,𝑐 + 𝑏𝑝𝑡,𝑐𝑖𝑣𝑡𝑖𝑗 + 𝑐𝑝𝑡,𝑐𝑐ℎ𝑡𝑖𝑗 + 𝑑𝑝𝑡,𝑐𝑤𝑡𝑖𝑗,𝑐𝑎𝑟 + 𝑒𝑝𝑡,𝑐
𝑃𝑇𝐹𝑖𝑗

𝑉𝑂𝑇𝑐
) (21) 

 𝐼𝑚𝑝𝑐,𝑖𝑗,𝑏𝑖 = exp (𝑎𝑏𝑖,𝑐 + 𝑏𝑏𝑖,𝑐𝑡𝑡𝑖𝑗,𝑏𝑖)𝑔𝑒𝑜𝑖𝑗 (22) 

ahol: 

 Tc,ij,m az i. és j. zóna között „m” közlekedési móddal (személyautó: pc – private 

car, közösségi közlekedés: pt – public transport, kerékpár: bi – bicycle) 

megvalósuló munkával kapcsolatos és nem kapcsolatos utazások száma (utóbbi 

tényezőket a „c” index jelzi); 

 Impc,ij,m (impedance) az i. és j. zóna között „m” közlekedési móddal 

megvalósuló utazás ellenállása a munkával kapcsolatos és nem kapcsolatos 

esetekben; 

                                                 
41 A közösségi közlekedés esetén az utazási időbe a várakozási és az átszállási idők is beleértendők. 
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 CA, COw, COcc (car availability, car ownership, car occupancy) sorrendben a 

személyautó rendelkezésre állása, a személyautó birtoklás aránya (1000 főre 

jutó személyautók száma) és a járműfoglaltság; 

 ttij,pc és ttij,bi a terhelt (congested) utazási idő i. és j. zóna között személyautóval, 

illetve kerékpárral (percben); 

 pt, rc, VOC (parking time, road charge, vehicle operating cost) a parkolási idő, 

az úthasználati díj (beleértve a parkolási díjat is) és a jármű-üzemeltetési költség 

a személyautós utazások esetében (percben és EUR-ban); 

 ivt, cht, wt és PTF (in-vehicle time, changing time, waiting time, public transport 

fare) a járműben töltött idő, az átszállási idő, a kiinduló megállóban töltött 

várakozási idő és a viteldíj a közösségi közlekedési utazások esetében (percben 

és EUR-ban); 

 VOT (value of time) a fajlagos utazási időérték (EUR-ban); 

 „geo” egy a kerékpáros utazásoknál figyelembe vett terepi tényező (a fővárosi 

egységes forgalmi modellből átvett tényező, Modell Tercett Konzorcium 2015 

6. fejezete alapján); 

 „a”, „b”, „c”, „d” és „e” kalibrálandó konstans paraméterek. 

Mind a szétosztási, mind a megosztási modul az adott évre jellemző utazási idő értékeket 

használja fel egy iteratív folyamatban. 

5.3.4 Teherforgalom 

A teherforgalom esetében egy különálló, egyszerűsített forgalomkeltési és szétosztási lépést 

alkalmaztam. Előbbi a kategóriánként vett munkahely számok alapján számítja ki az összes 

forgalmat, míg utóbbi a keltett kiinduló forgalmat a relatív értelemben vett vonzás (keltett 

beérkező forgalom) arányában osztja szét a zónák között. 

5.3.5 Forgalom ráterhelési modul 

Az előző modulok eredményeként közlekedési módonként állnak elő a napi célforgalmi 

mátrixok. Ezeket a mátrixokat terheli rá a modell a közlekedési hálózatra. Ez a fővárosi 

egységes forgalmi modell alapján történik, amely standard egyensúlyi ráterhelést alkalmaz az 

egyéni és követési időköz alapú ráterhelést a közösségi közlekedési módok esetében. A 

ráterhelési eljárás részletei, valamint ellenállás függvényének paraméterei Modell Tercett 

Konzorcium 2015 7.1. fejezetében találhatók meg. 
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5.3.6 Elérhetőségi mutató 

A közlekedési modellrész eredményeként előálló terhelt utazási idő alapján az elérhetőség, mint 

a modell egyik meghatározó belső változója számítható. Az elérhetőségi mutatót úgy 

definiáltam, hogy az figyelembe veszi egyrészt a hálózaton jellemző terhelt eljutási időket, a 

jellemző módválasztási preferenciákat, másrészt a területen meglévő területhasználati 

jellemzőket (lakosok és munkahelyek területi eloszlását). Ilyen módon újszerűen értelmezhető 

egy adott, a forgalmi modellben definiált körzet elérhetősége: 

 𝐴𝑐𝑐𝑖 =
− ∑ [(𝑅𝑗+𝑊𝑃𝑆𝑗+𝑊𝑃𝑃𝑗) 𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗 ]𝑗

∑ (𝑅𝑗+𝑊𝑃𝑆𝑗+𝑊𝑃𝑃𝑗)𝑗
 (23) 

ahol: 

 Acci (accessibility) az i. zóna elérhetőségi mutatója (percben); 

 R (residents), WPS (workplaces for services) és WPP (workplaces for 

production) a lakosok, a szolgáltató és a termelő típusú munkahelyek száma; 

 WTTij (weighted travel time) a módválasztással súlyozott utazási idő i. és j. zóna 

között (percben); 

Az elérhetőségre vonatkozó képlet egy normálást is tartalmaz, hogy a számított értékek 

nagyságrendje könnyebben érzékelhető legyen. Ugyanakkor a kapott értékek a súlyozás és a 

normálás következtében egy az egyben nem vethetők össze a normál eljutási idők mértékével 

(lásd majd az 5.5. fejezet esettanulmányait). Továbbá az elérhetőség egy negatív előjellel kerül 

kifejezésre, azaz minél negatívabb egy adott zóna elérhetőségi mutatója, annál rosszabb a zóna 

elérhetősége. Az elérhetőség megváltozása így könnyen értelmezhető, hiszen a pozitív előjelű 

változás az elérhetőség javulását jelenti. 

5.3.7 Ingatlanár 

Az ingatlanárakra vonatkozó belső változók az előző időállapot (év) értékei és a terület-

felhasználási modellrész eredményei alapján számíthatók. A vonatkozó egyenletek az alábbiak: 

 𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 = 𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡−1(1 + 𝑎𝐷𝐹𝑖,𝑡−1
𝑏) (24) 

 𝐿𝑃𝑖,𝑡 = 𝐿𝑃𝑖,𝑡−1(1 + 𝑐𝐷𝐹𝑖,𝑡−1
𝑑) (25) 

 𝐶𝐵𝑖 = 𝐿𝑃𝑖 + 𝐴𝐵𝐶 (26) 

ahol: 

 REP (real-estate price) a lakásár (EUR/m2 mértékegységben); 

 DF (demand factor) egy keresleti tényező minden zónára a lakáspiaci modulból 

(ezt részleteiben később ismertetem); 
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 LP (land price) és CB (cost of building) a telekár, illetve az építési költség 

EUR/m2 mértékegységben; 

 ABC (average building cost) a lakásépítés átlagos költsége egy m2-re vetítve 

EUR-ban; 

 „a”, „b”, „c” és „d” konstans, kalibrálandó skálázó és rugalmassági paraméterek. 

5.3.8 Lakásépítési modul 

A területhasználati modell részeként először a lakásépítési modul zónánként megbecsüli az 

újonnan építendő lakások számát. Kezdésként egy építési keresletet számít ki a várható 

súlyozott profitlehetőségek alapján. A zónánként várható profit a piaci érték és az építési 

költség különbözetéből adódik. A súlyozás a meglévő lakóingatlanok összterülete alapján 

történik. Utána ezt a keresletet korlátozza a modell, azt reprezentálva, hogy a fejlesztők egy 

„fejlesztési portfoliót” tartalékolnak, és nem azonnal fejlesztik az összes rendelkezésre álló 

területet [Simmonds & Still, 1997]. Az aktuálisan fejlesztendő terület nagyságát a modell a 

kereslet és a rendelkezésre álló beépíthető terület arányában határozza meg. Majd ezt a 

„korlátozott” építési keresletet osztja szét a zónák között a relatív várható profitlehetőségek 

szerint. A fejlesztett területet pedig átváltja lakóegységekké (housing unit). Ha az adott zónában 

az építési kereslet nagyobb, mint a rendelkezésre álló terület, akkor a túlcsorduló keresletet nem 

veszi figyelembe (az tulajdonképpen látens keresletnek tekinthető). A modul működését a 

következő képletek mutatják be: 

 𝑈𝑛𝑐𝐷𝐵𝑡 = 𝑎 ∑ 𝐹𝑅𝑖,𝑡−1𝑖 (
∑ (𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡−𝐶𝐵𝑖,𝑡)𝐹𝑅𝑖,𝑡−1𝑖

∑ 𝐹𝑅𝑖,𝑡−1𝑖
)

𝑏

 (27) 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝐷𝐵𝑡 = 𝑐 (
𝑈𝑛𝑐𝐷𝐵𝑡

∑ 𝐴𝐹𝑅𝑖,𝑡−1𝑖
)

𝑑

 (28) 

 𝑁𝐻𝑈𝑖,𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝐷𝐵𝑡

(𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡−𝐶𝐵𝑖,𝑡)𝐹𝑅𝑖,𝑡−1

∑ (𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡−𝐶𝐵𝑖,𝑡)𝐹𝑅𝑖,𝑡−1𝑖

𝐴𝐻𝐻𝑆
 (29) 

ahol: 

 UncDB és ConstDB (unconstrained és constrained demand for building) a 

korlátozás nélküli és a korlátozott építési kereslet m2-ben; 

 FR (floorspace for residents) a meglévő lakóterületek összessége m2-ben; 

 REP (real-estate price) a lakásár (EUR/m2 mértékegységben); 

 CB (cost of building) az építési költség EUR/m2 mértékegységben; 

 AFR (available floorspace for residents) a még beépíthető lakóterületek 

összessége m2-ben; 
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 NHU (new housing units) az újonnan építendő lakóegységek száma; 

 AHHS (average household size) az átlagos háztartásméret m2-ben; 

 „a”, „b”, „c” és „d” konstans, kalibrálandó skálázó és rugalmassági paraméterek. 

5.3.9 Lakáspiaci modul 

A következő modul a lakáspiac működését képezi le, a lakóhely választási döntéseket modellezi 

háztartási szinten. A MARS modellhez [Pfaffenbichler, 2003] hasonlóan először egy 

kiköltöztető (moving-out) képlettel kiszámítom azon háztartások számát, amelyek elhagyják 

aktuális lakóhelyüket. Ennek a számításnak az egy lakásban való átlagos tartózkodási idő az 

alapja. A számítás eredményeként megnő az üres (beköltözhető) lakóegységek száma (általában 

a kiköltözések előtt is vannak üres lakóegységek). Az üres, a megüresedő illetve az újonnan 

épített lakóegységek adják egy időszak teljes lakáskínálatát. A lakáskereslet pedig a kiköltöző 

háztartások és a vizsgálati területen kívüli részek vándorlási egyenlegének összege. Ez utóbbi 

az úgynevezett „távoli migrációs” (long distance migration) tényező. A modellben – 

egyszerűsítő feltételezésként – minden háztartás egy lakóegységben lakik. A beköltöztető 

(moving-in) képlet aztán az egyes zónák hasznossága alapján kiszámítja a zónákba beköltözni 

kívánók számát. Öt tényező befolyásolja a lakóhely választási döntéseket Zondag & de Jong 

2011, a jellemzően rendelkezésre álló adatok és összefüggés vizsgálatok alapján: a 

lakásminőség, a közösségi zöldterületek aránya, az intézményi ellátottság, az elérhetőség és a 

lakásár. A hasznossági függvénybe egy a zóna lakosszámával arányos korrekciós tényezőt 

építettem be, mivel a kiköltözők száma a zóna nagyságától (lakosszámtól) függ, így a 

beköltözési oldalon ezt korrigálni kellett. A keresletet a rendelkezésre álló (beköltözhető) 

lakóegységek száma korlátozza. A túlcsorduló igényeket újraosztom a második legjobb 

alternatívát képviselő zónába. A modellben előfordulhat, hogy egy adott zónából egy háztartás 

kiköltözik, majd egy visszaköltözik ugyanoda, ami összességében a zónában lévő háztartások 

számán nem változtat. A vonatkozó egyenletek a következők: 

 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 =
𝐻𝐻𝑖,𝑡−1

𝐴𝑇𝑆𝐿
 (30) 

 𝐻𝑆𝑖,𝑡 = 𝑁𝐻𝑈𝑖,𝑡 + 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 + (𝐻𝑆𝑖,𝑡−1 − 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖,𝑡−1) (31) 

 𝐻𝐷𝑖,𝑡 = ∑ 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡𝑖 + 𝑅𝑡−1𝐿𝐷𝑀𝑡 (32) 

 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖 = 𝐻𝐷
𝑅𝑈𝑖

∑ 𝑅𝑈𝑖𝑖
 (33) 

 𝑅𝑈𝑖 = exp(𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝐻𝑄𝑖 + 𝑐𝐺𝑆𝑖 + 𝑑𝐼𝑁𝑆𝑖 + 𝑒𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑓𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖) (34) 

 𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖 =
𝐻𝐻𝑖

𝐻𝐻𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅
 (35) 
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 𝐷𝐹𝑖 =
𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖

𝐻𝑆𝑖
 (36) 

ahol: 

 HHmo (household moving-out) és HHmi (household moving in) a ki-, illetve 

beköltöző háztartások száma; 

 HHi (household) a háztartások száma az i. zónában; 

 ATSL (average time-span for living in the same place) az egy lakásban való 

átlagos tartózkodási idő (évben); 

 HS (housing supply) és HD (housing demand) a lakáskínálat, illetve kereslet; 

 NHU (new housing units) az újonnan építendő lakóegységek száma; 

 R (residents) a lakosok száma; 

 LDM (long distance migration) külső változó a „távoli migráció” kezelésére (a 

teljes lakosszámhoz viszonyítva %-ban; pozitív, ha a vizsgálati területen a 

lakosszám nő); 

 RU (residential utility) a lakosok lakhatással kapcsolatos hasznossági 

függvénye; 

 Acc (accessibility) az elérhetőségi mutató (percben); 

 HQ (housing quality), GS (green spaces) és INS (instituations) a 

lakásminőséget, a zöldterületi arányt és az intézményi ellátottságot reprezentáló 

változók (0-10 közötti értékek); 

 REP (real-estate price) a lakásár (EUR/m2 mértékegységben); 

 UCFH (utility correction factor for households) a zónaméret korrekciós 

tényezője; 

 DF (demand factor) lakáspiaci keresleti tényező minden zónára; 

 „a”, „b”, „c”, „d”, „e” és „f” konstans kalibrálandó paraméterek. 

5.3.10 Munkahely modul 

A munkahely modul a munkapiacot képezi le és a vállalatok telephely választási döntéseit 

modellezi. A vállalatokat az általuk kínált munkahelyek számával vettem figyelembe. A modul 

két típusú tevékenységet különböztet meg: szolgáltatásokat és termelést. Működése a lakáspiaci 

moduléhoz hasonló, a MARS modellen alapul [Pfaffenbichler, 2003]. Először itt is van egy 

kiköltöztető folyamat, ami a vállalkozások átlagos élettartamán alapul. A lakáspiaci modullal 

ellentétben itt azzal számolunk, hogy egy vállalkozás átlagosan mennyi időnként költözik ki a 

vizsgálati területről vagy szűnik meg. A kiköltöztetések eredményeként területek szabadulnak 

fel. A következő lépésben egy külsőleg megadott paraméter alapján új vállalkozásokat 
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költöztetünk be. A zónák közötti szétosztás egy hasznossági függvény alapján történik, ami 

figyelembe veszi az építési költséget, az elérhetőséget és a terület jellegéből adódó külső 

változót (pl. belvárosi területek, átmeneti zóna, külváros). Utóbbi változó azokat a hasznossági 

elemeket kezeli, amik nem szerepelnek külön a modellben. Hasonlóan a lakásépítési modulhoz, 

csak annyi vállalkozás tud adott helyre betelepülni, amennyi ott elfér. Valamint hasonlóan a 

lakáspiaci modulhoz, a kiköltöztetés ellensúlyozása miatt itt is van egy a zónamérettel 

összefüggő korrekciós tényező. A modul képletei az alábbiak: 

 𝑊𝑃𝑚𝑜𝑖,𝑐,𝑡 =
𝑊𝑃𝑖,𝑐,𝑡−1

𝐴𝐿𝑆𝐵
 (37) 

 𝑊𝑃𝐷𝑐,𝑡 = 𝑊𝑃𝑐,𝑡−1𝐵𝐺𝑅𝑡 (38) 

 𝑊𝑃𝑚𝑖𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝐷𝑐
𝐵𝑈𝑖,𝑐

∑ 𝐵𝑈𝑖,𝑐𝑖
 (39) 

 𝐵𝑈𝑖,𝑐 = exp(𝑎𝑐𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝑐𝐶𝐵𝑖 + 𝑐𝑐𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 + 𝐸𝐿𝑀𝐹𝑖,𝑐) (40) 

 𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 =
𝑊𝑃𝑖,𝑐

𝑊𝑃𝑖,𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 (41) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑆𝑖    ha  𝑐 = 1 (𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠𝑜𝑘) (42) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑃𝑖     ha  𝑐 = 2 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙é𝑠) (43) 

ahol: 

 WPmo (workplace moving-out) és WPmi (workplace moving-in) a ki-, illetve 

beköltöző munkahelyek száma kategóriánként (utóbbit „c” index jelöli, pl. 

szolgáltatás és termelés); 

 WPi (workplace) a munkahelyek száma az i. zónában; 

 WPD az összes a városban letelepedő munkahely száma (workplace demand, a 

munkahely modul teljes kereslete42); 

 ALSB (average life-span for businesses) a vállalkozások átlagos élettartama 

(évben); 

 BGR (business growth rate) a munkahelyek számának változása %-ban (külső 

változó); 

 BU (business utility) a vállalkozások telephely választással kapcsolatos 

hasznossági függvénye; 

 Acc (accessibility) az elérhetőségi mutató (percben); 

 CB (cost of building) az építési költség EUR/m2 mértékegységben; 

                                                 
42 Az elnevezés megtévesztő lehet, hiszen ez valójában a munkapiaci kínálat. 
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 UCFB (utility correction factor for businesses) a zónaméret korrekciós 

tényezője; 

 ELMF (external labour market factor) a hasznossági függvény külső tényezőket 

kezelő komponense; 

 „a”, „b” és „c” konstans kalibrálandó paraméterek mindkét kategóriára. 

5.3.11 Demográfiai modul 

Végül a demográfiai modul nevéből adódóan a demográfiai változásokat kezeli. A társadalmi 

korcsoportok és a lakosszám változását a DELTA/START modellhez [Simmonds & Still, 1997] 

hasonlóan egy Markov átmeneti valószínűségi mátrix segítségével képeztem le (lásd 6. 

táblázat). 

6. táblázat: A demográfiai modulban alkalmazott Markov átmeneti valószínűségi mátrix [saját 

szerkesztés] 

Állapotok 
Potenciális 

anya 
0-15 év 16-65 év 65+ év Elhunyt 

Potenciális 

anya 
1-a a - - - 

0-15 év - 1-(b+c) b - c 

16-65 év - - 1-(d+e) d e 

65+ év - - - 1-f f 

Elhunyt - - - - 1 

Az átváltás a lakosszám és a háztartások száma között egy átlagos háztartásméret érték 

segítségével történik. Ennek értéke a népszámlálási adatok alapján 2,36. Hasonló átváltás 

működik a területek, illetve a lakóegységek és a munkahelyek között, azok átlagos – m2-ben 

vett – méretét feltételezve. Utóbbi értékeket a következő fejezetben ismertetem. 

A demográfiai modul korcsoportjainak segítségével a lakosszám, a foglalkoztatottak és a 

tanulók száma kiszámítható az előző évekre jellemző arányok, vagy – előrebecslés esetén – 

külső tényezők segítségével. Ezek az értékek, a munkahelyek és az iskolai helyek száma, 

valamint és az átlagos utazási idő értékek mellett a következő év közlekedési modellezési input 

adatát biztosítják, így a modell éves ciklusa folytatódhat. 
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5.4 A modell kalibrálása (Budapest 2007-2013) 

Az előző alfejezetben bemutatott modell paramétereket valós budapesti adatokon kalibráltam. 

Ebben az alfejezetben ennek folyamatát, kihívásait és eredményeit mutatom be. 

5.4.1 A kalibrálás folyamata 

A kalibrálás érdekében minden releváns és nyilvánosan elérhető adatot összegyűjtöttem 

Budapest városáról. Egy ideálisnak tekinthető modell-kalibrálási folyamat valós, diszaggregált, 

nagyobb mintán alapuló adatokat igényel a közlekedési és terület-felhasználási döntésekről, a 

döntéseket befolyásoló tényezőkről. Az adatokat ráadásul területegységekhez, személyekhez 

vagy előre definiált háztartási csoportokhoz célszerű rendelni. Annak ellenére, hogy ilyen 

stated-, vagy revealed preference vizsgálatokon alapuló adatok kívánatosak lennének, jelen 

vizsgálat komoly kihívásokkal nézett szembe a legalapvetőbb és legfontosabb adatok 

előállítását illetően is. A korábbiakban említett módon, a modell kialakítás is igyekezett egyes 

adathiányokat vagy diszaggregáltsági problémákat áthidalni és egy közepesen szofisztikált 

módszertant biztosítani. Ugyanakkor ezek az adatproblémák még így is befolyásolták a 

kalibrációs folyamatot. 

A rendelkezésre álló adatok és jelen kutatás új adatok beszerzésére vonatkozó korlátozottsága 

miatt, a modell kalibráció jelentős része az eredmény és magyarázó változók múltbeli, 

megfigyelhető változásai alapján történt. Ez sajnos a modell egyes helyeken való 

egyszerűsítéséhez vezetett, ami az eredmények értelmezésében és értékelésében is fokozott 

óvatosságot irányoz elő. A célom az volt, hogy külön-külön minden modell részegységet 

(modult) egy olyan múltbeli időszakra tudjam kalibrálni, amelyre a releváns adatok elérhetők 

vagy megbízható módon helyettesíthetők, megbecsülhetők. Néhány esetben az adatok 

átszámítására, manipulációjára (pl. valamilyen kapcsolódó adat arányai szerinti szétosztásra) 

volt szükség, mert vagy az aggregáltsági szint nem volt megfelelő vagy az éves értékek nem 

voltak elérhetők. 

Kiindulási és referencia alapként Budapest hivatalos forgalmi modelljét (EFM) választottam 

ki43. A modell a 2015-ös évre vonatkozóan állt rendelkezésemre, a közlekedési keresletre 

vonatkozó része háztartásfelvételekkel alaposan alá volt támasztva. Releváns fővárosi 

statisztikai adatok (pl. lakosszám adatok) 2007 és 2014 közötti évekre álltak rendelkezésemre 

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisából. A kalibrálási időszakot 2007 és 2013 

között jelöltem ki, mivel a terület-felhasználást érintő változások bekövetkezéséhez és 

                                                 
43 A modell nyilvánosan elérhető verzióját a BKK Zrt. bocsájtotta rendelkezésemre. Az EFM koncepció 

kialakításában és a modell létrehozására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében a BKK akkori 

munkatársaként részt vettem, ugyanakkor a modell effektív létrehozásában nem volt semmilyen érintettségem. 
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megfigyeléséhez hosszabb időszak szükséges. Befolyásoló tényező volt az is, hogy az M4-es 

metrót 2014 tavaszán helyezték forgalomba és szándékosan igyekeztem elkerülni, hogy a metró 

rövid távú területhasználati (sokk)hatásaitól mentesíteni tudjam a modell-kalibrálást. A 2014-

es évet ezért csak a közlekedési modell kalibrálására használtam fel. 

Másodsorban a területegységek rendszerét, a modell körzetbeosztását kellett meghatározni. 

Nyilvánvaló volt, hogy éves terület-felhasználási adatok csak a 23 fővárosi kerület szintjén 

érthetők el. Ugyanakkor egy megfelelő közlekedési modellnek egy ekkora város esetében 

nagyobb területi „felbontásra” van szüksége, így a fővárosi alkerületi szintet választottam a 

közlekedési modell alapjául. A fővárosban 162 alkerület található. Annak érdekében, hogy az 

elővárosi területeket is modellezni lehessen, további 30 ún. kordon zónát jelöltem ki. A terület-

használati modellben utóbbiakat öt agglomerációs zónába vontam össze, így területhasználati 

szinten összesen 28 zónát vettem figyelembe (23 kerület + 5 agglomerációs zóna). A 

körzetbeosztási rendszert a 11. ábra illusztrálja. 

 

11. ábra: A modell körzetbeosztása (szürke: közlekedési zónák az alkerületi szinten, piros: 

területhasználati zónák a kerületi szinten) [saját szerkesztés] 

A közlekedési modellrész kalibrálása során az EFM 2015-ös állapotát (kb. 1200 zónával) 

tekintettem alapnak. A modellt először is módosítottam a 2014-es évre (csak néhány hálózati 

módosítás volt szükséges). Utána a körzetbeosztást változtattam meg (zónákat vontam össze és 

a konnektorokat a szükséges helyeken módosítottam) és hoztam létre az EFM 2014-es 



71 

változatának 192 zónás verzióját. Ezzel nagyjából előállt az EFM 2014-es egyszerűsített 

változatának hálózati modellje. Ezután az igénymodellt kellett reprodukálnom egy szintetikus 

módszer segítségével. Az EFM direkt célforgalmi mátrixokat használ a bázisévre (2015) 

vonatkozóan, ugyanakkor a mátrix előrebecslő eljárásában szintetikus módszerekkel dolgozik 

a pivoting eljárás segítségével. Jelen kutatásban ezt a szintetikus modellt cseréltem ki, hogy 

biztosítani tudjam a területhasználati modellel való összhangot. Az igénymodellt a 2014-es évre 

kalibráltam, modulonként. A forgalomkeltési modult úgy kalibráltam, hogy a 

személyközlekedési célforgalmi mátrix sor- és oszlopösszegei (a kiinduló és célforgalmak) 

közelítsék az EFM direkt mátrixának ugyanezen értékeit. A szétosztási modulban a célforgalmi 

mátrix celláinak értékeit közelítettem, míg a megosztási modulban ugyanezt a modális mátrixok 

esetére próbáltam megvalósítani. 

Mivel a területhasználati modell számításaihoz a forgalmi modellből származó utazási idő 

értékek is kellenek a 2007 és 2013 közötti évekre, így ezekre az évekre el kellett készíteni az 

egyes közlekedési modell állapotokat. Ezen korábbi évekre a hálózati modell állapotokat a 

2014-es évből visszafelé elkészítettem (visszaalakítottam a közúti és kerékpáros hálózatot, 

valamint a közösségi közlekedési szolgáltatásokat). Az igény oldalon az előzőleg kalibrált 

szintetikus igénymodellel hoztam létre a szükséges mátrixokat az egyes hálózati állapotok 

jellemzőit figyelembe véve. A mátrixokat a pivoting eljárással állítottam elő, mivel a direkt 

mátrixok tökéletesen nem közelíthetőek a szintetikus módszerekkel [Ortúzar & Willumsen, 

2011]. Az eddigiek eredményeként megkaptam a szükséges forgalmi állapotokhoz kapcsolódó 

eredményeket az említett hét évre. 

Az utazási idő értékek alapján az elérhetőségi mutatót, mint a területhasználati modell egyik 

kiemelkedő magyarázó változóját számítottam ki a 2007 és 2013 közötti évekre. A többi 

magyarázó változó, mint például a lakásárak vagy a lakásminőség indikátorok vagy 

rendelkezésre álltak, vagy ki lehetett őket számítani a meglévő adatokból44. A területhasználati 

modell egyes moduljait a háztartások, a munkahelyek és az újonnan épült lakóegységek 

számának változása alapján kalibráltam. A lakásépítési, a lakáspiaci és a munkahely modult 

egyaránt a teljes vizsgálati időtávra, az eredményváltozó hét éves megváltozására kalibráltam. 

Ez a módszertani megoldás abból ered, hogy a lakásépítéseknél, illetve a lakáspiacon is évről-

évre nagyon hektikus változások vannak, a munkapiacon pedig nem állt rendelkezésre egzakt 

                                                 
44 A lakásár értékét például a jellemző lakásbérlési arányok, a lakásbérleti díjak és az ingatlanárak alapján került 

felvételre. A bérleti díjak esetében 50 éves ingatlan élettartamot feltételeztem a számítás során. 
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éves adat. A belső változókat, mint például a telekárat és a lakásárat az éves változások alapján 

kalibráltam. A lakásépítési modulban az elővárost nem vettem figyelembe. 

A lakáspiaci és a munkahely modul kalibrációja során kihívást jelentett, hogy csak a zónánként 

vett háztartás és munkahely szám változásra volt adat. Tehát nem volt elérhető adat a „honnan-

hová” mozgások tekintetében. Ezért a megfigyelt változásokat mesterségesen kellett 

legenerálni a modell korábbiakban ismertetett, kiköltözési-beköltözési struktúrájában. 

Elsősorban a beköltözési folyamatot mozgató multinomiális logit modell paramétereinek 

kalibrálása volt a fókuszban. Módszertanilag és gyakorlati szempontból ezt úgy lehetett 

megoldani, hogy egy kiegészítő adatbázist készítettem, amiben minden háztartás/vállalat 

(munkahely) egy helyszínt kiválaszt a rendelkezésére álló lehetőségek közül. Ez azt jelenti, 

hogy ha egy háztartás az első kerületet választja új otthonaként (függetlenül az eddigitől), akkor 

ez egyúttal a többi alternatíva elutasítását is jelenti. Ezen választások alapján a függvények 

koefficiens értékei már számíthatók voltak a magyarázó változók és a zónamérettől függő 

korrekciós tényező tekintetében. 

Végül a demográfiai modult a korcsoportok, a születések és a halálozások számának éves 

statisztikai értékei alapján kalibráltam. 

5.4.2 A kalibrálás eredményei 

A 7. táblázat mutatja be a kalibrálás dimenzióit és az egyes modulok pontosságát. Fontos 

megjegyezni, hogy ebben az alfejezetben a modell jóságának, illeszkedési pontosságának 

vizsgálata kapcsán a modellezett értékeket hasonlítom össze a megfigyelt értékekkel, ami azt 

jelenti, hogy a tökéletes modellben a modellezett értékek pontosan megegyeznek a 

megfigyeltekkel (y=x). A megfigyelt értékek tényleges értékeket jelentenek a terület-

felhasználási adatok esetén (pl. a háztartások számának változása), míg eredetileg felhasznált 

értékeket a közlekedési modell esetén (pl. az EFM direkt mátrixainak cellaértékeit). 
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7. táblázat: A modellrendszer kalibrálási dimenziói és eredményei [saját szerkesztés] 

Modul 

Kalibrálás 

𝐑𝟐 =
𝐒𝐒𝐓−𝐒𝐒𝐄

𝐒𝐒𝐓
 45 Megjegyzés térbeli 

dimenziója 

időbeli 

dimenziója 

Forgalomkeltés 

192 zóna 

(alkerületi 

szint: 

162+30 

elővárosi) 

2014 

0,93 
Az R2 értéket a kiinduló 

forgalmakra számítottam ki 

Forgalom szétosztás 0,80 

Az R2 értéket a mátrix 

cellákra számítottam ki 
Mód-

választás 

Szgj. 0,51 

Közösségi 

közlekedés 
0,63 

Kerékpár 0,22 

Teherforgalom 0,18 

Lakásár és telekár 

28 zóna 

(kerületi 

szint: 23+5 

elővárosi) 

2007-2013 

évenként 
0,98  

Lakásépítés 

2007-2013 

egyben 

0,71 
Az elővárost nem vettem 

figyelembe 

Lakáspiac 0,87  

Munkahely 
Szolgáltatás 0,82  

Termelés 0,77  

Demográfia - 
2007-2013 

évenként 
0,99  

A területhasználati és a demográfiai modulok egészen jó illeszkedést produkálnak. A 

közlekedési modulok kicsit rosszabb eredményt mutatnak, de figyelembe kell venni, hogy itt a 

modulok egymásra épülnek és a forgalomkeltésnél keletkező apróbb hibák multiplikálódnak a 

későbbi lépéseknél. Ugyanakkor a determinációs együttható értéke alapján ezeket a mátrixokat 

közvetlenül nem célszerű alkalmazni. A pivoting eljárás alkalmazása (tulajdonképpen a vizsgált 

és a bázis szintetikus mátrixok közötti különbség átvezetése a bázis időszakra vonatkoztatott 

direkt mátrixra) viszont áthidalhatja ezt a problémát és megbízható modellezési eredményeket 

biztosíthat. Itt fontosnak tartom a kutatási célokra való visszautalást, miszerint nem volt 

szándékomban a sokkal részletesebb és megalapozottabb EFM bárminemű reprodukálása. A 

cél az volt, hogy az EFM alapján egy kevésbé részletes, de még mindig megbízhatóan, a 

területhasználati modell kalibrálásához megfelelően alkalmazható modell álljon elő. 

A 12. ábra az EFM és az általam alkalmazott forgalmi modell utazási idő eloszlásait hasonlítja 

össze. A 13. ábra, a 14. ábra, a 15. ábra és a 16. ábra sorrendben az új lakóegységek, a 

háztartások, a szolgáltató munkahelyek és a termelő munkahelyek modellezett és megfigyelt 

számának hét éves változása közötti különbségeket mutatja be. Ezek a különbségek elfogadható 

mértékűnek tekinthetőek és a bemutatott modell megbízhatóságát támasztják alá. A valós 

változások térképi megjelenítése az 1. sz. mellékletben található. 

                                                 
45 R2: a determinációs együttható, SST: az eredményváltozó átlagtól vett eltérésnégyzet-összeg, SSE: a reziduális 

négyzetösszeg 
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12. ábra: Utazási idők eloszlásai az alkalmazott forgalmi modellben és az EFM-ben 

[saját szerkesztés] 

 

13. ábra: Az új lakóegységek számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) változása a 28 vizsgált 

zónában a valóságban és a modell szerint [saját szerkesztés] 
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14. ábra: A háztartások számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) változása a 28 vizsgált 

zónában a valóságban és a modell szerint [saját szerkesztés] 

 

15. ábra: A szolgáltató munkahelyek számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) változása a 28 

vizsgált zónában a valóságban és a modell szerint [saját szerkesztés] 
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16. ábra: A termelő munkahelyek számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) változása a 28 

vizsgált zónában a valóságban és a modell szerint [saját szerkesztés] 

A 8. táblázat, a 9. táblázat és a 10. táblázat a modell koefficiensek és paraméterek kalibrált 

értékeit mutatja be. Bíztató, hogy a területhasználati modulok koefficiens értékei az elméletileg 

elvárt, feltehetően helyes előjelűek (pl. a lakáspiaci modulban a zöldterületek pozitívan 

befolyásolják a lakóhely választási döntéseket) és 85-95%-os szinten szignifikánsnak 

bizonyulnak. 
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8. táblázat: A kalibrálás eredményeként kapott modell paraméterek és koefficiensek [saját 

szerkesztés] 

Forgalom-

keltés 

a b c d e  

0,243 0,8 0,4 0,71 0,8  

Mód-

választás 

konstans utazási idő parkolási idő útdíjak jármű-

üzemktg. 

 

Személyautó 0 -0,18 -0,36 -0,25 -0,03  

Közösségi 

közlekedés 

konstans járművön 

töltött idő 

átszállási idő várakozási idő viteldíj  

-3,25 -0,18 -0,36 -0,27 -0,18  

Kerékpár konstans utazási idő     

WR -4,3 -1,08     

NWR -3,4 -0,85     

Ingatlanár 
a (lakásár) b (lakásár) c (telekár) d (telekár)   

-0,038 -0,112 -0,003 -0,509   

Lakásépítés 
a b c d   

50 1,6 0,000025 1,6   

Lakáspiac 

Elérhetőség 

(normált perc 

érték) 

Lakás-

minőség 

Zöldterület Intézmények Lakásár (/m2) Korrekciós 

tényező 

0,015 0,382 0,169 0,101 -0,125 0,775 

Munkahely 

Elérhetőség 

(normált perc 

érték) 

Építési 

költség (/m2) 

Korrekciós 

tényező 

   

Szolgáltatások 0,032 -0,057 1,22    

Termelés 0,040 -0,024 1,25    

Demográfia 

Pot. anya → 

0-15 

0-15 → 16-65 0-15 → 

halálozás 

16-65 → 65+ 16-65 → 

halálozás 

65+ → 

halálozás 

0,072 0,0715 0,001 0,0166 0,005 0,054 

 

9. táblázat: A forgalom szétosztási modul kalibrált paraméterei [saját szerkesztés] 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 

Utazási 

idő 

tartomány 

(perc) 

10- 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-75 75+ 

βk 0,04 0,07 0,065 0,06 0,055 0,05 0,045 0,035 

 

10. táblázat: Egyéb modell paraméterek értékei [saját szerkesztés] 

Megnevezés Érték 

Utazási (napi) időkeret 58 perc 

Egy háztartás átlagos helyigénye 67 m2 

Egy munkahely átlagos helyigénye 12 m2 

Egy lakásban való átlagos tartózkodási idő 25 év 

Vállalatok átlagos élettartama 20 év 

Utazási időérték (munkával kapcsolatos) 0,1 EUR/perc 

Utazási időérték (nem munkával kapcsolatos) 0,07 EUR/perc 

Átlagos lakásépítési költség 530 EUR/m2 
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A lakásépítési modul esetében az új lakások építésére vonatkozó teljes keresletet és a 

beruházások lokációját is jól lehetett közelíteni a várható profit alapú leképezéssel. A kalibrálás 

után kapott paraméter értékek ugyan jelentősen különböznek a DELTA/START modellben 

szereplőktől, ahonnan a modellrész módszertani megfontolásai származtathatók, azonban 

fontos figyelembe venni, hogy a magyar építőipar is, mind méretében, mind rugalmassági 

tényezőiben jelentősen eltér a brittől. 

A lakáspiaci modul szintén meglehetősen jól írta le a háztartások számának zónánként vett 

változását. A 17. ábra szemlélteti az egyes zónákra (itt kerületi szintre: 23 kerület + 5 

agglomerációs zóna) vonatkozóan az átlagos hasznosságtól való eltérést, ami a modulban 

alkalmazott logit modellben a lakáspiaci igények szétosztásának alapja. Az ábra alsó részén 

ezzel összefüggésben láthatjuk a háztartások számának változását. Itt jól látszik, hogy a 

változások karakterisztikája meglehetősen jól közelíthető volt az előzőekben bemutatott 

hasznosság függvénnyel. 

 

17. ábra: A lakáspiaci modul egyes körzetekben vett hasznosságfüggvényének az átlagos 

hasznosságtól való eltérése és a háztartások számának változása Budapesten 2007-2013 

[saját szerkesztés] 
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A 8. táblázatban bemutatott értékek alapján az ingatlanárak kapcsán felfedezhető, hogy az 

ingatlanpiaci keresleti faktor 1%-os megváltozása csak nagyon csekély változásokat indukál az 

árakban, ugyanakkor ez a faktor nem teljesen azonos jelentéstartalmú az ingatlanpiaci 

kereslettel. Többet mondd viszont, hogy a lakásár keresleti rugalmassága közel háromszorosa 

a telekárének, amely életszerűnek tűnik. 

A lakáspiaci modulban az elérhetőség koefficiens értéke 0,015. Ez a változó egy normált, 

módválasztással súlyozott, percben kifejezett értéket ad meg minden potenciális utazási 

desztinációra vonatkoztatva. A koefficiens nagyságrendje hasonló, mint más kutatások 

esetében (0,01-0,07 perc/utazás, lásd Revill & Simmonds 2011). Szintén bíztató, hogy az ebből 

az értékből származtatható fajlagos utazási időérték (angol rövidítése alapján: VOT), ami jelen 

esetben az elérhetőség (hasznosság/perc) és a lakásár (hasznosság/EUR/m2) koefficiens 

értékének hányadosaként számítható ki, a várható nagyságrend közelében van. Mivel a lakásár 

EUR/m2-re vonatkozóan van felvéve, így a koefficienst korrigálni kell a VOT kiszámításához. 

Ez az átlagos háztartási helyigénnyel (67 m2) való leosztást jelenti. A korrigálás után a VOT 

érték 8,04 EUR/perc értékre adódik, azonban ahogyan az majd a következő alfejezetben 

található esettanulmányok kapcsán is látható, az elérhetőség percben kifejezett értékének 

megváltozása közel sem azonos az eljutási idő változásáéval. Az elérhetőségi mutató modellben 

való kezelése tehát különbözik attól, ahogyan az utazási döntésekben az utazási idő megjelenik, 

és amely döntési mechanizmusok alapján a VOT értékeket hagyományosan feltárják (pl. stated-

preference vizsgálatokkal). Az M4-es metró esettanulmánya alapján (lásd 5.5.1. alfejezet) egy 

közelítő számítással meghatároztam az elérhetőségi mutató megváltozása és a normál utazási 

idő változás közötti, közelítő arányszámot. Ennek alapján a modellben 1 perc elérhetőségi 

változás nagyjából 39 perc utazási idő változásnak feleltethető meg. Az ebből származó 

korrigált VOT érték 12,37 EUR/óra. Ez meglehetősen magasnak tekinthető a forgalmi 

modellben alkalmazott értékekkel összevetve (4,2 és 6 EUR/órás értéket alkalmaztam a 

munkával nem kapcsolatos és a munkával kapcsolatos utazások esetében). Ezt az elérhetőség 

és a lakásár mérési módszerében rejlő különbségek magyarázhatják, amely körülmények 

egyúttal a számértékek fenntartással történő kezelésére hívják fel a figyelmet. Revill & 

Simmonds 2011-es cikke hasonló eredményekre jutott ugyanezen problémakörben, bár ott a 

közlekedésihez képest alacsonyabb VOT értékek adódtak a lakóhely választás esetében. Az 

mindenesetre érdekes, hogy a lakóhely választási döntésekben az ingatlanár sokkal 

érzékenyebb tényező, mint az eljutási idő. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy építőipari változás 

(pl. fellendülés miatti árnövekedés) hatása sokkal nagyobb lehet, mint egy közlekedési 

beruházás kapcsán nehezen elérhető utazási idő megtakarításé. 
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A többi, a lakóhely választást befolyásoló tényező hatása is jelentős, egymáshoz viszonyított 

arányuk jól érzékelhető. A lakásminőség hatása közel duplája a zöldterülethez képest, míg közel 

négyszerese az intézményi ellátottsághoz viszonyítva. 

A munkahely modulban egyedül az elérhetőségi mutatót és az építési költség változóját találtam 

szignifikánsnak. Egyéb, hasonló kutatások és más modellek által javasolt változók (pl. a 

beépíthető terület a MARS modellben) ezért nem került a modellbe. Egy exogén változóval 

viszont kezelni kellett a területek közötti, az említett változókkal nem leírható, de a telephely 

választás szempontjából lényeges különbözőségeket. Ezeket az értékeket mutatja be a 18. ábra, 

amelyen jól látható, hogy a szolgáltatási és termelési szektorokban mely városrészeknek van 

többlet értéke (pl. belvárosi irodaházak presztízs értéke vagy Ferencváros barnamezős 

területei). 

 

18. ábra: A munkahely modul exogén változójának értékei a két vizsgált kategóriában (bal 

oldal: szolgáltatások, jobb oldal: termelés) [saját szerkesztés] 

A munkahely modul esetében – hasonlóan a lakáspiaci modulhoz – az elérhetőség és az építési 

költség kapcsán szintén származtatható egy VOT érték. A két koefficiens viszonya ebben a 

modulban már csak elég elvontan értelmezhető (például egy munkahely átlagos helyigénye 

kapcsán – 12 m2). Mindazonáltal az előzőekhez hasonló számítás eredményeként a szolgáltatói 

szektorra 10,37 EUR/óra, míg a termelési szektorra 30,77 EUR/óra VOT érték adódik. Az 

mindenképpen logikusnak tűnik, hogy az áruszállítási igények miatt a termelési szektor 

esetében az elérhetőség fontosabb tényező, mint a szolgáltatási szektorban, bár kétségtelenül ez 

is ágazat és helyzet specifikus jellemző lehet. 

A többi, kiegészítő paraméterérték kapcsán is születtek érdekes eredmények. Először is a 

bázisévre (2014-re) számított utazási időkeret 58 perc/nap körül alakul. Ezt az értéket indirekt 

módon határoztam meg a forgalomkeltési modul paramétereinek kalibrálása során, ahol „a” 
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paraméter értékéből származtatható az utazási időkeretre vonatkozó érték. A kapott 58 perc/nap 

alacsonyabb érték, mint a nemzetközi szakirodalom által publikált adatok (kb. 60-80 perc 

Schafer & Victor 2000-es cikke alapján), vagy a Budapestre más forrásokból számított értékek 

(kb. 75 perc Fleischer & Tir 2016-os cikke alapján). Egy nyilvánvaló magyarázat lehet a 

gyalogos közlekedési mód forgalmi modellben való figyelmen kívül hagyása. Továbbá az 

elővárosi területek sincsenek teljesen lefedve a modellben. Csak azok a lakosok szerepelnek 

ezekről a területekről, akik átmennek Budapesten, vagy akik célforgalmi jelleggel bejönnek a 

fővárosba. Ezen lakosok számát figyelembe vettem az utazási időkeret kiszámításánál, azonban 

azon utazásaikat nem veszem figyelembe, amik nem érintik Budapestet (pl. ha 

Százhalombattáról valaki Ercsibe, Dunaújvárosba vagy Székesfehérvárra megy). Az említett 

két tényező kb. 20-25%-kal csökkentheti az utazási időkeret nagyságát. 

Másrészt az egy lakásban való átlagos tartózkodási időt és a vállalkozások átlagos 

„élettartamát” is kalibráltam. Nem volt elérhető hivatalos adat ezekre az értékekre vonatkozóan, 

azonban a kalibrálás eredményeként a 25 éves és 20 éves értékek biztosították a megfigyelt 

változásokhoz való illeszkedést. Ehhez háttérként szolgál, hogy a KSH statisztikái szerint 

átlagosan 3,4-szer váltunk lakóhelyet életünk során [KSH, 2016], ami 22-25 év közötti értéket 

jelent. A vállalkozások átlagos élettartamát tekintve az egyetlen elérhető adatként az Opten 

céginformációs statisztikáit találtam, amely szerint öt év alatt a vállalkozások „fluktuációja” 

közel 50%-os. Ez egy 10 év körüli értéket sugallna. Ugyanakkor a vállalkozások átlagos 

élettartama, mint modell változó sokkal összetettebb fogalom, mint a fluktuáció, hiszen utóbbi 

nem feltétlenül jelenti a kínált munkahely lokációjának megváltozását. 

A 11. táblázat a terület-használati modell kalibrálásának további részleteit mutatja be. Minden 

változó 95%-os szinten szignifikánsnak bizonyult, kivéve a lakáspiaci modulban a lakásár, 

amely 85%-os szinten volt szignifikáns. 
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11. táblázat: A terület-használati modell kalibrálási eredményei [saját szerkesztés] 

Magyarázó 

változó 
Koefficiens Exp(Koeff.) Standard hiba Szignifikancia46 

Lakáspiaci modul 

Elérhetőség 0,015 1,015 0,007 0,045 

Lakásminőség 0,382 1,466 0,061 ~ 0,0 

Zöldterületek 0,169 1,184 0,037 ~ 0,0 

Intézményi 

ellátottság 

0,101 1,106 0,049 0,038 

Lakásár -0,125 0,883 0,081 0,121 

Korrekció (méret) 0,775 2,171 0,124 ~ 0,0 

Munkahely modul - szolgáltatások 

Elérhetőség 0,032 1,033 0,006 ~ 0,0 

Építési költség -0,057 0,944 0,014 ~ 0,0 

Korrekció (méret) 1,22 3,387 0,075 ~ 0,0 

Munkahely modul - termelés 

Elérhetőség 0,040 1,040 0,04 ~ 0,0 

Építési költség -0,024 0,976 0,12 0,008 

Korrekció (méret) 1,25 3,490 0,068 ~ 0,0 

 

  

                                                 
46 Empirikus szignifikancia szint (p érték) 
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5.5 A modell működésének demonstrálása 

A modell, illetve működésének jósága azonban nem csak a kalibrálási eredmények alapján 

mérhető. A valós eseteken, példákon való tesztelés mutatja meg a modell működésének igazi 

megfelelőségét. Ezek mentén érzékelhető, hogy egy lemodellezett eset (pl. egy tervezett 

fejlesztés vagy szabályozás) eredményei mennyire logikusak, a beavatkozás által okozott 

hatások mind előjelükben és nagyságrendjükben mennyire felelnek meg az előzetesen várható, 

vagy ökölszabályok szerint kalkulálható szakmai elvárásoknak. Előzőek alapján a jelen 

fejezetben bemutatott eredmények ismertetésének célja a modell működésének és 

megfelelőségének több irányból való szemléltetése. Mindezt Juhász 2015a és Juhász 2017b 

cikkekben publikáltam. 

Az elméleti modellre, még a kalibrálást és az abból eredő – többnyire kényszerű – 

változtatásokat megelőzően egy képzeletbeli városi forgalomcsillapítási példán készítettem egy 

demonstrációt, amelyet a 2. sz. melléklet mutat be. 

A kalibrált modellen két tesztfuttatást végeztem annak érdekében, hogy demonstráljam, milyen 

különbségeket okoz a LUTI folyamat alkalmazása a forgalomnagyság értékekben. Az egyik 

esetben 2007-ről, mint bázisévről kiindulva 2013-ig évenként futtattam a LUTI modellt. A 

másik esetben a terület-felhasználást fixnek tekintettem, ahogyan azt egy konvencionális 

közlekedési modellben is kezelnénk. Ezután összehasonlítottam a 2013-ra kapott eredményeket 

a 2014-es állapotból 2013-ra visszafejtett forgalmi modell (mint referencia eset) eredményeivel. 

A 19. ábra mutatja be a különbségeket. Az ábra bal oldalán az egyéni, jobb oldalán a közösségi 

közlekedés különbségei láthatók. A felső részen a referencia eset és a LUTI modellből származó 

(2007-ről előrebecsült) eredmény különbségei láthatók. Az alsó részen a referencia eset és a 

LUTI modell nélküli különbségek mutatkoznak meg. Jól látható, hogy bár a LUTI modell 

alkalmazása mellett is adódnak különbségek, a LUTI modell nélküli előrebecslés sokkal 

nagyobb hibákkal dolgozik. 
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19. ábra: Budapest 2013-as forgalomnagyság adatainak összehasonlítása (piros szín: 2013-as 

referencia forgalomnagyság érték nagyobb, kék szín: 2013-as referencia forgalomnagyság érték 

kisebb) a 2007-es évről 2013-ra előrebecslő LUTI folyamatot alkalmazó és nem alkalmazó 

modell adatokkal [saját szerkesztés] 

A kalibrált modellre és a fővárosra vonatkozóan ezen kívül három esettanulmány készült, 

amelyet további három alfejezetben mutatok be. Ezek célja, hogy a modell eredmények egy 

lehetséges formátumát is szemléltetik. Az esettanulmányok minden esetben valamilyen 

beavatkozás csomag hatását mutatják be a jelenlegi helyzet jövőbeli kivetítésével, mint 

referencia esettel összehasonlításban. A modell a 2015-ös alapállapotból 15 évet fut és 

tulajdonképpen a 2030-as állapot az összehasonlítás tárgya a beavatkozás esetének és a 

beavatkozás nélküli eset különbségére vonatkozóan. A beavatkozás tehát pontszerűen, 2015-re 

vonatkozóan történik és aztán 15 évig változatlan feltételek mellett megvárjuk annak terület-

felhasználásra gyakorolt hatását. Az esettanulmányok a következők: 

1) Az M4-es metró hatása, 

2) Belvárosi forgalomcsillapítások, 

3) Az üzemanyagárak drasztikus növekedésének hatása. 
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5.5.1 Esettanulmány 1: Az M4-es metró hatása 

Az első esettanulmány azzal az M4-es metró építéssel kapcsolatos, amelyet szándékosan 

hagytam figyelmen kívül a kalibráció során. Ebben az esetben azt látjuk, hogy milyen hatása 

lenne az M4-es metró hiányának (!), összehasonlítva a metró létesítést követő állapottal. Nem 

csupán a metró hiányát, hanem az azzal összefüggő közösségi közlekedési módosítások hiányát 

is figyelembe vettem. 

Ahogy azt a korábbiakban is ismertettem, a közlekedési hálózatban és szolgáltatásokban lévő 

változások lényegében az elérhetőségi mutatón keresztül fejtik ki hatásukat a terület-

felhasználásra. Éppen ezért elsősorban ennek a mutatónak a változását érdemes vizsgálni, 

hiszen egyéb, például területfejlesztési beavatkozás híján ez mozgatja az egyébként összetett 

lakóhely és telephely választási döntéseket. Az első esettanulmányra vonatkozóan a 20. ábra 

mutatja be az M4-es metró hiánya által okozott változást. A számérték értelmezéséhez fontos 

megjegyezni, hogy egy adott forgalmi körzet elérhetőségi mutatója az összes lehetséges utazási 

célpont (más körzetek háztartásai, munkahelyei) aktuális módválasztás alapján súlyozott és 

normált eljutási idejét veszi figyelembe. Az ábrán ennek az értéknek a változását látjuk 

másodpercben kifejezve. A negatív értékek az elérhetőség romlását fejezik ki. 

 

20. ábra: Az elérhetőségi mutató változása az M4-es metró hiánya esetén 

[saját szerkesztés] 

Amint az látható, a metró feltételezett hiánya főleg Újbuda és Budaörs térségének elérhetőségét 

rontja, ugyanakkor egy DNy-ÉK-i tengelyen valamint Dél-Pest irányában is erősebben érezhető 

a hatása. 
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Az elérhetőségi változás a háztartások lakóhely választási döntéseit a 21. ábrán bemutatottak 

szerint befolyásolja. 

 

21. ábra: A háztartások számának változása az M4-es metró hiányának hatására (2030) 

[saját szerkesztés] 

A metró feltételezett hiányából adódóan elsősorban a dél-budai területeken figyelhető meg 

csökkenés, amelyet elszórt növekedések kompenzálnak. Amint látható a változások abszolút 

értékben nem tekinthetők jelentősnek, de ezek kizárólag a metró miatti változások és a forgalmi 

modell – alkerületi szintű – 192 zónájára értendők (egy kerület 3-14 alkerületből áll). 

Természetesen a metró elérhetőségi hatása mellett számos más tényezőnek van még hatása a 

területhasználati döntésekre és a zónaméretbeli különbség mellett ezért láthatók nagyobb 

változások a korábbiakban bemutatott 14. ábra esetében. 

A háztartásokhoz hasonlóan a munkahely elhelyezkedések megváltozását mutatják be a 22. és 

23. ábrák. A modell két kategóriát különböztet meg: szolgáltató és termelő munkahelyek. 
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22. ábra: A szolgáltató munkahelyek számának változása az M4-es metró hiányának hatására 

(2030) [saját szerkesztés] 

 

23. ábra: A termelő munkahelyek számának változása az M4-es metró hiányának hatására 

(2030) [saját szerkesztés] 

A háztartásokhoz hasonló mintázatok láthatóak, azzal a különbséggel, hogy a szolgáltató 

munkahelyek főleg a belvárosi térségbe települnek, míg a termelő munkahelyeknél egy 

elszórtabb kompenzációja figyelhető meg a dél-budai csökkenésnek. 
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5.5.2 Esettanulmány 2: Belvárosi forgalomcsillapítások 

A második esettanulmány a belvárosi térség további (az elmúlt évek beavatkozásait folytató) 

feltételezett forgalomcsillapítása, amely a pesti alsó rakpartok belvárosi szakaszának 

lezárásában és a Rákóczi út 2x1 sávossá való átépítésében nyilvánul meg közlekedési 

szempontból. Ezt kiegészítendő azonban zöldterületi fejlesztésekre kerül sor a 

forgalomcsillapítással érintett zónákban. Nem meglepő módon az elérhetőség az előző 

esettanulmányhoz hasonlóan szinte mindenhol romlik, különösen a dél-budai területeken. A 

romlás szempontjából itt is megfigyelhető egy DNy-ÉK-i és ha nem is olyan erősen de egy É-

D-i tengely. Ezeket a 24. ábra mutatja be. 

 

24. ábra: Az elérhetőségi mutató változása a belvárosi forgalomcsillapítások esetén 

[saját szerkesztés] 

A belvárosi forgalomcsillapításnak a lakóhely választási döntésekre gyakorolt hatása a 25. 

ábrán látható. Főleg a belvárosi, különösen a zöldterületi fejlesztéssel érintett területek 

megerősödése látható, a dél-budai régió gyengülése mellett. 
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25. ábra: A háztartások számának változása a belvárosi forgalomcsillapítások hatására (2030) 

[saját szerkesztés] 

A telephely választásra gyakorolt hatásokat a 26. és 27. ábrák mutatják be. Mindkét munkahely 

kategóriában a háztartásokhoz hasonló helyzet látható. A szolgáltatási szektorban erősebb a 

belváros felé történő elmozdulás, míg a termelő szektorban egy elszórt növekedés kompenzálja 

az enyhébb dél-budai visszaesést. 

 

26. ábra: A szolgáltató munkahelyek számának változása a belvárosi forgalomcsillapítások 

hatására (2030) [saját szerkesztés] 
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27. ábra: A termelő munkahelyek számának változása a belvárosi forgalomcsillapítások 

hatására (2030) [saját szerkesztés] 

5.5.3 Esettanulmány 3: Az üzemanyagárak drasztikus növekedésének hatása 

A harmadik esettanulmány az üzemanyagárak változásának hatását teszteli. Ez egy közvetett 

közlekedési beavatkozást jelent a jármű-üzemeltetési költség paraméterén keresztül, amely a 

módválasztási döntéseken, illetve azok következtében megváltozó eljutási viszonyokon 

keresztül gyűrűzik be az elérhetőségi mutatóba és ezáltal a terület-felhasználást érintő 

döntésekbe. Ebben az esetben egy 50%-os növekedést feltételeztem, amely a 2015-ös átlag kb. 

370 Ft/l-es árat kb. 550 Ft-ra növeli. Ennek hatására kb. 18-20%-kal csökken a személyautót 

használók száma. A módváltók nagy része (kb. 75%) közösségi közlekedésre vált, de nő a 

kerékpározás részaránya is. A valóságban nyilvánvalóan lennének elmaradó utazások is, 

azonban a modell ennek számszerűsítésére jelen állapotában nem alkalmas. 

Az elérhetőség változását a 28. ábra mutatja be. 
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28. ábra: Az elérhetőségi mutató változása az üzemanyagár növekedés esetén 

[saját szerkesztés] 

A módváltók miatt általánosságban javulnak a közúti viszonyok, hiszen a kevesebb 

személygépjármű utazás kevesebb torlódást is jelent. Ugyanakkor egy közel 14-15%-os 

növekedés még nem jelenti a közösségi közlekedési szolgáltatások színvonalának katasztrofális 

visszaesését47. Előzőek alapján, mivel az elérhetőségi mutató a módváltási arányok figyelembe 

vételével is számol, így szinte mindenhol javulnak az elérhetőségi viszonyok. Főleg azon 

területeken látunk erősödést, ahol eddig komoly csúcsórai torlódások voltak jellemzőek, 

ugyanakkor van versenyképes közösségi közlekedési alternatíva (pl. M1-M7 bevezető szakasz 

helyett M4-es metró a ráhordó vonalakkal együtt vagy Hűvösvölgyi út helyett Hűvösvölgyi 

villamosvonal). Az elérhetőség szempontjából romló területek pedig azok, ahol a módváltás 

olyan eszközökre tud csak megtörténni, amelyek lényegesen rosszabb eljutást tudnak csak 

biztosítani. Utóbbiak elsősorban a kelet- és dél-pesti külvárosok, ahol nincs a közúti 

alternatívához képest minőségi kötöttpályás közösségi közlekedés. 

A terület-felhasználást érintő hatásokat a 29., 30. és 31. ábrák mutatják be. 

                                                 
47 A valóságban nyilvánvalóan az igényekhez igazítanák a közösségi közlekedési szolgáltatást, azonban az 

összehasonlíthatóság megőrzése érdekében a modellben ezt nem vettem figyelembe és a közösségi közlekedési 

kínálat változatlanságát feltételeztem. 
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29. ábra: A háztartások számának változása az üzemanyagár növekedés hatására (2030) 

[saját szerkesztés] 

 

30. ábra: A szolgáltató munkahelyek számának változása az üzemanyagár növekedés hatására 

(2030) [saját szerkesztés] 
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31. ábra: A termelő munkahelyek számának változása az üzemanyagár növekedés hatására 

(2030) [saját szerkesztés] 

Az üzemanyagár növekedésének hatására a háztartások száma elsősorban a belvárosi térségben 

és az elérhetőségi változással érintett területeken nő, az elérhetőségi szempontból romló 

külvárosi területeken pedig csökken. A helyi sajátosságok (pl. a rendelkezésre álló terület) 

befolyása mellett nagyjából ugyanez a folyamat figyelhető meg a munkahelyek esetében. Ezek 

az eredmények hasonlóak az angliai Manchester LUTI modelljének az üzemanyagár növekedés 

területhasználati hatásának vizsgálata kapcsán kapottakhoz [Dobson et. al., 2009]. 

5.5.4 Az esettanulmányok tanulságai 

A bemutatott esettanulmányok kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

 A modell logikus és ésszerű eredményeket produkál. Az előrebecsült hatások, változások 

előjele és értéke elfogadható, az előzetes szakmai várakozásoknak megfelelő. 

 Előzőektől függetlenül az eredmények óvatosan kezelendők, hiszen a modellben sok az 

egyszerűsítő kényszer feltételezés. A modell ebből a szempontból inkább kiindulásnak, 

mintsem egy tökéletesen működő gépezetnek tekinthető. 

 Az előző ponthoz csatlakozva a modell lehetne sokkal részletesebb is, azonban ennek 

előfeltétele a megfelelő adatok rendelkezésre állása. A jelenlegi modell előállítása és 

kalibrációja kapcsán a munka nagy része így is az adatok megfelelő struktúrában történő 

előállítása, „manipulációja” volt. 

 Ha a modell közlekedéspolitikai, stratégiai alkalmazása kívánatos és jelenlegi stádiumában 

is tud használható eredményeket produkálni, amelyek lehetővé teszik operatív 
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alkalmazását, akkor a folyamatos használat mellett lehetőség nyílik továbbfejlesztésére és 

az ehhez szükséges adatstruktúrák tudatos megteremtésére. 

 A modell alkalmazásának kívánatossága kapcsán elmondható, hogy a LUTI típusú 

modellek jelentős többletet adhatnak, ha pontos prognózisra van szükség. Ez különösen 

azon nagy volumenű fejlesztéseknél lehet fontos, ahol várhatóan nagy a terület-

felhasználásra gyakorolt hatás, vagy ahol egy komolyabb területfejlesztés befolyásolhatja 

a közlekedési beruházás sikerességét. Ezek a kérdések főleg hosszú távon megtérülő vagy 

ütemekre bontott fejlesztések esetén lehetnek érdekesek. 

 Ugyanakkor nem szabad túlbecsülni a LUTI modellek hozzáadott értékét. Fontos látni, 

hogy egy-egy közlekedési fejlesztés hatására éves szinten számszerűen csak kis 

változásokról van szó (pl. néhány tíz háztartás változás/zóna). Ez egyrészt annak 

köszönhető, hogy időben elhúzódó, hosszú távú hatásokról van szó, másrészt annak, hogy 

számos egyensúlyt teremtő – a modellrendszerben is megjelenő – mechanizmus van jelen 

(pl. ingatlanár, torlódások kialakulása, stb.). Ettől függetlenül a LUTI hatások egy-egy 

beavatkozás esetében jelentős mértékűek lehetnek, és figyelmen kívül hagyásuk egyes 

esetekben a beruházás elmaradásához, rossz formában történő megvalósításához, vagy épp 

az elvetési igény fel nem ismeréséhez vezethet. 

Az esettanulmányok alapján is érzékelhető a bemutatott modellrendszer működésének 

helyessége, az alkalmazott módszerek megfelelősége. A gyakorlati működés demonstrálása 

mellett fontos ismételten hangsúlyozni a modell univerzalitását, amit a három bemutatott 

esettanulmány jellegével is igyekeztem hangsúlyozni. Valós példán alapuló, jelentős hálózati 

változásokkal járó közösségi közlekedési beavatkozások, vagy komplex, zöldterületi 

fejlesztéssel kombinált közúti forgalomcsillapítások vagy általánosabb rendszer szintű változók 

(mint amilyen például az üzemanyagár mértéke) jelentős megváltozásának hatása – megfelelő 

kalibráció mellett helyszíntől függetlenül – egyaránt előrejelezhető a bemutatott modell 

segítségével. 
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6 A közúti eljutási idő megbízhatóságának újszerű előrebecslése 
Az értékelési keretrendszer hatásértékelési részének célja a LUTI típusú modellből származó 

output adatok, tulajdonképpen a közlekedési és a közterületi minőség változása által indukált 

hatások társadalmi értékelése. Az ilyen jellegű – elsősorban közgazdasági – hatásértékelés 

hosszú múltra nyúlik vissza és széles szakirodalomra támaszkodik, amelyet a 2.2.3. alfejezetben 

tekintettem át. Az értékelési keretrendszert a 4. fejezetben dolgoztam ki és a közgazdasági 

költség-haszon elemzést (CBA) jelöltem ki értékelési alapmódszerként. 

A hagyományos hatásértékelési megfontolásokon, jelen értekezés esetében a költség-haszon 

elemzés haszonelemein túlmenően egy olyan területre fókuszálok, ahol a jelenlegi értékelési 

gyakorlat hiányos, és amely a városi közlekedési beavatkozások korrekt értékelését is 

megnehezíti. Ez a terület a közúti eljutási idők megbízhatóságának számszerűsítése, amelynek 

eredményeként beépíthetővé válik az egyes beavatkozások erre gyakorolt hatása az 

előrebecslési módszerekbe és a közgazdasági értékelésbe. Ez elsősorban a közúti közlekedést 

szabályozó, restriktív intézkedések értékelése esetén lehet kiemelkedő jelentőségű. 

Természetesen több ilyen hatásértékelési hiányosságot és fejlesztési potenciállal rendelkező 

területet is azonosítani lehet, azonban ezek vizsgálata meghaladja jelen értékezés tartalmi 

kereteit. Néhány lehetséges további kutatási irányt a 8. fejezetben vázoltam fel. 

Az elmúlt években az utazási idők megbízhatósága (travel time reliability, rövidítve és a 

továbbiakban: TTR), mint kutatási téma, egyre fontosabbá vált a közlekedési szakértők körében 

[ITF, 2010]. Az utazók érzékenyek az utazási idők változékonyságára (kiszámíthatóságára), 

mivel a kiszámíthatatlanság („megbízhatatlanság”) tartalék időkkel (buffer times) való 

utazástervezésre kényszerítenek, amelyek többlet utazási költséget jelentenek a normál utazási 

időköltségen felül. Ezért a TTR egy nagyon fontos tényező az utazási döntések modellezésében. 

Továbbá a TTR javítása jelentős közgazdasági hasznot eredményezhet, amennyiben azt 

számszerűsíteni lehet egy CBA keretében. Előzőek mentén, az elmúlt években néhány ország 

bevezette a TTR értékelését a nemzeti CBA gyakorlatba és meghatározták a monetáris 

értékelése alapját (a megbízhatóság értékét, value of reliability, rövidítve: VOR). Ugyanakkor 

az értékeléshez nem csak a monetáris értékre, hanem a TTR mértékének számszerűsítésére és 

előrebecslésére is szükség van. Például meg kell tudni mondani, hogy egy adott beavatkozás 

milyen hatással lesz a megbízhatóságra, valamint a megbízhatóság meg kell jelenjen a 

közlekedési modellekben alkalmazott az utazói döntéseket leképező modellrészekben. Ezek a 

működő előrebecslő modellek egyelőre ritkák és nincs egyetértés a szakértők között, hogy 

melyik módszert érdemes alkalmazni. [Eliasson, 2006; de Jong & Bliemer, 2015] 
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Egy másik fontos szempont a megbízhatóság, mint tényező hatása a közlekedési igények 

befolyásolásában és az ehhez kapcsolódó szakpolitika-alkotásban. Egyrészről a TTR romlása 

egy nem kívánatos, negatív mellékhatása lehet a közúti közlekedést korlátozó intézkedések (pl. 

forgalomcsillapítások) esetében, másrészről a közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztését 

célzó intézkedések eredményeként javulhat a megbízhatóság. Továbbá a terület-használati 

döntések esetében is egy fontos befolyásoló elem lehet az eljutási idők megbízhatósága. 

Az elmúlt években az infokommunikációs technológiák és az intelligens közlekedési 

rendszerek elterjedésének eredményeként a közúti infrastruktúrához telepített szenzorok 

mennyisége megnőtt és ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy a TTR témakört tovább lehessen 

elemezni. Ezen vizsgálatok elsősorban a városi területekre kell, hogy fókuszáljanak két fontos 

szempont miatt: (1) a Föld népességének több, mint 50%-a lakik városi területeken és ez az 

arány a következő években várhatóan tovább nő [United Nations, 2015], (2) a torlódási 

jelenségek és így az utazási idők megbízhatatlansága is elsősorban a városi területekre 

koncentrálódik [ITF, 2010; Rao A.M. & Rao K.R., 2015]. Mivel széles körben elfogadott és 

kellően megalapozott útmutató egyelőre nincs a TTR előrebecslésére, így további vizsgálatok 

szükségesek ezen a területen. Jelen értekezés vonatkozó része kizárólag a városi közúti 

közlekedésen belül vizsgálja a kérdést azt feltételezve, hogy leginkább e vonatkozásban 

tekinthető relevánsnak a probléma. Ugyanakkor más körülmények (pl. helyközi közúti vagy 

közösségi közlekedés) esetében is érdemes lehet az utazási idők megbízhatóságát elemezni 

[Eliasson, 2006]. Az útüzemeltető társaságok adatbázisai jó kiindulási alapot jelenthetnek a 

vizsgálathoz, mivel e szervezetek gyakran gyűjtenek adatot a közúti forgalomnagyságokról és 

egyes közúti utazások egyéni jellemzőiről (pl. egy szakaszon jellemző eljutási időkről). Ezen 

adatok együttes megléte esetén a TTR viselkedése vizsgálható. 

Az előzőekben bemutatott elgondolások mentén, a városi közúti közlekedésre szűkítve ez a 

fejezet röviden áttekinti a TTR értékelés meglévő módszertanát, bemutatja a témakör 

tényadatokon keresztüli vizsgálatát és vázol egy újszerű – az előzőekben bemutatott értékelési 

rendszerbe illeszkedő – megközelítést a TTR előrebecslési módszerére. A doktori kutatás eddigi 

fővárosi fókuszára, valamint az adatok rendelkezésre állására való tekintettel a vizsgálat 

helyszínéül Budapestet választottam. A vizsgálatot és az eredményeket Juhász et.al. 2016 és 

Juhász et.al. 2017-es cikkekben publikáltam. 
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6.1 Az eljutási idő megbízhatóság értékelési módszertanának áttekintése 
A témakört számos tanulmány vizsgálta az elmúlt években, ezek eredményeit Taylor 2013 

foglalja össze. Jelen értekezés csak a legfontosabb források alapján mutatja be a kutatási téma 

hátterét illeszkedve a 2. fejezet általános tudományterületi áttekintéséhez. 

A közúti eljutási idők jellemzően időben változó mennyiségek. A változások a közlekedési 

igények és a rendelkezésre álló kapacitások folyamatos változékonysága miatt következnek be. 

E változások egy része többé-kevésbé ismert az úthasználók számra (pl. rendszeres, ciklikus 

változások, mint amilyen a reggeli csúcsforgalom), ugyanakkor egy jelentős része előre nem 

tudott. Jelen vizsgálat a kiszámíthatatlan változásokra fókuszál, amelynek eredményeként az 

utazó a várhatónál előbb vagy később érkezhet meg úticéljához. Az eljutási idő 

változékonyságából eredően az utazók többnyire tartalék időkkel kalkulálnak a késések 

megelőzése érdekében. Ez egy többlet utazási költséget jelent, ugyanakkor így is 

előfordulhatnak késések vagy éppen korai érkezések, amelyek szintén kellemetlenséggel és így 

– közgazdasági értelemben – költséggel járnak. Egyszóval a megbízhatóság hiánya költséget 

okozhat az utazónak, amely többlet utazási, vagy várakozási időben, késésben jelenhet meg, 

vagy éppen tervezett tevékenységének újragondolását kényszerítheti ki. [Dale et.al., 1996; 

Bates et.al., 2001; Peer et.al., 2010; Taylor, 2013] 

A TTR a kiszámíthatatlan, napról-napra megfigyelhető változása az utazási időnek, ami az 

utazó által megtapasztalt időbeli bizonytalanságot reprezentálja. Ez nyilvánvalóan komplex 

módon összefügg a közlekedési hálózat állapotával. Ebben az értelmezési körben48 a 

megbízhatóság tulajdonképpen az utazási idők kiszámíthatóságával ekvivalens és a 

varianciával, mint statisztikai fogalommal kapcsolatos [Kouwenhoven and Warffemius, 2016]. 

A magas megbízhatóság az utazási idők változékonyságának (kiszámíthatatlanságának) 

alacsony voltát jelenti, azaz az utazási idők ebben az esetben többnyire kiszámíthatóak. Az 

eljutási idők változékonyságát speciális események, például balesetek is okozhatják. Azonban 

jelen vizsgálat kizárólag a napról-napra megfigyelhető változásokra koncentrál, amely főleg a 

torlódások mértékéből ered. Utóbbi megállapítására számos tanulmány rámutatott: a TTR fő 

magyarázó változója az átlagos utazási idő (mean travel time49). Ha a torlódás jelentős mértékű, 

akkor az utazási idő változékonysága is az lehet, ugyanakkor, ha nagyon erős mértékű a 

                                                 
48 Egy másik értelmezés szerint a megbízhatóság úgy is definiálható, mint a közlekedési rendszernek az a 

képessége, hogy egy várható (!) szolgáltatási színvonalon (és ezzel kapcsolatosan eljutási időn belül) biztosítsa az 

utazás lebonyolódását, amelynek mentén az utazó egyén a közlekedési igényt indukáló tevékenységét 

megtervezheti. 
49 Definíciós szempontból fontos tisztázni, hogy az átlagos utazási idő a telítetlen hálózaton vett eljutási idő (free-

flow travel time) és az ehhez képest vett átlagos „késés” (mean delay) összege. 
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torlódás, akkor a változékonyság mértéke csökkenhet, mivel egy ún. „stop & go” (vagy: 

standstill) forgalmi állapot mellett az eljutási idők a vizsgált szakaszon szinte homogének 

[Eliasson, 2006; Mátrai, 2012]. 

A TTR javításával közgazdasági hasznok realizálhatók a csökkenő tartalék idők, várakozási 

idők, és késési valószínűségek által. Egyes intézkedések esetében a TTR figyelmen kívül 

hagyása jelentős hasznok vagy éppen veszteségek elhanyagolását jelentheti. Ez az oka annak, 

hogy egyre több országban került be a TTR értékelése a CBA módszertani útmutatókba. 

Különböző tanulmányok rámutattak, hogy közösségi közlekedési fejlesztések esetében 8-15%-

os [Mátrai & Juhász, 2012], közúti fejlesztések esetében 10-60%-os extra hatást is jelenthet a 

konvencionálisan értékelt hatásokon felül a TTR számba vétele [Eliasson, 2006; Kouwenhoven 

& Warffemius, 2016]. 

Annak érdekében, hogy a megbízhatóságot közgazdasági értelemben értékelni lehessen egy 

adott beavatkozás esetében a következő lépések szükségesek Kouwenhoven & Warffemius 

2016-os, illetve Fosgerau 2016-os cikkei alapján: 

 a megbízhatóság monetáris (pénz) értékének meghatározása (VOR), 

 a megbízhatóság mértékének mérése és előrebecslése, 

 a megbízhatóság hatásának beépítése az utazói döntési modellekbe (pl. útvonal-

választási döntéseknél a megbízhatóság költségvonzatának beépítése az 

általánosított utazási költség függvénybe). 

Az előzőekben felsorolt lépések alapján legelőször a TTR mérési módszerét és mértékegységét 

kell meghatározni. Ebből a szempontból két megközelítés létezik. Az egyik az úgynevezett 

„átlag-szétszóródás” (mean-dispersion) modell, ami az utazási idő eloszlás szétszóródását méri 

(pl. szórással, varianciával, percentilisekkel). A másik modell az ún. „ütemezési” (scheduling) 

modell, ami a TTR hatását a várható érkezési/indulási idők alapján egy preferált értékhez 

viszonyítva méri. [Dale et.al., 1996; Fosgerau & Hjort, 2008; Fosgerau et.al., 2008; TRB, 2011; 

de Jong & Bliemer, 2015] 

A rendelkezésre álló szakirodalom alapján az állapítható meg, hogy jelen fázisban (!) a szórás 

alapú TTR értékelés a legmegfelelőbb az első említett modell keretein belül. A második modell 

kétség kívül sokkal életszerűbb értékelésre adhatna lehetőséget, azonban feltehetően főleg a 

preferált érkezési/indulási értékekre vonatkozó adatok hiánya miatt egyelőre nagyon kevés a 

gyakorlati kutatás ezzel a módszerrel kapcsolatosan. Fentiek miatt jelen vizsgálat is az első 

modellt alkalmazza, ugyanakkor kérdéses, hogy a szétszóródást hogyan célszerű mérni. Számos 

tanulmány mutatott rá, hogy az utazási idők nem normál eloszlásúak és a magasabb értékek felé 
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torzítanak [Taylor, 2013; Susilawati et.al., 2013; de Jong & Bliemer, 2015]. Ezért néhány 

tanulmány, mint például Eliasson 2006-os vagy de Jong & Bliemer 2015-ös cikke a szórás 

alkalmazását nem javasolja, mivel az elsősorban szimmetrikus eloszlások esetén használható. 

E cikkek adott kvantilisen illetve az átlag és adott kvantilis értékek közötti különbségek 

alkalmazását javasolják. Ugyanakkor Fosgerau 2016-os, illetve Fosgerau és Karlström 2010-es 

cikke rámutat, hogy a szórás ezen alternatív szóródási mérésekkel arányosan változik, valamint 

azzal érvel, hogy elméleti értelemben a szórás megfelelőbb mérési módszert jelent a 

rugalmatlan munkaidő beosztással rendelkező ingázók számára (akik az utazók többségét 

jelentik csúcsidőszakokban). A szórás alkalmazásának előnyei a következők: (1) könnyű 

számítani, (2) könnyen beépíthető a meglévő modellekbe és CBA számításokba, (3) ez a 

legelterjedtebb TTR értékelési gyakorlat. Ugyanakkor vannak érvek az alkalmazása ellen is, 

hiszen ha útszakaszokra számítjuk ezeket az értékeket, akkor nehézkes a teljes utazásra való 

összeadásuk, mivel a szórás nem additív formula. Az utazási idő megbízhatóság 

vizualizációjában az ún. rubber sheet módszer utazási idő térképeken való alkalmazása lehet 

célra vezető [Ficzere et.al., 2014]. Jelen vizsgálatban Fosgerau megfontolásai alapján a szórást 

alkalmaztam, mint a TTR mérésére szolgáló értéket. 

Az utazási idők változékonyságának koncepcionális modelljeit (basic model, step model, slope 

model) szintén Fosgerau 2016-os cikke mutatja be. De Jong és Bliemer 2015-ös cikke, valamint 

Carrion és Levinson 2012-es cikke pedig átfogó áttekintést nyújt a VOR értékek kiszámítása és 

a meglévő TTR előrebecslő modellek kapcsán. A VOR legtöbbször az utazási időérték (VOT) 

és egy megbízhatósági viszonyszám (reliability ratio) szorzataként áll elő. A szakirodalom 

alapján ez a viszonyszám 0,4 és 1,1 közötti értéket vesz fel a személyközlekedés és általában 

valamivel alacsonyabb (0,1 és 0,4) értéket az áruszállítás esetében. 

A TTR előrebecslő modellek kapcsán hét módszert említ a vonatkozó szakirodalom, amelyből 

ötöt mutatok be a 12. táblázatban, ahol „D” a távolság, „MD” az átlagos „késés” (a terheletlen 

állapotban vett eljutási időhöz viszonyítva), „s” és „s0” a szórás szélsőértékei (maximum és 

minimum), „std” az eljutási idők szórása, „t” az (átlag) eljutási idő, „t0” a terheletlen állapotban 

vett eljutási idő, „v” a sebesség, „F/C” a kapacitás kihasználtság, valamint „a”, „b”, „c” és „d” 

konstans (soronként eltérő) paraméterek. 
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12. táblázat: A meglévő fontosabb utazási idő megbízhatóságot előrebecslő modellek de Jong 

és Bliemer 2015-ös cikke alapján [saját szerkesztés] 

# Modell neve (ország) Képlet 

1 Arup 2003 (Egyesült Királyság) std = 0.148 MD0.781 D-0.285 t 

2 NZTA 2010 (Új-Zéland) std = s0 + (s-s0) / (1 + exp[a (F/C - 1)]) 

3 

Kouwenhoven et.al. 2005 és 

Kouwenhoven & Warffemius 2016 

(Hollandia) 

std = a + b MD + c ln (MD+1) + d D 

4 Eliasson 2006 (Svédország) std = t exp(a + b (MD-1) + c (MD-1)3) 

5 Geistefeldt et.al. 2014 (Németország) std = a MDb 

A legtöbb e modellek közül az eljutási idők szórását a „mean delay” érték (az átlag eljutási idő 

és a terheletlen állapotban vett eljutási idő különbsége) alapján számítja ki, amely érték a 

torlódás indikátoraként értelmezhető. Ezek a modellek meglehetősen alkalmasak a TTR 

hatások mérésére, ugyanakkor problémát jelent, hogy a közlekedési modellek ráterhelési 

eljárásába ebben a formában nem építhető be a TTR hatás, mert az a „mean delay”-től függ, 

amelyet szintén a ráterhelési eljárás során számítanak ki. Továbbá az is problémás lehet, hogy 

egyes beavatkozásoknak (pl. sebesség korlátozás esete) esetlegesen más a hatásuk az átlagos 

eljutási időre és a szórásra, ami szintén arra utal, hogy érdemesebb a szórást a „mean delay” 

értéktől függetlenül előrebecsülni. Az új-zélandi modell kivétel ebből a szempontból, mivel a 

szórást itt annak szélsőértékei alapján becsülik előre. Azonban ebben az esetben is problémás a 

ráterhelési modellbe való beépítés, hiszen e szélsőértékek nem igazán becsülhetők előre a 

jövőbeli évekre vonatkozóan. 

6.2 Koncepcionális megfontolások 
A meglévő modellek előzőekben említett szempontjai alapján jelen vizsgálatban egy olyan az 

eljutási idők szórását előrebecslő modell kidolgozására törekedtem, amely a 

kapacitáskihasználtságon (flow-capacity ratio, röviden: F/C ratio) és a terheletlen állapotban 

vett eljutási időn alapul. Ez a megközelítés alapvetően hasonló a forgalomnagyság-eljutási idő 

függvények (volume-delay function, röviden: VDF) kidolgozásához, amelyek a „mean-delay”, 

illetve a kapacitáskihasználtság és a szabad eljutási idő kapcsolatát határozzák meg egy 

útszakaszra vonatkoztatva. 

Az előzőekben említett előrebecslő modell megalkotása érdekében idősoros adatgyűjtésre volt 

szükség [Taylor, 2013]. Egy adott útszakaszra vonatkozóan egyidőben kellett mérni az 

útszakaszon elhaladó egyes járművek menetidejeit és az útszakaszra jellemző 
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kapacitáskihasználtságot. Utóbbi esetén a forgalomnagyság értékek ismerete elegendő, hiszen 

a közúti kapacitások tervezési előírások és tapasztalati értékek alapján jól felvehetők. 

6.3 Adatok 
A fent említett adatok beszerzésére és a vizsgálat lefolytatására Budapest esetében az Easyway 

projektnek köszönhetően nyílt lehetőség. 2012-ben az M1-M7 autópályák, valamint a 6. sz. főút 

bevezető szakaszára telepítettek rendszámfelismerő kamerákat és változtatható jelzésképű 

táblákat, amelyek a közeli Duna-hidak várható elérési idejének kijelzését tették lehetővé a város 

felé menő forgalom számára. Szerencsére az érintett terület nagy részén forgalomszámláló 

detektorok is telepítve voltak, így lehetővé vált a releváns forgalomnagyság értékek kigyűjtése 

is. A vizsgálattal érintett területet a 32. ábra mutatja be. 

 

32. ábra: A mérési helyszín Budapesten [saját szerkesztés] 

A vizsgálathoz 2014. év áprilisi adatokat használtam fel. A teljes hónapban 525.000 mérés állt 

rendelkezésre. Ez azon regisztrált áthaladások száma, amelyekhez menetidőt és az útvonalra 

jellemző forgalomnagyságot is lehetett rendelni. Az eljutási idő mérése automatikus volt. Az 

adatok 6 és 15 perces időszakokra voltak csoportosítva (4.00 és 17.00 között, illetve 17.00 és 

4.00 között). A forgalomnagyságok mérése kapcsán a detektorok 4, 8, illetve 10 perces 

időszakokban mértek a csúcsidőben (4.00-10.00, 12.00-18.00), az átmeneti időszakban (10.00-

12.00) és csúcson kívül (18.00-4.00). 
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Mivel a menetidő értékeket a rendszer automatikusan percre kerekíti, így csak teljes útvonalakat 

lehetett vizsgálni. Bár az útvonalakon többnyire 2-3 részszakaszra vonatkozó érték is 

rendelkezésre állt, a kerekített eljutási idő értékek a rövidebb szakaszokat csak jelentős 

torzítással jellemezték. Ez egy jelentős korlátozás volt, amit a vizsgálatban kezelni kellett, 

például útvonalra vonatkozó kapacitáskihasználtság értékeket kellett számítani a 

résszakaszokra vonatkozó értékek alapján. Ugyanakkor az útvonal szintű vizsgálatnak az volt 

az előnye, hogy az eredmények könnyen összevethetők a járművezetők várakozásaival, mivel 

ők inkább útvonalakban, mintsem rövidebb útszakaszokban gondolkodnak utazási döntéseik 

meghozatala során. 

6.4 Az alkalmazott módszertan 
Tekintettel arra, hogy az előrebecslési eljárások alapjául szolgáló közlekedési modellezés is egy 

általános állapotot (pl. egy átlagos napi forgalmat) próbál meg közelítőleg leképezni, ezért – 

bár a különböző napok vagy évszakok közötti különbség elemzése is érdekes lehet – jelen 

kutatás is egy hasonló átlagos állapot vizsgálatát célozza. Ezért a rendelkezésre álló adatok 

közül a péntek és hétfő közötti napokra vonatkozókat kiszűrtem. 

Első körben az utazási idő és forgalomnagyság adatok statisztikai jellemzőit, megbízhatóságát 

vizsgáltam meg. Itt fontos megjegyezni, hogy az Easyway rendszer automatikusan ellenőrzi az 

utazási idő adatokat és kiszűri a statisztikai szempontból hibásnak ítélhető mérési 

eredményeket. Néhány forgalomszámláló detektort ki kellett zárni a vizsgálatból, mert vagy 

nem működtek a teljes vizsgálati idő alatt vagy nyilvánvalóan hibás mérési eredményeket 

produkáltak. A menetidők közül az extrém értékeket szintén kiszűrtem Kouwenhoven & 

Warffemius 2016-os cikke alapján, annak érdekében, hogy egyrészt az eljutási időknek csak a 

mindennapos változékonyságát vegyem figyelembe, másrészt, hogy a vizsgálat konzisztens 

maradjon az azt megalapozó elméleti módszerekkel, például a sebesség-forgalomnagyság 

összefüggéssel és a VOR érték stated-preference alapú kérdőíves meghatározásával, amelyek 

esetében szintén kizárják az extrém eseményeket. A szűrési küszöböt szintén az említett cikk 

javaslata alapján az eredeti szórás érték háromszorosában határoztam meg. Ennek 

következtében 1.750 mérési eredményt szűrtem ki, amely 3%-kal csökkentette az átlagos 

menetidő és 15,4%-kal a szórás értékét. [Kouwenhoven & Warffemius, 2016] 

A legjobban értelmezhető eredmények az ún. 4-es útvonal (M1-M7 autópálya bevezető szakasz 

- Erzsébet híd) esetében születtek: itt minden forgalomszámláló detektor működött és az 

útszakaszok kapacitása is egyértelműen megállapítható volt. Éppen ezért a továbbiakban az 

eredményeket ezen útvonal adatai alapján mutatom be. Ugyanakkor a többi útvonal adatait is 
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megvizsgáltam, többnyire a 4-es útvonalhoz hasonló eredményeket kaptam, de különböző – 

elsősorban a forgalomszámlálásból származó – adathiányok, illetve adathibák miatt az 

eredmények torzultak vagy nem annyira egyértelműek. A 4-es útvonal esetében – a különböző 

minőségi és módszertani szűrések után – körülbelül 80.000 személyautó utazás esetében került 

rögzítésre a menetidő a vizsgált 14 munkanapon. A kapacitáskihasználtsági skála minden egyes 

5%-os szegmensébe (pl. 0% és 5% között, stb.), illetve a nap minden órájába50 legalább 100 

adatpont volt rendelhető. A mérések számának megoszlását a 33. ábra illusztrálja. 

 

33. ábra: A mérések száma a mérés időpontja és az eljutási idő bontásában a 4-es útvonalra 

vonatkozóan [saját szerkesztés] 

A 4-es egy meghatározó, kb. 6,1 km hosszú, jelentős átmenő forgalmat kiszolgáló útvonal, a 

külvárosi részben egy autópálya bevezető szakaszból indul és a városközpont közelében ér 

véget. Majdnem minden városi úttípus előfordul rajta, kivéve a mellék- és lakóutakat, 

                                                 
50 Ez az érték azt az órát jelöli a vizsgálatban, amelyben a mért jármű belépett az útvonalra. 
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ugyanakkor ez nem jelent gondot, hiszen a torlódások is elsősorban a városi főúthálózaton 

jellemzőek. Az útvonal első felén a sebességhatár 70-100 km/h, míg a belső szakaszon 50 km/h. 

Összesen hat (egész napos üzemidejű) jelzőlámpás csomópont és négy jelzőlámpával nem 

szabályozott gyalogátkelőhely található az útvonalon. Az útvonalon jellemző átlagos 

forgalomnagyság kb. 38 ezer jármű/nap/irány, amelynek kb. 20%-a (a teljes útvonalon) átmenő 

forgalom. A városba befelé irányuló forgalom volt a vizsgálat tárgya, így egyértelmű volt, hogy 

a reggeli csúcsidőszak a forgalmi és torlódási szempontból a mértékadó időszak (lásd: 33. ábra). 

Feltehetően főleg azok használják ezt az útvonalat, akik Budapest dél-nyugati 

agglomerációjában laknak és utazási céljuk a belvárosban vagy a város keleti részén található. 

Ebben a vizsgálatban – eltérően más, korábbi vizsgálatoktól – a menetidő méréseket nem 

specifikus, a napot különböző részekre osztó időintervallumok szerint kategorizáltam (pl. 15 

percenként: 8.00-8.15, 8.15-8.30, stb.). Ehelyett a kapacitáskihasználtság volt a kategorizálás 

alapja és a különböző F/C érték szegmensekben (pl. 10-15%-os, 15-20% stb. F/C értékek) 

számítottam ki az átlagos menetidő értékeket, valamint a szórást. Ennek oka az volt, hogy az 

F/C értékek és a menetidő szórása között kerestem a kapcsolatot. 

A vizsgálat elsődleges problémáját az jelentette, hogy érdemi különbség van a megfigyelt és a 

„modellezett” (közlekedési modellből származó) kapacitáskihasználtság, illetve 

forgalomnagyság értékek között. Az előbbi az adott útszakaszon (pl. egy keresztmetszeten 

számolt) adott időegység alatt (pl. egy órában) megfigyelhető (megszámolható) valós forgalmat 

jelenti. Utóbbi sokkal inkább egy származtatott érték, ami az adott útszakasz adott időegység 

alatt vett használatára mutatkozó forgalmi igényt reprezentálja. A probléma jól érzékeltethető 

az ún. fundamentális (sebesség-forgalomnagyság) diagram [Greenshields et.al., 1935; Stamos 

et.al., 2015] és a közlekedési modellezésben szokványosan használt VDF [Ortúzar & 

Willumsen, 2011] ábra közötti különbség segítségével, amit a 34. ábra mutat be. A probléma 

abban állt, hogy meg kellett különbözteti a normál (nem torlódott) és a torlódott állapotú 

menetidő méréseket51. Például egy 0,7-es kapacitáskihasználtságon mért (!) állapot forgalmi 

modellezési értelemben jelenthet 0,7-es kapacitáskihasználtságot (az ábra A pontja), ha normál 

állapotról van szó és egy 1 fölötti F/C értéket, ha torlódottról (az ábra B, illetve B’ pontjai). 

Utóbbi esetén a megfelelő 1 fölötti érték meghatározása is kihívást jelent. 

                                                 
51 Az amerikai szakirodalom a normál állapotot gyakran az „ordinary congestion” állapotának nevezi, míg a 

torlódott állapotot a „hypercongestion” jelzővel illeti. 
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34. ábra: A sebesség-forgalomnagyság összefüggés és a VDF kapcsolata [saját szerkesztés] 

A mérési adatok időrendben való automatikus és esetenként manuális ellenőrzése lehetővé tette, 

hogy a normál és torlódott állapotokat megkülönböztethessem. Ehhez azt feltételeztem 

Woollett et.al. 2015 és Vasvári 2015 alapján, hogy a fundamentális diagram egyrészt városi 

közutakra, másrészt útvonalak egészére is érvényes52. A függvény alakjából kiindulva az 

állapotok szétválasztásához egy egyszerű csoportosító algoritmust definiáltam a 13. táblázat 

szerint. Ennek lényege, hogy minden állapotot normálnak tekintünk, ha az F/C érték és az átlag 

eljutási idő azonos irányban változik az előző időszakhoz képest. Minden más esetben, torlódott 

állapotról van szó. Tehát például, ha 7.00-tól 7.06-ig az átlagos eljutási idő 12,2 perc volt 0,76-

os F/C érték mellett, majd ezt követően 7.06-tól 7.12-ig az átlagos eljutási idő 12,6 perc 0,8-as 

F/C érték mellett, akkor a fundamentális diagram felső ágán mozgunk, és normál állapotról 

beszélünk. Természetesen a fundamentális diagramon sebesség értékek vannak, de ezek az 

                                                 
52 A későbbiekben ezt a felhasznált adatok is igazolni látszanak, még ha nem is tökéletesen. 
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útvonal hosszának ismeretében átszámíthatók eljutási idő értékekre. Manuális ellenőrzésre csak 

ott volt szükség, ahol az algoritmus bizonytalan volt (pl. nem volt érdemi változás az átlagos 

eljutási időben stb.) 

13. táblázat: A normál és a torlódott állapot definiálása a fundamentális diagramon [saját 

szerkesztés] 

Az egyes értékek változása az előző mérési időintervallumhoz képest 

Kapacitáskihasználtság sebesség (átlag) eljutási idő (átlag) 

Normál (nem torlódott) állapot 

↑ ↓ ↑ 

↓ ↑ ↓ 

Torlódott állapot 

↓ ↓ ↑ 

↑ ↑ ↓ 

A torlódás vagy a torlódott állapot megállapítás gyakran az eljutási idő abszolút vagy relatív 

értékén, növekedésén alapul (pl. Börjesson & Eliasson, 2008). Jelen vizsgálatban az a 

probléma, hogy a torlódott állapú eljutási időket nem célszerű egy olyan keretrendszerben 

vizsgálni, ahol a torlódás állapotának meghatározása is függ az eljutási időtől. Ezért az egyes 

állapotokat csak a forgalmi helyzetet leíró változók (sebesség és idő) változása alapján 

határoztam meg. 

A vizsgálat egy másik nehézsége volt az útvonal alapú kapacitáskihasználtság érték 

meghatározása. Ennek oka az volt, hogy a forgalomszámláló detektorok csak egy-egy útvonal 

szakaszt tudnak jól jellemezni (pl. azt a szakaszt, ameddig a kapacitás homogénnek tekinthető). 

Ha torlódás alakul ki az egyik szakaszon, akkor az csak bizonyos idő múlva terjed át egy másik 

szakaszra. Ez hasonló a hullámterjedés jelenségéhez, ami jól ismert a forgalmi áramlatok 

viselkedését leíró szakirodalomban (lásd pl. Daganzo 2008-ban). A vizsgált útvonal mentén az 

említett szempontból három szakaszt lehet megkülönböztetni. Különböző próbálkozások után, 

végül a szakaszok közötti F/C értékek maximumával vettem figyelembe az útvonal 

kapacitáskihasználtságát, mivel a szakaszok között csak 15-20% körüli eltérés volt és az 

eredmények így voltak a legésszerűbbek (így volt a legpontosabb a VDF és a sebesség-

forgalomnagyság függvény illeszkedése). Utóbbi feltehető oka az, hogy egy erősen torlódott 

szakasz jelentősebb hatást gyakorol a menetidőre, mint egy alig torlódott vagy torlódásmentes 

szakasz. Ugyanakkor a maximum F/C értékek helye az időben folyamatosan változott, amely 

jelenség külön vizsgálatra is érdemes lehet. 
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Ezt követően meg lehetett bizonyosodni arról, hogy a fundamentális diagram valóban 

alkalmazható-e városi útvonalakra, és ha igen, akkor milyen módon konvertálhatók át a 

megfigyelt F/C értékek, modellezési értelemben vett értékekké. 

A megfigyelések alapján a torlódási állapot elég gyorsan alakul ki. Egy tipikus esetet mutatok 

be az alábbiakban egy átlagos (és balesetmentes) csütörtöki munkanapról. A következő ábrákon 

a 6 és 12 óra közötti időszak látható 6 perces időlépésekben (6 óra, összesen 60 adatpont). A 

35. ábra a kapacitáskihasználtság változását mutatja be. A 36. ábra az átlagos sebesség értékeket 

illusztrálja. A torlódásos időszak piros színnel van kiemelve 7.15 és 9.30 között. Az idő jelen 

esetben az útvonalra való belépés idejét jelenti. Az illusztrált tipikus eset mellett, egy váratlan 

esemény is előidézheti a reggeli torlódás gyors felerősödését, például ami miatt egy 0,7-es F/C 

értékű normál állapot, hasonló F/C értékkel jellemezhető torlódásos állapotra változik. 

 

35. ábra: A kapacitáskihasználtság változása 6 percenként a 4-es útvonalon (6.00-12.00) 

[saját szerkesztés] 

 

36. ábra: Az átlagos sebesség változása 6 percenként a 4-es útvonalon (6.00-12.00) 

[saját szerkesztés] 

Az előző ábrák alapján gyors átmenetek és meglehetősen stabil, homogén torlódásos állapotok 

jellemzők. A torlódás fel- és leépülés is nagyjából 15-20 percig tart. 
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A 37. ábra a sebesség és az F/C értékek közötti kapcsolatot, tehát tulajdonképpen a megfigyelt 

sebesség-forgalomnagyság összefüggést mutatja be. Az átmeneti állapotok nem írhatók le 

tökéletesen, legalábbis összemosódások figyelhetők meg a 0,75-nél nagyobb F/C értékű 

állapotok esetében. 

 

37. ábra: Az átlagos sebesség és a kapacitáskihasználtság közötti kapcsolat a 4-es útvonalon 

(6.00-12.00) [saját szerkesztés] 

A megfigyelt jelenségek lehetséges magyarázatát a következőkben foglalom össze. A vizsgálat 

egy hosszabb útvonalon történt és nem egy rövidebb, homogén útszakaszon. Ez torzíthatja az 

eredményeket, azon meggyőződésem ellenére is, hogy a városi közlekedés komplex rendszerét 

a maga komplexitásában szükséges vizsgálni. Másrészt a városi közlekedés összetettebb 

rendszer, mint a helyközi. Nem csak a sebességkorlátok különbözőek, de lényegesen több, a 

közlekedők közötti interakció van (pl. útkereszteződésekben, szabályozástechnikából, a 

gyalogosok és kerékpárosok erősebb jelenlétéből eredően stb.). Az eredményekből az is látszik, 

hogy a korábban bevezetett torlódási állapot definiálás összhangban van a mért sebesség 

értékekkel: a torlódott állapotok sebessége kb. 35 km/h alatt van. A szakaszok közötti maximum 

F/C érték helyének vizsgálatából pedig az derül ki, hogy az többnyire a középső szakaszon 

jellemző. Ugyanakkor a torlódás felépülésekor a belső szakasz a legtelítettebb és a torlódás 

kifelé terjed, míg a leépülés fázisában fordítva (lásd még Knockaert et.al. 2016 és Gramaglia 

et.al. 2015 esetében is). Az adatok tehát azt mutatják, hogy a torlódás belülről kifelé épül fel, 

és kívülről befelé oldódik. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a vizsgált útvonalra számos 

be- és kilépő út csatlakozik, amik szintén befolyásolhatják az eredményeket. A kutatás további, 

jelen értekezéshez kevésbé kapcsolódó részletei és eredményei Juhász et.al. 2016-os cikkében 

találhatók. 

A kapacitáskihasználtság értékek szétválasztása és a fundamentális diagram validitásának 

vizsgálata után az F/C értékek konvertálását kellett megoldani. A torlódott állapotú, megfigyelt 
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(!) F/C értékeket kellett modellezési értelemben véve 1 fölé konvertálni. A fundamentális 

diagram validitása miatt egy „tükröző” és „összenyomó” függvényt alkalmaztam a következők 

szerint: 

 
c

CF
CF obs/1

1/ mod


 , (44) 

ahol F/Cmod és F/Cobs a modellezési értelemben vett és a megfigyelt torlódási állapotú F/C 

értékek, míg „c” egy korrekciós (és egyben kontrakciós) tényező. A konvertálás elméleti 

hátterét a 34. ábra adja. A függvényt a VDF illesztések alapján kalibráltam, „c” értéke 1,2 körül 

adódott. A maximális (modellezési) F/C érték 1,42 volt, amely egy kb. 0,5-ös megfigyelt F/C 

értéket jelent. 

6.5 Eredmények és következtetések 
Az előzőekben leírt módszertani folyamat eredményeként egy olyan adathalmaz jött létre, ahol 

minden „korrigált” 5%-os (modellezési értelemben vett) F/C értékcsoporthoz kiszámolható volt 

az átlagos menetidő és a szórás. Ezen adatok alapján a VDF-ek egy standard típusát, egy BPR 

függvényt lehetett kalibrálni:  

 























b

C

F
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ahol „t” az átlagos menetidő, „t0” a terheletlen állapotban vett menetidő, „F/C” a közlekedési 

modellből származó kapacitáskihasználtság értéke, míg „a” és „b” konstans paraméterek. Ezek 

értéke a kalibrálás alapján a következő: a = 0,841, b = 2,52. A számítások során az adathalmazt 

végig 5%-os F/C intervallumokba csoportosítottam. A VDF kalibrálás pontosságát a 38. ábra 

mutatja be. 
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38. ábra: Mért és modellezett átlagos menetidő értékek a 4-es útvonalon [saját szerkesztés] 

Ezt követően az adathalmaz szórás értékei alapján függvény kapcsolatot lehetett keresni a 

menetidő értékek szórása és a kapacitáskihasználság között. Az adatpontok elhelyezkedése 

alapján egy egyszerű harmadfokú függvény tűnt a legalkalmasabbnak, mivel az adatpontoknál 

is három jól elkülöníthető szakasz volt megfigyelhető. A nagyon alacsony F/C értékek esetében 

a menetidők szórása nagyobb és 0,35-ös F/C értékig folyamatosan csökken, ahol a függvénynek 

egy lokális minimumhelye van. Ezt követően, ahogyan növekszik a kapacitáskihasználtság úgy 

a szórás érték is nő egy kb. 1,25-ös F/C értéknél lévő lokális maximumig, ahonnan ismét 

csökken. Az ok meglehetősen logikus és a szakirodalomban jól körülírt (lásd pl. de Jong & 

Bliemer 2015-ös, illetve Eliasson 2006-os műveit). Nagyon alacsony forgalomnagyság esetén 

a forgalmi állapot „instabil” és a menetidők változékonysága a vártnál nagyobb lehet. Ahogyan 

a forgalomnagyság növekszik, úgy a forgalmi helyzet is stabilizálódik a lokális minimumig, 

majd a menetidők szórása a torlódási állapot fokozatos felépülésével ismét nőni kezd. Nagyon 

erős torlódás esetén aztán a forgalom homogenizálódik, és a sorban állásnak köszönhetően a 

menetidők szórása lecsökken. A folyamatot a különböző kapacitáskihasználtság csoportok 

menetidő sűrűség függvényei is jól illusztrálják, ahogyan az a 39. ábra alapján látható. 
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39. ábra: A különböző F/C értékcsoportokhoz tartozó menetidő értékek sűrűségfüggvényei a 

4-es útvonalon (sötét szín: csak az adott F/C csoport értékei, világos szín: a teljes sokaság 

értékei) [saját szerkesztés] 

Itt jegyezném meg, hogy az alacsony kapacitáskihasználtság mellett fellépő magasabb szórás 

értékeket az előrebecslő függvényben figyelmen kívül is lehetne hagyni, hiszen a menetidő 

értékek magasabb szórása feltehetően a haladási sebesség szabadabb megválaszthatóságából és 

nem valamilyen torlódásszerű állapotból ered. Ez azt jelenti, hogy a menetidők nagyobb 

változatossága a közel szabad áramlási állapot eredménye, amiben a járművezetők 

heterogenitása jobban érzékelhetővé válik. A jelenséget a torlódástól való függetlensége 

ellenére a modell leképezi, ugyanakkor további vizsgálat tárgya lehet. 

A menetidők szórását leíró függvény a következő: 
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ahol „std” a szórás, „F/C” a közlekedési modellből származó kapacitáskihasználtság érték, „t0” 

a szabad áramláshoz tartozó menetidő, „d”, „e”, „f” és „g” pedig konstans paraméterek. Ezek 

értéke a kalibrálás eredményeként az alábbi: d = -2,532, e = 6,515, f = -3,588 és g = 0,298. A 

kalibrált paraméter értékek a 4-es útvonalra, tehát nagyvárosi főutak esetére vonatkoznak. Az 

előrebecslő modell pontosságát a 40. ábra illusztrálja. Ismét fontos hangsúlyoznom, hogy a 

menetidő szórás értékeket 5%-onként vett kapacitáskihasználtság csoportok alapján határoztam 
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meg. A függvénynek 0,85-ös F/C érték körül van inflexiós pontja, ami elméleti alapon 

megközelítőleg helyes, hiszen a normál és a torlódott állapotok határa elméletileg 1-es érték 

körül van. Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a függvény alakja az előzőekben leírt elméleti 

megfontoláson és a jelenség leírásán alapul és nem az adatpontokhoz való minél jobb 

illeszkedést célozza. 

 

40. ábra: Mért és modellezett menetidő értékek szórása a 4-es útvonalon [saját szerkesztés] 

Kouwenhoven & Warffemius 2016-os cikke azt javasolja, hogy ne csak a nyers szórás értéket 

vegyük figyelembe, hanem azt korrigáljuk a várt (várható) menetidő értékek alapján, hogy a 

valós és a várt eljutási idők közötti különbségek számíthatók legyenek. Jelen vizsgálatban a 

menetidő értékek és a hozzájuk tartozó szórás értékek is különböző napokról és különböző 

időszakokból származnak, összecsoportosításuk alapja a kapacitáskihasználtság értéke. Éppen 

ezért jelen esetben lehetetlen és szükségtelen is a várt menetidő értékekkel való korrekció. 

A szakirodalom alapján az útvonal hosszát, mint a szórás érték magyarázó változóját is 

vizsgáltam ebben a kutatásban, azonban a budapesti adatok alapján nem találtam szignifikáns 

összefüggést. Ugyanakkor más tanulmányok bizonyították, hogy fontos szerepe lehet az 

útvonal hosszának, hiszen egyrészt egy hosszabb útvonalon nagyobb valószínűséggel alakul ki 

torlódás, másrészt a hosszabb út során a különböző elszenvedett késések jobban 

„kompenzálhatóak”. Jelen esetben nem volt jelentős különbség az egyes, vizsgált útvonalak 

hossza között, ami talán hozzájárulhatott, hogy nem találtam szignifikánsnak ezt a változót. 
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Az összehasonlíthatóság érdekében, a korábban bemutatott, a szakirodalomban fellelhető TTR 

előrebecslő módszereket is teszteltem a fővárosi adatokon. Ez egy más adatfeldolgozási 

megközelítésmódot kívánt, mint amit az előzőekben bemutattam. Ennek oka az volt, hogy a 

többi előrebecslő módszer főleg a „mean delay”-t használja magyarázó változóként. Eliasson 

2006-os cikke különösen érdekes összehasonlítási alapnak bizonyult. Ezért az abban található 

módszer szerint, a napi adatokat 30 perces időintervallumokra csoportosítottam. Eliasson 15 

perces időszakokat használt, mivel azt feltételezte, hogy az utazók is főleg ebben az idő 

„felbontásban” hoznak döntéseket utazásaikról. Ugyanakkor a budapesti adatstruktúra csak 30 

perces felbontást tett lehetővé. A csoportosítás után 672 adatpontot kaptam a 14 vizsgált 

munkanap esetében. Eliassonhoz hasonlóan az abszolút szórásérték és az átlagos menetidő, 

valamint a relatív szórás (az abszolút szórás osztva az átlagos menetidővel) és a relatív menetidő 

növekedés (az átlagos menetidő érték osztva a szabad áramlási menetidővel mínusz 1) közötti 

összefüggéseket vizsgáltam. Hasonló megállapításokra jutottam, mint Eliasson, amit a 41. ábra 

mutat be: 

 az abszolút szórás érték a menetidő növekedésével együtt nő, 

 a relatív szórás a torlódás mértékével együtt nő, de nagyon erős torlódás esetén 

már alacsonyabb értéket vesz fel. 

  
41. ábra: Az átlagos menetidő értéke és a menetidő értékek szórása közötti összefüggések a 4-

es útvonalon (minden adatpont egy 30 perces időintervallumot reprezentál) [saját szerkesztés] 

A TTR előrebecslő modelleket össze is hasonlítottam a budapesti adatokon. Ehhez a „mean 

delay” értékeket a korábban bemutatott, kalibrált VDF alapján állítottam elő az egyes F/C 

csoportokra, ahogyan az egy hagyományos forgalmi modellezésnél is történne. A „mean delay” 

értékek tehát közelített és nem mért adatok, de a célnak megfelelnek. Ezután minden vizsgált 

módszert külön kalibráltam az adathalmazon. A kalibrálás eredményeként minden módszer 
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esetében az R2 értéke elfogadható volt (kb. 0,7 körüli). Egyedül az új-zélandi modell értéke volt 

0,55 körüli. A módszerek pontosságát az 42. ábra illusztrálja. A legjobb illeszkedést a budapesti 

eseten kifejlesztett modell produkálta. A többi modell némiképp alulbecsüli az alacsony 

kapacitáskihasználtság értékek mellett meglévő menetidő szórást. Ez természetesen nem azt 

jelenti, hogy a jelen értekezés keretében bemutatott modell univerzális értelemben jobb lenne, 

mint a többi. Nem meglepő ugyanis, hogy a legjobb illeszkedést az a modell adja, amit a 

vizsgálat tárgyát képező adatokon fejlesztettek ki. Ugyanakkor az eredmények jól mutatják, 

hogy a TTR a kapacitáskihasználtság alapján is olyan pontosan előrebecsülhető, mint a többi, 

meglévő (többnyire „mean delay” alapú) modell esetén. 

 

42. ábra: Az eljutási idők megbízhatóságát előrebecslős modellek összehasonlítása a 4-es 

útvonalon [saját szerkesztés] 

Jelen vizsgálat tehát rámutatott, hogy TTR kapacitáskihasználtsági alapon is megfelelő 

pontossággal előrebecsülhető, ezáltal a TTR a menetidőtől függetlenül beépíthető az utazói 

döntéseket leképező modellekbe. Ugyanakkor, az eredmények csak útvonal szinten 

értelmezhetők a vizsgálat – elsősorban az adatok miatti – korlátozottsága következtében. Az 

eredmények tehát nem feltétlenül érvényesek az útvonal részét képező, egyes rövidebb 

útszakaszokra. Ugyanakkor a bemutatott eredmények kiindulási alapként bíztatóak és 

megfelelő kalibrálás mellett városi, nagyvárosi környezetben alkalmazhatóak, segítségükkel az 

utazási idők szórása előrebecsülhető és meglévő VOR értékek mellett az utazási idő 

megbízhatóság közgazdaságilag értékelhető. 
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További kutatások szükségesek azonban a feltárt összefüggések általánosíthatóságát illetően. 

A megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén, célszerű lenne a vizsgálatot útszakasz szinten 

is elvégezni (ez a módszer továbbfejlesztésének előfeltétele), valamint különböző városokat, 

úttípusokat és időszakokat (pl. évszakokat) vizsgálni. Ezen felül a közösségi és a kerékpáros 

közlekedés TTR alapú vizsgálata is indokolt lenne. 
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7 A tézisek összefoglalása 

7.1 Átfogó értékelési keretrendszer kidolgozása városi közlekedési 

beavatkozásokra 
A nagyvárosi környezetben megjelenő közlekedési infrastruktúra beavatkozások példáján 

kidolgoztam egy átfogó hatásértékelési keretrendszert, amely alkalmas a közlekedés és a 

terület-felhasználás közötti interakció leképezésére. A modellrendszer továbbá a 

fenntarthatósági indikátorok beemelésével, valamint a rendszer szereplői között lévő 

hatásfolyamatok azonosításával a jelenlegi gyakorlatot meghaladóan teszi lehetővé a városi 

közlekedési beavatkozások forgalmi-, területhasználati-, társadalmi-, pénzügyi- és 

közgazdasági hatásainak értékelését. (43. ábra) 

 

43. ábra: A javasolt értékelési keretrendszer struktúrája [saját szerkesztés] 
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A tézissel az értekezés 4. fejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2013a; Juhász, 2014; Juhász et.al., 2014b; Juhász, 

2015a. 

7.2 A közlekedés és a terület-felhasználás interakcióját leképező, a 

gyakorlati alkalmazást elősegítő modellrendszer létrehozása 
Korábbi, meglévő modellrészek módosításával és integrálásával, valamint egy általam definiált 

elérhetőségi mutató segítségével olyan, a közlekedés és a terület-felhasználás interakcióját is 

leképező modellrendszert hoztam létre, amellyel a közlekedési infrastruktúra beavatkozások 

értékelhetők, ugyanakkor egy racionalizált adatigény mellett – a meglévő modellekkel 

ellentétben – a gyakorlati alkalmazhatóság is biztosítható. A modellrendszer működésének 

megfelelőségét és alkalmazhatóságát Budapest példáján mutattam be. 

Például közúti forgalomcsillapítások és a hozzájuk kapcsolódó területhasználati beavatkozások 

(pl. a forgalmi sávok csökkentése melletti közösségi közlekedési fejlesztések, városi 

rehabilitációk vagy zöldterületi fejlesztések) hatása a létrehozott modellrendszerben 

értékelhető. A beavatkozási csomag közlekedési szempontból az utazási cél kiválasztás, a 

közlekedési módválasztás és a hálózati terhelések átrendeződése (pl. átterelődés a 

személygépjármű közlekedésről a közösségi közlekedésre) útján hat az elérhetőségre, míg 

területhasználati szempontból az elérhetőségen túlmenően az ingatlankínálat minősége, a 

zöldterületi minőség, az intézményi ellátottság és az ingatlanárak alapján lakóhely választási és 

munkahely allokációs változások következnek be, körfolyamként visszahatva ezáltal a 

közlekedési igényekre. (44. ábra) 

A tézissel az értekezés 5. fejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász & Koren, 

2017b. 
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44. ábra: A modellrendszer struktúrája [saját szerkesztés] 
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7.3 Az elérhetőségi mutató definiálása a modellrendszerben 
Az általam létrehozott modellrendszerben a közlekedési és a területhasználati modellrész 

közötti kapocsként úgy definiáltam egy elérhetőségi mutatót, hogy az figyelembe veszi egyrészt 

a hálózaton jellemző terhelt eljutási időket, a jellemző módválasztási preferenciákat, másrészt 

a területen meglévő területhasználati jellemzőket (lakosok és munkahelyek területi eloszlását). 

Ilyen módon újszerűen értelmezhető egy adott, a forgalmi modellben definiált körzet 

elérhetősége. Az elérhetőségi mutató modellrendszeren belüli megfelelőségét Budapest 

példáján mutattam be. 

Az elérhetőségi mutatót számítását a következő képletek mutatják be: 

 𝐴𝑐𝑐𝑖 =
− ∑ [(𝑅𝑗+𝑊𝑃𝑆𝑗+𝑊𝑃𝑃𝑗) 𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗 ]𝑗

∑ (𝑅𝑗+𝑊𝑃𝑆𝑗+𝑊𝑃𝑃𝑗)𝑗
 (47) 

 𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗,𝑚𝑡𝑡𝑖𝑗,𝑚𝑚  (48) 

ahol: 

 Acci (accessibility) az i. zóna elérhetőségi mutatója; 

 R (residents), WPS (workplaces for services) és WPP (workplaces for production) a 

lakosok, a szolgáltató és a termelő típusú munkahelyek száma; 

 WTTij (weighted travel time) a súlyozott utazási idő i. és j. zóna között (percben); 

 wij,m (weight) az „m” közlekedési módot választók aránya i. és j. zóna között; 

 ttij,m (travel time) az „m” közlekedési mód választásakor esedékes utazási idő i. és j. zóna 

között (percben). 

A tézissel az értekezés 5. fejezete és azon belül specifikusan az 5.3.6. alfejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a; Juhász & Koren, 2017a; Juhász & Koren, 

2017b. 
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7.4 A lakáspiaci modul kidolgozása a területhasználati modellben 
Az általam kidolgozott modellrendszerben létrehoztam egy a lakóhely választási folyamatokat 

leképező modult, amelyben egy átlagos tartózkodási időt feltételezve, lényegében időbüdzsé 

alapon történnek lakóhely változások. A modell a lakóhely választást (a háztartások 

modellkörzetekre vonatkozó számát) az elérhetőség, a lakásminőség, a zöldterületi minőség, az 

intézményi ellátottság és az ingatlanár által befolyásolt hasznossági függvény alapján becsüli 

előre. A módszer megfelelőségét 2007 és 2013 közötti budapesti tényadatok segítségével 

mutattam be. 

A lakáspiac működését leképező modul a lakóhely választási döntéseket modellezi háztartási 

szinten. Először egy kiköltöztető (moving-out) képlettel kiszámítom azon háztartások számát, 

amelyek elhagyják aktuális lakóhelyüket. Ennek a számításnak az egy lakásban való átlagos 

tartózkodási idő az alapja. A számítás eredményeként megnő az üres (beköltözhető) 

lakóegységek száma (általában a kiköltözések előtt is vannak üres lakóegységek). Az üres, a 

megüresedő illetve az újonnan épített lakóegységek adják egy időszak teljes lakáskínálatát. A 

lakáskereslet pedig a kiköltöző háztartások és a vizsgálati területen kívüli részek vándorlási 

egyenlegének összege. Ez utóbbi az úgynevezett „távoli migrációs” (long distance migration) 

tényező. A modellben minden háztartás egy lakóegységben lakik. A beköltöztető (moving-in) 

képlet aztán az egyes zónák hasznossága alapján kiszámítja a zónákba beköltözni kívánók 

számát. Öt tényező befolyásolja a lakóhely választási döntéseket: lakásminőség, a közösségi 

zöldterületek aránya, az intézményi ellátottság, elérhetőség és a lakásár. A hasznossági 

függvénybe egy a zóna nagyságával arányos korrekciós tényezőt építettem be, mivel a 

kiköltözők száma a zónamérettől (lakosszámtól) függ, így a beköltözési oldalon ezt korrigálni 

kellett. A keresletet a rendelkezésre álló (beköltözhető) lakóegységek száma korlátozza. A 

túlcsorduló igényeket a modell a második legjobb alternatívát képviselő zónába osztja újra. A 

modellben előfordulhat, hogy egy adott zónából egy háztartás kiköltözik, majd egy 

visszaköltözik ugyanoda, ami összességében a zónában lévő háztartások számán nem változtat. 

A vonatkozó egyenletek a következők: 

 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 =
𝐻𝐻𝑖,𝑡−1

𝐴𝑇𝑆𝐿
 (49) 

 𝐻𝑆𝑖,𝑡 = 𝑁𝐻𝑈𝑖,𝑡 + 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 + (𝐻𝑆𝑖,𝑡−1 − 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖,𝑡−1) (50) 

 𝐻𝐷𝑖,𝑡 = ∑ 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡𝑖 + 𝑅𝑡−1𝐿𝐷𝑀𝑡 (51) 

 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖 = 𝐻𝐷
𝑅𝑈𝑖

∑ 𝑅𝑈𝑖𝑖
 (52) 

 𝑅𝑈𝑖 = exp(𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝐻𝑄𝑖 + 𝑐𝐺𝑆𝑖 + 𝑑𝐼𝑁𝑆𝑖 + 𝑒𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑓𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖) (53) 
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 𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖 =
𝐻𝐻𝑖

𝐻𝐻𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅
 (54) 

 𝐷𝐹𝑖 =
𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖

𝐻𝑆𝑖
 (55) 

ahol: 

 HHmo (household moving-out) és HHmi (household moving in) a ki-, illetve 

beköltöző háztartások száma; 

 HHi (household) a háztartások száma az i. zónában; 

 ATSL (average time-span for living in the same place) az egy lakásban való 

átlagos tartózkodási idő (évben); 

 HS (housing supply) és HD (housing demand) a lakáskínálat, illetve kereslet; 

 NHU (new housing units) az újonnan építendő lakóegységek száma; 

 R (residents) a lakosok száma; 

 LDM (long distance migration) külső változó a „távoli migráció” kezelésére (a 

teljes lakosszámhoz viszonyítva %-ban; pozitív, ha a vizsgálati területen a 

lakosszám nő); 

 RU (residential utility) a lakosok lakhatással kapcsolatos hasznossági 

függvénye; 

 Acc (accessibility) az elérhetőségi mutató (percben); 

 HQ (housing quality), GS (green spaces) és INS (instituations) a 

lakásminőséget, a zöldterületi arányt és az intézményi ellátottságot reprezentáló 

változók (0-10 közötti értékek); 

 REP (real-estate price) a lakásár (EUR/m2 mértékegységben); 

 UCFH (utility correction factor for households) a zónaméret korrekciós 

tényezője; 

 DF (demand factor) lakáspiaci keresleti tényező minden zónára; 

 „a”, „b”, „c”, „d”, „e” és „f” konstans kalibrálandó paraméterek. 

A tézissel az értekezés 5. fejezete és azon belül specifikusan az 5.3.9. alfejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász & Koren, 

2017b. 
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7.5 A munkahely modul kidolgozása a területhasználati modellben 
Az általam kidolgozott modellrendszer keretében létrehoztam egy a munkahelyek telepítésének 

lokációját leképező modult, amelyben egy átlagos munkahely élettartamot feltételezve, 

lényegében időbüdzsé alapon történnek a munkahelyek számának változásai. E változások a 

vállalatok telephely választásának következményei, amit a modell az elérhetőség, a 

rendelkezésre álló beépíthető terület, egy területi hasznossági mutató és a telekár által 

befolyásolt hasznossági függvény alapján becsül előre külön a szolgáltatási és a termelési 

szektorra vonatkozóan. A módszer megfelelőségét 2007 és 2013 közötti budapesti tényadatok 

segítségével mutattam be. 

A munkahely modul a munkapiacot képezi le és a vállalatok telephely választási döntéseit 

modellezi. A vállalatokat az általuk kínált munkahelyek számával vettem figyelembe. A modul 

két típusú tevékenységet különböztet meg: szolgáltatások és termelés. Működése a lakáspiaci 

moduléhoz hasonló. Először itt is van egy kiköltöztető folyamat, ami a vállalkozások átlagos 

élettartamán alapul. A lakáspiaci modullal ellentétben itt azzal számolunk, hogy egy vállalkozás 

átlagosan mennyi időnként költözik ki a vizsgálati területről vagy szűnik meg. A 

kiköltöztetések eredményeként területek szabadulnak fel. A következő lépésben egy külsőleg 

megadott paraméter alapján új vállalkozásokat költöztetünk be. A zónák közötti szétosztás egy 

hasznossági függvény alapján történik, ami figyelembe veszi az építési költséget (jelen esetben 

a telekárat), az elérhetőséget és a terület jellegéből adódó külső változót (ami például a belvárosi 

területek, az átmeneti zóna, vagy a külváros különbözőségét írja le). Utóbbi változó azokat a 

hasznossági elemeket kezeli, amik nem szerepelnek külön a modellben. Csak annyi vállalkozás 

tud adott helyre betelepülni, amennyi ott elfér. Valamint hasonlóan a lakáspiaci modulhoz, a 

kiköltöztetés ellensúlyozása miatt itt is van egy a zónamérettel összefüggő korrekciós tényező. 

A modul képletei az alábbiak: 

 𝑊𝑃𝑚𝑜𝑖,𝑐,𝑡 =
𝑊𝑃𝑖,𝑐,𝑡−1

𝐴𝐿𝑆𝐵
 (56) 

 𝑊𝑃𝐷𝑐,𝑡 = 𝑊𝑃𝑐,𝑡−1𝐵𝐺𝑅𝑡 (57) 

 𝑊𝑃𝑚𝑖𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝐷𝑐
𝐵𝑈𝑖,𝑐

∑ 𝐵𝑈𝑖,𝑐𝑖
 (58) 

 𝐵𝑈𝑖,𝑐 = exp(𝑎𝑐𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝑐𝐶𝐵𝑖 + 𝑐𝑐𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 + 𝐸𝐿𝑀𝐹𝑖,𝑐) (59) 

 𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 =
𝑊𝑃𝑖,𝑐

𝑊𝑃𝑖,𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 (60) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑆𝑖    ha  𝑐 = 1 (𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠𝑜𝑘) (61) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑃𝑖     ha  𝑐 = 2 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙é𝑠) (62) 
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ahol: 

 WPmo (workplace moving-out) és WPmi (workplace moving-in) a ki-, illetve 

beköltöző munkahelyek száma kategóriánként (utóbbit „c” index jelöli, pl. 

szolgáltatás és termelés); 

 WPi (workplace) a munkahelyek száma az i. zónában; 

 WPD az összes a városban letelepedő munkahely száma (workplace demand, a 

munkahely modul teljes kereslete, amely a munkapiaci kínálatot jelenti); 

 ALSB (average life-span for businesses) a vállalkozások átlagos élettartama 

(évben); 

 BGR (business growth rate) a munkahelyek számának változása %-ban (külső 

változó); 

 BU (business utility) a vállalkozások telephely választással kapcsolatos 

hasznossági függvénye; 

 Acc (accessibility) az elérhetőségi mutató (percben); 

 CB (cost of building) az építési költség EUR/m2 mértékegységben; 

 UCFB (utility correction factor for businesses) a zónaméret korrekciós 

tényezője; 

 ELMF (external labour market factor) a hasznossági függvény külső tényezőket 

kezelő komponense; 

 „a”, „b” és „c” konstans kalibrálandó paraméterek mindkét kategóriára. 

A tézissel az értekezés 5. fejezete és azon belül specifikusan az 5.3.10. alfejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász & Koren, 

2017b. 

  



124 

7.6 A közúti eljutási idő megbízhatóságának újszerű előrebecslése 
A közúti eljutási idők szórása és az útvonal kapacitáskihasználtsága közötti, általam 

meghatározott, új összefüggéssel hasonlóan pontos előrejelzés adható a közúti eljutási idők 

megbízhatóságát illetően, mint a korábbi, többnyire az eljutási idők átlagán alapuló előrejelző 

módszerek esetében. Ugyanakkor az új módszer lehetővé teszi az eljutási idő megbízhatóság 

tényezőjének beépítését az útvonalválasztást modellező algoritmusokba. 

Az eljutási idők szórását leíró függvény a következő: 
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ahol „std” a szórás, „F/C” a közlekedési modellből származó kapacitáskihasználtság érték, „t0” 

a szabad áramláshoz tartozó menetidő, „d”, „e”, „f” és „g” pedig konstans paraméterek. Ezek 

értéke a kalibrálás eredményeként az alábbi: d = -2,532, e = 6,515, f = -3,588 és g = 0,298. A 

kalibrált paraméter értékek nagyvárosi főutak esetére vonatkoznak. 

A javasolt előrebecslő módszer segítségével az utazási idő megbízhatóság tényezője, a korábbi 

tézisben javasolt hatásértékelési keretrendszerbe illeszkedően bevonható az egyes 

beavatkozások gazdasági hatékonyságának értékelésébe. 

A tézissel az értekezés 6. fejezete foglalkozik. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász et.al., 2016; Juhász et.al., 2017. 
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8 A kutatásból levonható következtetések, további kutatási 

lehetőségek 
A kutatás több szálon, meglehetősen komplex és sokrétű témákat érintett. Elsődleges 

eredménye a közlekedési beavatkozások átfogó vizsgálati keretrendszerére vonatkozó javaslat 

és azon belül kiemelten a közlekedési és területhasználati rendszerek interakcióját leképező 

(LUTI típusú) modell megalkotása és kalibrálása. Továbbá az értékelési rendszeren belül 

kidolgoztam egy új módszertant a közúti eljutási idők megbízhatóságának modellezésére, 

amely alapul szolgál a mai értékelési módszerek továbbfejlesztéséhez. A teljes vizsgálati 

keretrendszer alkalmas a közlekedési beavatkozások minél teljesebb körű (a meglévő 

gyakorlatnál szélesebb körű) hatásvizsgálatára, ezáltal a közlekedéstervezési és -szervezési 

döntések hatékonyabb támogatására. 

Az elért eredmények és az elvégzett kutatási munka alapján azonosíthatóak azok a további 

kutatási irányok, amelyek mentén további vizsgálatok célszerűek, illetve az eredmények 

továbbfejleszthetők. 

A LUTI modell kidolgozása kapcsán számos továbbfejlesztési lehetőség merül fel. Az egyik 

legfontosabb ezek közül a jövedelemkategóriák kezelése, amely lehetővé tenné többek között 

az útdíjak hatásainak pontosabb értékelését. Egy másik lehetőség a gyalogos és kerékpáros 

közlekedési rétegek, illetve a kombinált utazások kezelésének megoldása, valamint 

továbbfejlesztése, esetleg az aktivitás alapú közlekedési modellezés LUTI modellbe történő 

integrálása. E tekintetben felmerül a car-sharing és bike-sharing rendszerek hatásainak a 

modellben való leképezési igénye is. A ráterhelési modell a különböző napszakok (pl. csúcs és 

csúcson kívüli időszakok) kezelésének irányába is továbbfejleszthető, sőt ez akár a 

forgalomkeltési modultól kezdődően kezelhető. Az egész modellrendszer esetében az optimáló 

kérdések irányában is vannak további kutatási lehetőségek. Valós példákon keresztül egy 

többváltozós optimáló kísérletet lehetne tenni például ideális vagy azt megközelítő hálózati 

állapotokat keresve. 

A javasolt modellrendszer esetében ugyanakkor megnyílt a lehetőség különböző elméleti és 

gyakorlati jellegű esettanulmányok vizsgálatára is. Ilyen lehet például a sugaras és a rácsos 

hálózati szerkezetek viselkedésének elemzése és azok alapján általános városfejlesztési 

javaslatok kidolgozása. 

Az értékelési rendszer oldalán elsősorban a társadalmi egyenlőtlenség vizsgálatában látok 

továbbfejlesztési lehetőséget. Itt egyrészt a horizontális egyenlőtlenség vizsgálata lehet egy 

irány, például területi jellegű hatásértékelések útján. Másrészt a vertikális egyenlőtlenség 
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vizsgálható, hogy például milyen lehetőségei vannak különböző társadalmi (pl. jövedelem) 

csoportoknak a közlekedésben. Továbbá a CBA módszertani apparátus továbbfejlesztése is 

lehetséges. Ennek egyik lehetséges módja a közvetett gazdasági hatások megbízható 

értékelésének kidolgozása lenne például Vörös et.al. 2016 által kijelölt irányok alapján. A 

kockázatok és a becslési bizonytalanságok módszertani kezelését illetően is tovább lehetne 

lépni, például kockázati tényezők diszkontrátába történő beépítésével vagy különböző 

korrekciós kockázati szorzók alkalmazásával (előbbire egy kezdetleges példa Jonsson 2008-as 

munkája, ami a CBA-ban alkalmazott diszkontráta értékének temporális kiigazítására tesz 

javaslatot fenntarthatósági szempontok szerint). Egy másik terület lehet a fajlagos sérülési 

mutatók városi, nagyvárosi környezetre való adaptálása, illetve differenciálása, amellyel a 

közúti beavatkozások (pl. forgalomcsillapítások) közlekedésbiztonsági hatásának értékelése 

lenne pontosítható. 

Az eljutási idő megbízhatósága terén külön is vázoltam a továbbfejlesztés irányait. Egyrészt 

lehetővé kellene tenni a szakaszokra értelmezhető előrebecslő modellt, és kiterjeszteni az 

értékelési mezőt (pl. több úttípusra). Így ténylegesen a teljes hálózaton értékelhető lenne a 

megbízhatóság. Továbbá érdemes lenne a közösségi közlekedés esetében is vizsgálatokat 

folytatni e témában, de akár a városi közlekedésen kívül is releváns lehet ennek a kérdésnek a 

szélesebb körű elemzése. 
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[saját szerkesztés] 
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[saját szerkesztés] 
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2. sz. melléklet: Virtuális forgalomcsillapítási teszt 

A virtuális forgalomcsillapítási teszttel az első működő modell prototípust próbáltam ki. A cél 

kizárólag az volt, hogy ellenőrizzem a modell működését azaz, hogy logikailag képes-e 

megfelelően előrejelezni egy forgalomcsillapítás hatásait, valamint előállítható-e olyan túlzott 

csillapítási eset, amikor negatív mellékhatások jelennek meg. 

A teszt környezet egy ún. spreadsheet (Microsoft Excel) modellt jelentett, kiegészítve egy 

forgalmi modellező szoftverrel, esetemben a VISUM-mal. Egy képzeletbeli 1 millió 

lakosszámú várost építettem fel egy szintén képzeletbeli sugaras, komplex közlekedési 

hálózattal. A 49. ábra mutatja be a közlekedési hálózatot és a forgalmi modellben kezelt 

zónákat. 

  

49. ábra: A képzeletbeli város közlekedési hálózata, illetve zónarendszere a forgalmi 

modellben [saját szerkesztés] 

A tesztelt beavatkozás a város főutcájának és belső hídjának forgalomcsillapítása volt, amely 

tengelyt az előző ábra jobb oldali részén piros szín jelöl. A nélküle eset (Do-Nothing, rövidítve 

DN) összehasonlítási alapul szolgált két alternatív változat vizsgálatához. Az első (Do-

Something 1, rövidítve DS1) egy konszolidált forgalomcsillapítást reprezentál: a forgalmi 

sávok száma az úton 2x2-ről 2x1 sávra változik, ugyanakkor a közösségi közlekedési 

(autóbusz) szolgáltatás sűrűbbé válik és kerékpársávok is létesülnek, ami lehetővé teszi a 

kerékpáros közlekedést a forgalomcsillapított tengelyen. A második változat (DS2) annyival 

radikálisabb, hogy teljesen megszűnik a személygépjármű közlekedés az útszakaszon. 

A modellt 5 évig futattam, amely elegendő időtartam ahhoz, hogy a különböző pl. terület-

használati változások iránya és nagyságrendje azonosítható legyen. Az előzetes várakozásom 

az volt, hogy a DS1 változat egy racionális beavatkozás lehet, míg a DS2 talán túlzottan 

radikális és esetleg negatív hatásokkal is jár. A DS1 eset – szinte nyilvánvaló – közlekedési 
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hatásait az 50. ábra mutatja be. A terület-felhasználásra gyakorolt hatásokat az 51. ábra mutatja 

be. A DS1 változatnál a lakosszám a városközpontban enyhén növekszik (valamivel élhetőbbé 

vált a környezet), míg a munkahelyek számában nincs jelentős változás. A DS2 változatnál egy 

enyhe kivándorlás figyelhető meg a lakosok körében a városközpontból, míg a munkahelyek 

száma is elsősorban a külterületeken nő (a belvárosban romlott az elérhetőség). 

    

50. ábra: A teszt DS1 változatának közlekedési hatásai a DN változathoz képest (balra: 

személygépjármű közlekedés, jobbra: közösségi közlekedés; piros: forgalom csökkenés, zöld: 

forgalom növekedés) [saját szerkesztés] 

    

51. ábra: A beavatkozások terület-felhasználási hatásai (balra: a háztartások számának 

változása, jobbra: a munkahelyek számának változása) [saját szerkesztés] 

Annak érdekében, hogy jobban érthető legyen a beavatkozások hatása, néhány indikátort 

számítottam ki: az összes utazással töltött időt, a járművek futásteljesítményét, a jármű-

üzemeltetési költségek (VOC) összegét (lásd 52. ábra). Ezen indikátor értékek alapján egészen 

egyértelmű, hogy a DS1 változat racionális mértékben csillapítja a forgalmat, míg a DS2 

változat túlzott mértékű forgalomcsillapítással él. Utóbbiban az utazási idő kis mértékben 

növekszik és a DS1 változathoz képest alacsonyabb mértékű a járműkm és a VOC megtakarítás. 
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52. ábra: A változatok értékelése a számított indikátorok alapján 

(balra: 1. változat, jobbra: 2. változat) [saját szerkesztés] 

 


