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1 Bevezetés - a kutatási probléma, megválaszolandó kérdések 

1.1 A kutatási probléma 
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. A kutatás 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 – 

például a rendelkezésre álló tér és erőforrások szűkössége okán – együtt jár 

értékválasztási kérdésekkel is [Juhász, 2013b]. A városok keresik a siker kulcsát: az 

optimális, fenntartható közlekedési rendszer tervezésének és szervezésének 

receptjét. Mindeközben az látszik, hogy nincs univerzálisan alkalmazható recept, 

maximum az alapelveket tisztázó és a közlekedéspolitikához, stratégiaalkotáshoz 

támpontot adó útmutatás érhető el [Juhász, 2015a]. Utóbbi egyik megjelenése az 

úgynevezett fenntartható városi mobilitás tervezés (SUMP) gyakorlata, amely az 

elmúlt években tudatosabbá tette a közlekedésstratégiai tervezés fontosságát. 

A fővárosi forgalomcsillapító intézkedések értékelésének példáján fogalmazódott 

meg a gondolatom, hogy a jelenlegi projektértékelési gyakorlat fejlesztésére van 

szükség. A projektértékelési gyakorlat fejlesztése kapcsán, ugyanezen intézkedések 

példáján, de nem arra szorítkozva, hanem tágabb értelemben a városi közlekedési 

infrastruktúra beavatkozásokra vonatkozóan egy a jelenlegi gyakorlatot meghaladó 

értékelési keretrendszer létrehozása lett a kutatás célja. Ez a projektértékelési 

keretrendszer ebben az értelemben nem közvetlenül az optimum keresést szolgálja, 

sokkal inkább beavatkozások, különböző forgatókönyvek, projektek, 

projektcsomagok, illetve közlekedéspolitikák tesztelésére, értékelésre, valamint 

finomhangolására ad lehetőséget. [Juhász et.al., 2014b; Juhász, 2015a] 
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Több nyugat-európai ország esetében léteznek olyan hatás előrebecslő és/vagy 

értékelő modellek, amelyek részenként megfelelnek az előzőekben vázolt 

szempontoknak. Egységes keretrendszerre azonban talán csak az Egyesült 

Királyságban van példa az ULTrA (Unified Land-use/Transport Appraisal) 

elnevezésű rendszer esetében, ami London példája alapján készült. 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 módszereket alkalmazó értékelési keretrendszerre tegyek javaslatot 

[Juhász, 2015b]. 

1.2 Kutatási célkitűzések 
Kutatási célom a városi közlekedés tág értelmezésben vett infrastruktúra 

beavatkozásaira vonatkozó átfogó vizsgálati keretrendszerének létrehozása. 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 

(Land-Use and Transport Interaction) típusú modellt takar, míg utóbbi egy a LUTI 

modell eredményeit társadalmi és gazdasági szempontból értékelő módszertani 

keret. Ugyanakkor az is cél volt, hogy az alkalmazott módszerek a hazai alapadatok 

rendelkezésre állásának problémáját is figyelembe vegyék, és a gyakorlatban is 

alkalmazható javaslatot fogalmazzak meg. 

A kutatási részcélokat a következőkben ismertetem: 

1) Átfogó értékelési keretrendszer kidolgozása városi közlekedési 

beavatkozásokra; 

2) Közlekedési beavatkozások területhasználati hatásának előrebecslése 

LUTI típusú modellel; 

3) A közúti eljutási idő megbízhatóságának újszerű előrebecslése. 
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1.3 A kutatás során alkalmazott módszerek 
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. 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 kutatás során a következő – sorrendben nem feltétlen egymásra épülő – 

módszereket alkalmaztam: 

 Elméleti kutatás: 

o Irodalomkutatás, 

o Modellalkotás; 

 Kutatási kísérletek: 

o Adatgyűjtés és adatfeldolgozás, 

o Bizonyítás, következtetések levonása, 

o Esettanulmányok készítése; 

 Eredmények értékelése: 

o Szövegezés, 

o Disszemináció. 

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 statisztikai elemzések elvégzéséhez az IBM SPSS Statistics 

szoftvert használtam. Minden esetben vagy nyilvánosan elérhető vagy közérdekű, 

vagy kutatási célú adatigényléssel elérhető adatokat használtam fel. 
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2 A kutatás eredményei (tézisek összefoglalása) 

1. tézis: 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. (1. ábra) 
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1. ábra: A javasolt értékelési keretrendszer struktúrája [saját szerkesztés] 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2013a; Juhász, 2014; Juhász et.al., 

2014b; Juhász, 2015a. 
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2. tézis: 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. (2. ábra) 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász 

& Koren, 2017b. 
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2. ábra: A LUTI modell struktúrája [saját szerkesztés] 
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3. tézis: 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
 (1) 

 𝑊𝑇𝑇𝑖𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗,𝑚𝑡𝑡𝑖𝑗,𝑚𝑚  (2) 

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 tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a; Juhász & Koren, 2017a; Juhász 

& Koren, 2017b. 
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4. tézis: 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: 
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 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 =
𝐻𝐻𝑖,𝑡−1

𝐴𝑇𝑆𝐿
 (3) 

 𝐻𝑆𝑖,𝑡 = 𝑁𝐻𝑈𝑖,𝑡 + 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡 + (𝐻𝑆𝑖,𝑡−1 − 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖,𝑡−1) (4) 

 𝐻𝐷𝑖,𝑡 = ∑ 𝐻𝐻𝑚𝑜𝑖,𝑡𝑖 + 𝑅𝑡−1𝐿𝐷𝑀𝑡 (5) 

 𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖 = 𝐻𝐷
𝑅𝑈𝑖

∑ 𝑅𝑈𝑖𝑖
 (6) 

 𝑅𝑈𝑖 = exp(𝑎𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝐻𝑄𝑖 + 𝑐𝐺𝑆𝑖 + 𝑑𝐼𝑁𝑆𝑖 + 𝑒𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑓𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖) (7) 

 𝑈𝐶𝐹𝐻𝑖 =
𝐻𝐻𝑖

𝐻𝐻𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅
 (8) 

 𝐷𝐹𝑖 =
𝐻𝐻𝑚𝑖𝑖

𝐻𝑆𝑖
 (9) 

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); 
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 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 modul valós adatokhoz való illeszkedését a 3. ábra mutatja be. 

 

3. ábra: A háztartások számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) változása a 28 

vizsgált zónában, a valóságban és a modell szerint [saját szerkesztés] 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász 

& Koren, 2017b. 
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5. tézis: 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
 (10) 
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 𝑊𝑃𝐷𝑐,𝑡 = 𝑊𝑃𝑐,𝑡−1𝐵𝐺𝑅𝑡  (11) 

 𝑊𝑃𝑚𝑖𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝐷𝑐
𝐵𝑈𝑖,𝑐

∑ 𝐵𝑈𝑖,𝑐𝑖
 (12) 

 𝐵𝑈𝑖,𝑐 = exp(𝑎𝑐𝐴𝑐𝑐𝑖 + 𝑏𝑐𝐶𝐵𝑖 + 𝑐𝑐𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 + 𝐸𝐿𝑀𝐹𝑖,𝑐) (13) 

 𝑈𝐶𝐹𝐵𝑖,𝑐 =
𝑊𝑃𝑖,𝑐

𝑊𝑃𝑖,𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 (14) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑆𝑖     ha  𝑐 = 1 (𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙𝑡𝑎𝑡á𝑠𝑜𝑘) (15) 

 𝑊𝑃𝑖,𝑐 = 𝑊𝑃𝑃𝑖     ha  𝑐 = 2 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙é𝑠) (16) 

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. 
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A modul valós adatokhoz való illeszkedését a 4. ábra mutatja be. 

 

4. ábra: A szolgáltató munkahelyek számának 2007 és 2013 közötti (7 éves) 

változása a 28 vizsgált zónában, a valóságban és a modell szerint [saját 

szerkesztés] 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász, 2015a, Juhász & Koren, 2017a; Juhász 

& Koren, 2017b. 
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6. tézis: 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: 

 0
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  (17) 

ahol: 

 std a menetidők szórása, 

 F/C a közlekedési modellből származó kapacitáskihasználtság érték; 

 t0 a szabad áramláshoz tartozó menetidő; 

 „d”, „e”, „f” és „g” konstans paraméterek. 

Utóbbiak 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. 

Az előrebecslő modell pontosságát az 5. ábra illusztrálja. A menetidő szórás 

értékeket 5%-onként vett kapacitáskihasználtság csoportok alapján határoztam meg. 

A függvény alakja az elméleti megfontoláson és a jelenség leírásán alapul és nem az 

adatpontokhoz való minél jobb illeszkedést célozza. 

Az új összefüggés segítségével kapacitáskihasználtság alapon hasonló pontossággal 

adható becslés az eljutási idők szórására, mint a korábbi, nem kapacitáskihasználtság 

alapú (hanem többnyire az eljutási idők átlagán alapuló) előrejelző módszerek 
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esetében. A bemutatott módszer segítségével viszont beépíthetővé válik az utazási 

idő megbízhatósága, mint tényező az útvonalválasztást modellező algoritmusokba. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Juhász et.al., 2016; Juhász et.al., 2017. 

 

5. ábra: Mért és modellezett menetidő értékek szórása a 4-es útvonalon 

[saját szerkesztés] 

3 A kutatásból levonható következtetések 

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. 
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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. 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. 

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 vizsgálható, hogy például milyen lehetőségei vannak 

különböző társadalmi (pl. jövedelem) csoportoknak a közlekedésben. Továbbá a 

CBA módszertani apparátus továbbfejlesztése is lehetséges. A kockázatok és a 

becslési bizonytalanságok módszertani kezelését illetően is tovább lehetne lépni. 

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 egyrészt lehetővé kellene tenni a szakaszokra 

értelmezhető előrebecslő modellt, másrészt 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. 



18 

4 A tézisfüzetben szereplő publikációk jegyzéke 

Juhász, M., Travel Demand Management: Possibilities of influencing travel 

behaviour, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 41 (2013), pp. 45-

50. (Juhász, 2013a) 

Juhász, M., Közúti forgalomcsillapítási intézkedések feltételrendszerének vizsgálata 

In: Közlekedéstudományi hallgatói és PhD konferencia. SZE (2013). (Juhász, 

2013b) 

Juhász, M., Assessing the requirements of urban traffic calming within the 

framework of sustainable urban mobility planning, Pollack Periodica, 9/3 (2014), 

pp. 3–14. 

Juhász, M., Development of a land-use and transport interaction model as a part of 

a policy assessment framework for urban traffic calming, Pollack Periodica, 10 

(2015), pp. 81–92,. (Juhász, 2015a) 

Juhász, M., Intelligent Appraisal for Sustainable Urban Mobility Planning, In: 

Baranyi, P. (Ed.), CogInfoCom 2015: Proceedings of 6th IEEE Conference on 

Cognitive Infocommunications. IEEE Hungary Section, Győr (2015), paper no. 7. 

(Juhász, 2015b) 

Juhász, M., Koren, Cs., Creating a two-way Land-Use and Transport Interaction 

model for Budapest, Acta Technica Jaurinensis, 10/2 (2017), pp. 99-123. (Juhász & 

Koren, 2017a) 

Juhász, M., Koren, Cs., A közlekedés és a terület-felhasználás kölcsönhatásának 

modellezésében rejlő hazai lehetőségek – egy budapesti modell tanulságai, 

Közlekedéstudományi Szemle, 2017, megjelenés alatt. (Juhász & Koren, 2017b) 

Juhász, M., Mátrai, T., Do we really need to decrease the priority of urban road 

investments? Case study in Budapest, In: Jacob, B. (Ed.), Transport Research Arena 

2014: Innovate Mobility, Mobilise Innovation. TRA, Paris (2014). 

Juhász, M., Kerényi, L.S., Mátrai, T., Development of a policy assessment 

framework for urban traffic calming through the case study of Budapest, 



19 

Proceedings of the European Transport Conference 2014, AET (2014), paper no. 

4123. 

Juhász, M., Koren, Cs., Getting an insight into the effects of traffic calming measures 

on road safety, Transportation Research Procedia, 14 (2016), pp. 3811-3820. 

Juhász, M., Koren, Cs., Mátrai, T., Analysing the Speed-flow Relationship in Urban 

Road Traffic, Acta Technica Jaurinensis, 9/2 (2016), pp. 128-139. 

Juhász, M., Mátrai, T., Koren, Cs. Forecasting travel time reliability in urban road 

transport, Archives of Transport, 2017, megjelenés alatt. 


