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Bevezetés 

A közlekedés mindannyiunk életének szerves része: akár iskolába vagy munkahelyre 

kell eljutnunk, akár kikapcsolódni szeretnénk, az esetek többségében valamilyen módon 

utaznunk kell. A terület-felhasználás megosztott jellegéből adódóan a helyváltozatási igények 

folyamatosan bővülnek [47]. A növekvő mobilitás egyre fokozódó közlekedési problémákat 

vet fel, elsősorban a nagyobb városok területén illetve vonzáskörzetében. Különös nehézséget 

okoz a személygépkocsik számának robbanásszerű növekedése, és ezzel párhuzamosan az 

alternatív közlekedési módok háttérbe szorulása: az ennek következtében jelentkező forgalmi 

torlódás, valamint lég- és zajszennyezés élhetetlenné teszi a városokat, és súlyos 

nemzetgazdasági károkat okoz. Emiatt újra egyre fokozottabban előtérbe kerül a fenntartható 

közlekedési módok szerepe. 

Utóbbiak között különös figyelmet érdemel a közforgalmú közlekedés (melyet gyakran 

közösségi közlekedésként, illetve – a korábban meghatározó jellegét hangsúlyozva, főként 

régebbi szakirodalmi forrásokban – tömegközlekedésként is említenek, én az értekezésben 

azonban a legújabb szaknyelvi ajánlásoknak [6] megfelelően következetesen a közforgalmú 

közlekedés kifejezést használom), lehetőség szerint a gyalogos és kerékpáros közlekedéssel 

együttműködve. A városi közforgalmú közlekedés a világ legtöbb pontján veszteséges 

tevékenység, ugyanakkor a városok hatékony működésének elengedhetetlen feltétele. A 

vonzó szolgáltatás segít megőrizni, vagy akár helyreállítani a közforgalmú és az egyéni 

közlekedés megfelelő egyensúlyát, ezáltal kordában tartani a személygépkocsik számának – 

és ebből adódóan a forgalmi torlódások – túlzott növekedését. Bizonyos társadalmi csoportok 

számára (pl. kiskorúak, idősek, alacsony jövedelműek) a motorizált egyéni közlekedés nem 

alternatíva, ezáltal hosszabb távolságú utazások esetén a közforgalmú közlekedés képezi a 

mobilitás egyetlen formáját, megfelelő színvonalú fenntartása ezért is alapvető fontosságú. A 

jobb kihasználtsággal működő rendszer gazdaságilag is hatékonyabban működtethető, ezáltal 

kevesebb terhet ró az állami és az önkormányzati költségvetésre. A közforgalmú közlekedés 

előnyeit jól szemlélteti, hogy az autóbuszok már 50%-os telítettségnél is utaskilométerenként 

kb. ötször kevesebb energiát használnak fel, mint a személyautók. A városi légszennyezés 

jellemző összetevőinek kibocsátása a közforgalmú közlekedési eszközök esetén utasonként 

akár négy-nyolcszor kisebb, mint személygépkocsik esetén. A közforgalmú közlekedés 

előnye a területfoglalás szempontjából a leginkább kiemelkedő: az autóbuszok utasonként 

mindössze 5%-át foglalják el a személygépkocsik által használt területnek [48]. Nem 
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meglepő, hogy mind Magyarország, mind az Európai Unió közlekedéspolitikája a 

közforgalmú közlekedés előnyben részesítését és fejlesztését tűzte zászlajára. 

Az Új Széchenyi terv [100] így fogalmaz: „a közforgalmú személyszállítás (közösségi- 

vagy tömegközlekedés) fontos társadalmi szerepet tölt be. Környezetkímélő jellege 

felértékelődött, és – a forgalmi torlódások, dugók miatt – elsősorban az úti célhoz eljutási időt 

tekintve versenyképes bizonyos (nagy)városi helyzetekben. […] A (nagy)városi élet 

nélkülözhetetlen eleme a megfelelő színvonalú „tömegközlekedés”. […] Ezek a rendszerek 

lehetővé teszik a motorizált közlekedésről történő egyszerű és biztonságos átváltást (P+R).” 

A program megvalósulása esetén „a hivatásforgalom tekintetében összehangolt közlekedési 

rendszerek működnek, ennek eredményeként a jól tervezhető és szervezhető 

hivatásforgalomban meghatározó (50% vagy afeletti) a közforgalmú közlekedés részaránya” . 

Az Európai Bizottság 2011 márciusában bemutatott Fehér könyve [101] hasonló 

gondolatokat tartalmaz. „A városok torlódásoktól, rossz levegőminőségtől és zajhatásoktól 

szenvednek. A városi közlekedés felelős a közlekedésből származó CO2-kibocsátás kb. 

negyedéért, és a közúti balesetek kb. 69%-a a városokban történik. […] A közösségi 

közlekedés magasabb részaránya – minimális szolgáltatási előírásokkal kombinálva – 

lehetővé teszi a szolgáltatás sűrűségének és gyakoriságának javítását, ezáltal méltányos 

körülményeket teremt a közforgalmú közlekedési módok számára.” Az európai 

közlekedéspolitika célkitűzése az, hogy 2030-ig felére csökkenjen a „hagyományos 

üzemanyaggal” működő gépkocsik városi közlekedése, 2050-ig pedig teljesen ki lehessen 

vonni ezeket a járműveket a városi forgalomból. Ennek fontos feltétele a közforgalmú 

közlekedés fejlesztése (még ha minden szempontból nyilvánvalóan nem is versenyezhet az 

egyéni közlekedéssel, de hasznosságnövekedése mindenképpen pozitív hatásokkal jár). 

Sajnos Magyarországon a fenti, stratégiai célkitűzések ellenére sok esetben – 

kizárólag a költségek csökkentését szem előtt tartva – a kínálat ismétlődő szűkítésére kerül 

sor, ami az esetek többségében további utasvesztést eredményez. Ebből a legtöbb hazai 

városra jellemző „ördögi körből” (1. ábra) [56] kizárólag a szolgáltatás fejlesztésével 

lehetséges kitörni [25] [26] [39]. Mivel azonban az ellátásért felelős szervezeteknek sokszor 

nincs lehetőségük jelentősebb anyagi források biztosítására, kiemelten fontos a közlekedési 

rendszerek kisebb költségű, de akár jelentős hatékonyságjavulást biztosító optimálása. 

A különféle közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési intézkedések hatásainak 

előrejelzéséhez, illetve a kívánt állapot eléréséhez elengedhetetlen az utazók döntéseinek 

vizsgálata. A személyközlekedésben többféle döntés meghozatalára is szükség van: mikor, 

honnan, hová utazzunk, milyen (egyéni vagy közforgalmú) eszközt vegyünk igénybe 
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(módválasztás), illetve milyen útvonalat alkalmazzunk (útvonalválasztás). Ezen döntések 

összessége határozza meg a forgalom térbeli és időbeli eloszlását. 

 Egyéni közlekedés 
részaránya nő 

Több személygépkocsi,
nagyobb forgalom 

Fokozódó torlódások, 
parkolási problémák 

Felszíni közforgalmú  
közlekedés is lelassul, 

kevésbé lesz vonzó 
Utasszám csökken 

Kínálat csökken, 
szolgáltatási színvonal 

tovább romlik 

Növekvő levegő- és 
zajszennyezés, 

több baleset 

A városi élet
minősége 

romlik 

A lakosság egyre 
nagyobb része a 

városkörnyékre költözik 

A belvárosi 
munkahelyekre történő 
bejárás nehezebbé válik 

A munkahelyek egy 
része áthelyeződik a 

városkörnyékre  

Az utak és a
parkolási lehetőségek 
intenzívebb fejlesztése 

 

1. ábra: A közforgalmú közlekedés leépülésének ördögi köre (Mándoki alapján) 

Jelen doktori értekezés témája az utazói döntések modellezése, új adatfelvételi 

módszerek kidolgozása, kiküszöbölve a korábbi megoldások hiányosságait [62] [75], különös 

tekintettel a városi közforgalmú közlekedésben felmerülő útvonalválasztás kérdésére (a pontos 

célkitűzések lehatárolása a 3. fejezetben, az előzmények részletes áttekintését követően 

történik). A tárgyalt módszerekkel, különböző utazási lehetőségek hasznosságának vizsgálata 

révén eltérő közlekedési módok is összehasonlíthatók, a módválasztás kérdésével azonban a 

közelmúltban több más kutatás is részletesen foglalkozott [7] [8] [106], ezért jelen dolgozat 

elsősorban a közforgalmú közlekedés területére összpontosít. A városi, regionális, országos 

(távolsági) és nemzetközi utazások esetén az eltérő igények és lehetőségek miatt a döntési 

szempontok is sokszor különbözőek. Bár a bemutatott módszerek valamennyi felsorolt terület 

vizsgálatára alkalmasak, az értekezés konkrétan városi környezetben tárgyalja a témát. 

Az utazók preferenciáinak feltárása, döntéseik megfelelő modellezése esetén 

hatékonyabb lehet a közlekedési hálózatok és szolgáltatások tervezése, népszerűbbé és 

egyúttal gazdaságosabbá válhat a közforgalmú közlekedés. 
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1. Az utazói döntések modellezésének jelentősége 

A kutatás céljainak pontosítása érdekében az alábbiakban áttekintem az emberi 

döntések modellezésének általános hátterét, majd konkrétan megvizsgálom a 

személyközlekedéshez kapcsolódó döntések vizsgálatának főbb kérdéseit, végül ezek alapján 

meghatározom a disszertáció további részletes felépítését. 

1.1. Az emberi döntések modellezése 

Élete során az ember számos problémával szembesül, melyek megoldása érdekében 

döntéseket kell hoznia. A probléma általánosságban a következőképpen definiálható [119]. 

„A probléma egy észlelt jelen idejű állapot megváltoztatását vagy fenntartását célzó 

kielégítetlen szükséglet, igény, amely egy kívánatosnak minősített állapot elérésére (vagy 

fenntartására) irányul. A megváltoztatni (vagy fenntartani) kívánt állapotot 

problémaállapotnak, a kívánatosnak minősített állapotot megoldási állapotnak vagy 

célállapotnak nevezzük. A probléma megoldása akkor következik be, ha az észlelt jelenlegi 

állapotot és a kívánatos állapotot a döntéshozó azonosnak észleli. A problémamegoldás az a 

tevékenység, amely a problémaállapot megoldási állapottá (célállapottá) való alakításával 

kapcsolatos.” Látható, hogy a probléma mindig relatív és szubjektív jellegű, mivel különböző 

személyek ugyanazt az állapotot eltérően észlelhetik, emiatt elképzelhető, hogy adott állapot 

nem is mindenki számára jelent problémát. A problémák megoldása történhet egyéni, 

csoportos, szervezeti és társadalmi szinten. A problémamegoldás négy alapvető lépésből áll, 

melyek a következők: felismerés (annak belátása, hogy a probléma egyáltalán fennáll), 

meghatározás (diagnózis: a probléma pontos leírása), analízis (a probléma kisebb részletekre 

bontása), továbbá szintézis (az analizált információk és összetevők olyan megoldássá 

integrálása, melynek célja a jelenlegi és a kívánatos állapot egybeesésének elérése). 

A döntések tudományos vizsgálatához elengedhetetlen a problémamegoldás 

tudományos modelljének megalkotása, mely a következőképpen jellemezhető [46]. „A modell 

a megismerés objektumát reprodukáló vagy visszatükröző, azzal objektív megfelelési 

viszonyban lévő és a tudományos kutatás folyamatában azt helyettesítő anyagi vagy eszmei 

rendszer, amelynek tanulmányozása új információ szerzését teszi lehetővé magáról a 

megismerés eredeti objektumáról.” A modell megalkotásával anélkül vizsgálható az aktuális 

állapot változtatása, hogy azt magán a valóságon kellene elvégezni, továbbá nem csupán egy, 

hanem több változat is megvizsgálható, és az eredményektől függően választható ki a 

legkedvezőbbnek ítélt megoldás. A tudományos modellek között kiemelkedik a matematikai 
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modellek szerepe. Howard a komplexitás, a bizonytalanság (determinisztikus vagy 

valószínűségi), valamint az időtényező (statikus vagy dinamikus) függvényében 

csoportosította a problémákat [42]. 

A döntéshozatalt objektív és szubjektív tényezők is befolyásolhatják: a döntéshozatal 

egyfelől objektív, mivel a környezeti lehetőségek és korlátok adottak, továbbá a döntést – és 

annak minőségét – befolyásolja a rendelkezésre álló információk mennyisége. Egyúttal 

azonban szubjektív is, mivel a döntés a döntéshozó személy személyiségétől, hozzáértésétől, 

döntési képességeitől is alapvetően függ. A 2. ábra a döntéshozatal fázisait ábrázolja [89]. 

 Felismerés 

Meghatározás 

Változat 2 Változat 1 Változat N ...

Választás 

Alkalmazás 
 

2. ábra: A döntéshozatal fázisai 

Látható, hogy az első – talán legfontosabb lépés – a probléma felismerése, vagyis 

annak belátása, hogy az aktuális állapot nem esik egybe a kívánatos állapottal, ezért utóbbi 

elérése érdekében cselekvésre van szükség. A kívánt célállapot pontos ismerete alapján 

meghatározhatók a lehetséges megoldási változatok, ez a döntéshozatal második lépcsőfoka. 

A harmadik lépés a változatok közötti választás, ahol figyelembe kell venni az egyes 

megoldások lehetséges következményeit és költségeit is. A döntéshozatalt a kiválasztott 

megoldás alkalmazása zárja, melynek során nyomon kell követni a választás 

eredményességét is, a kitűzött célokat szem előtt tartva. 

A valóságban gyakran előfordul, hogy a döntéshozatal során vissza kell lépni a 

megelőző lépéshez, amit az ábrán szaggatott vonal ábrázol: a megoldási lehetőségek 

meghatározásakor kiderülhet, hogy pontatlanul ismertük fel a problémát, a választásnál 
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előfordulhat, hogy egyik megoldási változat sem megfelelő, ezért további lehetőségek 

keresése szükséges, az alkalmazás során pedig azzal szembesülhetünk, hogy hibásan 

választottunk. Ilyenkor visszamenőleges korrekcióra van szükség. 

A döntéshozatal közgazdasági megközelítésében egy adott változat választása esetén 

valamennyi eredmény biztosan bekövetkezik, a változatokra és az eredményekre vonatkozó 

információk teljesek, az eredmények érték- (hasznosság-) skálán rendezhetők, ezáltal a 

döntéshozó számára lehetőség nyílik annak a változatnak a kiválasztására, amely az értéket 

(hasznosságot) maximalizálja [119]. A döntéshozó preferenciái (az egyes szempontok 

fontossága), valamint a döntéshozatal szabályai pontosan ismertek, így a döntés 

eljárásszerűen előre jelezhető és indokolható [57]. A fenti feltételek azonban a valódi életben 

gyakran nem teljesülnek, ezért különböző alternatív modellek kerültek kialakításra. Az 

adminisztratív modell szerint a cselekvési változatok gyakran nem állnak rendelkezésre, 

azokat meg kell alkotni, továbbá az eredményekre vonatkozó információk erősen hiányosak, 

pontatlanok és nem egyértelműek. Ezért a döntéshozó nem maximalizálásra, hanem 

kielégítésre törekszik. A Skinner-féle modell, vagy más néven a szigorú megerősítés modellje 

a korábbi, pozitív eredményhez vezető döntések jelentőségét emeli ki: az ilyen döntéseket az 

emberek nagy valószínűséggel megismétlik, míg a sikertelen döntéseket nem. A fokozatos 

hozadék modellje a kis lépésekben történő döntést preferálja, mivel így a rossz döntés 

kockázata minimalizálható. 

A fentiekkel összhangban, a közgazdasági megközelítésből adódó klasszikus 

racionális döntéshozatali modell mellett kialakult a korlátozott racionalitás modellje, amely 

Simon és March nevéhez köthető [57] [88]. Ennek értelmében a döntéshozók az első 

lehetséges változattal megelégednek, amely közel áll végső céljukhoz: a kielégítő megoldás 

elfogadása korlátozottan racionális stratégia, amely csökkenti a változatok felkutatására 

fordított erőfeszítéseket. Ha mód van rá, az emberek megkísérlik elkerülni az új, ismeretlen, 

bizonytalan változatokat, és ezek helyett a korábban már alkalmasnak bizonyult megoldások 

mellett döntenek. A korlátozott racionalitás esetén a döntéshozatal három fő jellemzője a 

következő: a változatok szekvenciális kezelése, heurisztikák (a megoldás megtalálását 

egyszerűsítő technikák) alkalmazása, továbbá a kielégítésre való törekvés [119]. A 

modellezés során figyelembe kell venni az úgynevezett kognitív korlátokat is, mint a 

figyelem, a memória, a felfogás és a kommunikáció problémái. A keresés lényegében a 

teljesítmény és a célok között végzett összehasonlítás, amely néhány kiegészítő eszköz 

használatával felgyorsítható: a változatok egy része bizonyos szempontok alapján kizárható a 

további, részletesebb vizsgálatból. További egyszerűsítést jelent az úgynevezett 
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lehetőségelmélet, mely szerint a döntéshozók kockázatkerülővé válnak abban az esetben, ha a 

várható haszon a cél felett prognosztizálható. 

A döntésmodellezés alapvetően két irányzatra osztható: a normatív és a leíró 

modellezésre [119]. A normatív modellezés egyfajta normát, szabálygyűjteményt ad arra 

vonatkozóan, hogy miként kellene dönteni. A leíró modellezés ezzel szemben azt vizsgálja, 

hogy az emberek a valóságban hogyan döntenek, elfogadva azt, hogy ez a döntés nem mindig 

optimális. Mások döntéseinek megismeréséhez tehát ez utóbbi irányzat alkalmazása 

szükséges, amely az emberi pszichológia szempontjait is figyelembe veszi. 

1.2. Döntések a személyközlekedésben 

A személyközlekedéssel kapcsolatos döntések több szinten, illetve ezzel 

összefüggésben több idősíkban vizsgálhatók, kezdve attól, hogy szükséges -e egyáltalán 

utazni, egészen a konkrét útvonalak kiválasztásáig. 

A döntéseket meghatározó szempontok alapvetően három csoportba sorolhatók [47]: 

 az utazó személy jellemzői; 

 az utazási igény jellemzői (utazás ideje, motívuma, eseti vagy rendszeres utazás); 

 a közlekedési lehetőségek jellemzői (költség, eljutási idő, kényelmi szempontok). 

A fenti tényezők a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülnek. 

1.2.1. Az utazási igényeket meghatározó döntések 

Az alapkérdés: miért utazunk egyáltalán. A legkényelmesebb, leggazdaságosabb és 

egyúttal a környezetet is legkevésbé terhelő megoldás nyilvánvalóan az lenne, ha egyáltalán 

nem lenne szükség helyváltoztatásra. Bár ez ebben a formában természetesen nem 

kivitelezhető, a szükséges utazások számának minimalizálásával, tehát gyakorlatilag az 

igények befolyásolásával számos nemzetközi kutatási projekt foglalkozik, többek között a 

DANTE (Designs to Avoid the Need to Travel in Europe, Utazási igények elkerülésének terve 

Európában) [17] [73]. 

Az utazások hátterében alapvetően a területi munkamegosztás áll: a lakó- illetve 

termelőövezetek területileg elkülönülnek, ezáltal a dolgozóknak otthonuk és munkahelyük 

között utazniuk kell. Míg a korábbi évtizedekben a lakóövezetekben jellemzően az alapvető 

szolgáltatások kialakítására is sor került (iskolák, orvosi rendelő, üzletek, hivatalok stb.), a 

napjainkban épülő lakóparkok általános jellemzője, hogy kizárólag lakófunkcióval 

rendelkeznek, vagyis szinte valamennyi más funkció eléréséhez utazásra van szükség. 

Ráadásul a különböző családtagok általában különböző helyen dolgoznak, illetve járnak 
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iskolába, bevásárolni, sportolni, szórakozni, a helyváltoztatás igénye tehát az esetek nagyobb 

részében nem küszöbölhető ki. 

Fontos tény, hogy az emberek úgynevezett cselekvési szerkezete (activity pattern) csak 

hosszabb időtávon változik, aminek előrejelzése bonyolult. A mobilitásra még napjainkban is 

a folyamatos növekedés jellemző, telítettségi szintje egyelőre nem is ismert. Bár célszerű 

lenne a megtett személykilométerek csökkentése, a tendencia egyelőre fordított. Tudatos 

döntésekkel (pl. a családtagok munkahelyéhez és iskoláihoz közeli lakóhely választásával) 

ugyan mérsékelhetők lennének az utazási igények, de ezek a döntések csak hosszabb időtávon 

érvényesülhetnek, rövid távon adottságként szükséges kezelni őket. 

Nem elhanyagolható szempont az emberek egyéni költségérzékenysége sem: napjaink 

gazdasági válsága következtében is tapasztalható, hogy a költségek csökkentése érdekében 

sokan a legszükségesebbre korlátozzák utazásaikat, vagy olcsóbb közlekedési módot (pl. 

kisebb távolságon kerékpárt) választanak. Ezen kívül a személygépkocsi használatához képest 

pozitívabban orientálódnak a közforgalmú közlekedés felé, kevésbé érzékenyek annak egyes 

kényelmetlenségeire (pl. átszállási kényszer), ami jelentősen befolyásolhatja preferenciáikat. 

Ezt jelen értekezés eredményeinek értékelésekor is figyelembe kell venni. 

1.2.2. Az utazások idejének és viszonylatának megválasztása 

A szükségszerű utazásokból fakadó környezeti és gazdasági problémák az 

igénymenedzsment eszközeivel, vagyis az utazási távolságok rövidítésével, a térbeli-időbeli 

terhelés egyenletesebbé tételével szintén mérsékelhetők. Az utazások viszonylata és időpontja 

bizonyos esetekben kötött, gyakran viszont rugalmasan alakítható mind várostervezői, 

adminisztratív eszközökkel, mind megfelelő egyéni szervezés révén. 

Tipikusan a hivatásforgalom tekintetében jellemző a kötöttség: ennek szemléletes 

példája a reggel 8 órai iskolakezdés, amely az azt megelőző időszakban fokozottan 

koncentrált forgalmat eredményez, ráadásul számos munkahelyen a munkaidő is ilyenkor 

kezdődik. Ez a csúcsterhelés némileg csökkenthető a lépcsőzetes iskola- és munkakezdés 

alkalmazásával, amennyiben az érintett szervezetek ebben partnerek. A szükséges utazások 

száma és hosszúsága abban az esetben is csökkenthető, ha a tanulók az otthonukhoz 

legközelebbi intézményt látogatják, azonban hazánkban a rendszerváltás óta – a szabad 

iskolaválasztás bevezetésének eredményeképpen – ezzel éppen ellentétes folyamat zajlik, ami 

az utazási igények további növekedéséhez vezetett. Bár az iskolás korúak száma az elmúlt 

időszakban csökkent, az utazások száma nem követte ezt az irányt, éppen ellenkezőleg: a 

kisebb települések iskoláinak megszűnése miatt az ott élő diákok valamennyien utazásra 
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kényszerültek. Hasonló tendenciák figyelhetők meg az egészségügy területén, ahol a szabad 

orvosválasztás az utazások számának növekedéséhez vezetett, a szakrendelések ugyanakkor 

gyakran térben és időben is merev kötöttségeket jelentenek. Ezekben az esetekben az utazási 

igények befolyásolásához nem elegendő az egyéni utazók meggyőzése, hanem alapos, 

összehangolt intézményi együttműködés is szükséges.  

A bevásárlás és a szabadidős tevékenységek esetén az utazások idejének és 

viszonylatának meghatározása jóval rugalmasabb, ezért az ilyen célból utazók – megfelelő 

stratégia alkalmazásával – rávehetők arra, hogy a forgalom mérséklését, illetve 

egyenletesebbé tételét elősegítő módon döntsenek utazásaik idejéről és viszonylatáról. A 

közforgalmú közlekedésben ilyen megoldás lehet a csúcsidőn kívül alkalmazott 

díjkedvezmény, amely természetesen megfelelő kommunikációval együtt hatékony. 

Az utazások időbeli kötöttségével kapcsolatban lényeges szempont, hogy bizonyos 

utazások esetén azok kezdési időpontja kötött (pl. munkaidő, iskola végét követő hazautazás), 

míg más esetekben a végpont (pl. munkába, iskolába érkezés) [37]. 

Fontos megjegyezni, hogy a közlekedési rendszer és a terület-felhasználás 

kölcsönösen visszahat egymásra, amint azt a 3. ábra is szemlélteti [73]. 

 Közlekedési rendszer 

Hozzáférhetőség Tevékenységek 

Terület-felhasználás 
 

3. ábra: A közlekedési rendszer és a terület-felhasználás kölcsönhatása 

Amennyiben a közlekedési rendszer jó hozzáférhetőséget biztosít bizonyos területek 

felé, a terület-felhasználás úgy alakul, hogy bizonyos tevékenységek fokozottan megjelennek 

az adott helyszíneken. Ez további utazási igényeket indukálhat, ami a közlekedési rendszer 

további fejlesztését is szükségessé teheti. 

1.2.3. Az utazási mód megválasztása 

Amennyiben adott az utazás ideje és viszonylata, a következő lépés az utazó számára 

legalkalmasabb közlekedési mód kiválasztása. A szakirodalom módválasztás alatt elsősorban 
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az egyéni és a közforgalmú közlekedési rendszer közötti választást érti, de nyilvánvalóan az 

alrendszerek közötti választás kérdése is ebbe a témakörbe tartozik. Természetesen kombinált 

utazások is lehetségesek (pl. P+R rendszer használata), amennyiben ezek maximalizálják az 

utazó egyéni célfüggvényét. Utóbbi számos összetevőből épül fel: ezek közül az egyik 

legfontosabb tényező a költség, de az eljutási idő, a kényelmi szempontok (pl. utazási 

körülmények, gyaloglási távolság, közforgalmú közlekedés igénybe vétele esetén az 

átszállások száma) és egyéb, egyéni tényezők (pl. környezettudatosság) is fontos szerepet 

játszanak. Amennyiben valamely mód térben, vagy időben korlátozott (pl. az utazó nem 

rendelkezik személygépkocsival, vagy bizonyos városrészekbe – pl. a történelmi városmagba 

– az egyéni járművek számára tiltott a behajtás [104], esetleg a közforgalmú közlekedés az 

éjszakai órákban nem üzemel), a módválasztás determinisztikus is lehet. 

Másfelől, az utazó egyéni lehetőségei az utazások időpontjának és viszonylatának 

megválasztására is visszahathatnak. Ha valaki nem rendelkezik személygépkocsival, és a 

közforgalmú közlekedés nem biztosít eljutási lehetőséget bizonyos területekre, vagy bizonyos 

időszakokban, az utazó kénytelen módosítani utazása célját vagy idejét. A két típusú döntés 

sorrendjének felcserélhetőségét a közlekedési modelleknek is kezelniük kell. 

1.2.4. Útvonalválasztás 

A használni kívánt közlekedési mód, vagy módok kiválasztását követően az utolsó 

lépcsőfok a konkrét útvonalról történő döntés. Ennek jelentősége jelentősen függ a 

közlekedési rendszer összetettségétől: amennyiben két pont között csak egyetlen útvonalon 

lehet eljutni, a kérdés értelmét veszti. Összetett hálózat esetén viszont mind az egyéni, mind a 

közforgalmú közlekedés használatával számos lehetőség rendelkezésre állhat, és a forgalom 

eloszlását alapvetően meghatározza, hogy az egyes utazók milyen döntéseket hoznak az 

útvonalat illetően. A döntési szempontok hasonlók a módválasztásnál bemutatottakhoz 

(valójában az utazók már a módválasztás során figyelembe veszik az adott módokhoz 

kapcsolódó lehetséges útvonalakat). Ennek megfelelően az egyéni közlekedésben a 

legfontosabb tényezők a költség és az eljutási idő, míg a közforgalmú közlekedésben ezek 

kiegészülnek további, jellemzően kényelmi szempontokkal (pl. átszállások száma, várakozási 

idők, zsúfoltság). Bizonyos útvonalak szorosan összekapcsolódnak valamely közlekedési 

móddal (pl. a vasútvonalon értelemszerűen csak vonatok közlekednek, illetve a városi 

közlekedés viszonylatai is általában egy-egy adott alrendszerhez kapcsolódnak, pl. „6-os 

villamos” és „7-es autóbusz”), ezért a mód- és útvonalválasztás kérdését is egységben 

szükséges kezelni. Az útvonalválasztást illetően napjainkban fontos szerepet játszanak a 
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dinamikus utastájékoztató eszközök is (járműveken, megállóhelyeken, Interneten, 

mobiltelefonon) [14] [61] [65] [69]: ezen információk rendelkezésre állása és pontossága 

alapvetően befolyásolhatja az egyes utazók által választott útvonalakat. 

1.3. A döntések modellezésének módszerei 

Az előzőekben bemutatott döntéselméleti alapok felhasználásával az egyének (illetve 

azok jellemző csoportjainak) megfigyelt döntéseiből vissza lehet következtetni döntési 

szempontjaikra, ezáltal a későbbiekben lehetővé válik az új, eltérő feltételek melletti 

döntéseik előrejelzése. Ehhez megfelelő matematikai modellek felállítására, valamint azok 

paramétereinek – elsősorban a döntéshozók preferenciáinak – meghatározására van szükség. 

1.3.1. Döntési modellek felállítása 

Az első generációs közlekedési modellek közös jellemzője az utazási igények és a 

döntések aggregált kezelése volt, azaz a különféle eljárások alapját a forgalmi körzetek 

képezték, később azonban megjelentek az egyéni döntéseken alapuló diszaggregált, más 

néven diszkrét, vagy egyéni választási modellek, melyek alapja az egyén, vagy a háztartás 

[47]. (Az egyéni választási modell általában nem azt jelenti, hogy ténylegesen minden egyes 

döntéshozó megkülönböztetésre kerül, csupán bizonyos közös jellemzőkkel rendelkező, adott 

létszámú csoportok kerülnek kialakításra. Példaképpen, ha ismert, hogy a vizsgált utazói réteg 

20%-a nyugdíjas, akkor az ő döntéseiket leíró modell ilyen arányban kerül alkalmazásra.) 

A diszkrét választási modellek alapvető gondolata: „annak valószínűsége, hogy az 

egyes személyek egy meghatározott lehetőséget választanak, a személyek szocio-

ökonometriai jellemzőinek, valamint az adott lehetőség vonzerejének függvénye” [70]. Az 

egyéni döntési modellek legfőbb elméleti háttere a véletlen hasznosság elmélete (RUM, 

Random Utility Theory), melynek értelmében a „döntéshozó egyének ésszerűen cselekednek, 

és megfelelő információkkal bírnak, azaz mindig azt a lehetőséget választják, amely egyéni 

hasznosságukat maximalizálja” (illetve haszoncsökkenésüket minimalizálja) [5] [35] [52]. 

Ezen modellek egyik legfontosabb eleme az úgynevezett hasznossági függvény, amely azt 

adja meg, hogy az egyes lehetőségek választása milyen haszonnövekedést (vagy éppen 

haszoncsökkenést) okoz az egyének számára. Bizonyos tevékenységek (pl. üzleti döntések) 

valódi haszonnövekedést eredményezhetnek, míg más esetekben (ide tartozik a közlekedés is) 

a vizsgált tevékenységek más feladatok elvégzéséhez szükséges kiegészítő igények, amelyek 

önmagukban nem termelnek hasznot, viszont a valódi hasznot termelő tevékenységek 

elvégzésének feltételei. Az ilyen igényeket származtatott igényeknek nevezzük, amelyek 
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valamely kapcsolódó fogyasztáshoz kötődnek. A hasznossági függvény alapvetően kétféle 

változót tartalmaz: a hasznosságot befolyásoló tényezőket (pl. a közlekedés esetén: utazási 

idő, zsúfoltság, várakozási idő), amelyek az utazás lefolyására jellemzőek, illetve az 

úgynevezett attribútum-változókat (együtthatókat), amelyek az utazó egyének (vagy 

csoportok) sajátosságai, és arra gyakorolnak hatást, hogy az utazók a hasznosságot 

befolyásoló különböző tényezőket hogyan értékelik (példaként feltételezhető, hogy az idős 

emberek számára a többletgyaloglás nagyobb terhet jelent – azaz jobban csökkenti 

hasznosságukat –, mint a többletvárakozás, míg a fiatalok esetében ez akár fordítva is lehet). 

Mivel a származtatott igények „hasznossága” általában negatív (a kapcsolódó tevékenység 

pozitív hasznosságát csökkenti), attribútum-változóik is jellemzően negatív előjelűek. Ebből 

adódóan a szakirodalom gyakran alkalmazza a hasznosság helyett az ellenállás fogalmát is 

[81], amely gyakorlatilag a negatív hasznosságnak felel meg. Ebben az értelmezésben 

természetesen az attribútum-változók is általában pozitív előjelűek. 

Az egyéni választási modellek használatával lehetőség nyílik a fenti, egyéni (illetve az 

egyének meghatározott csoportjaira jellemző) döntési preferenciák figyelembe vételére, 

vagyis gyakorlatilag a fent említett hasznossági függvények csoportonkénti attribútum-

változóinak meghatározására, és ezáltal a korábbinál jelentősen pontosabb modellezésre. 

1.3.2. Preferenciák feltérképezése 

Az egyéni döntési modellek használatának alapvető feltétele az, hogy a döntéshozók, 

illetve a döntéshozók bizonyos jellemző csoportjainak preferenciái ismertek legyenek. A 

preferenciák felvétele általában valamilyen megkérdezéses módszerrel történik, melyeknek 

két alaptípusuk terjedt el. 

A beszámolt (revealed) preferenciák (RP) módszere esetén a kikérdezett személyek a 

valóságban már megtörtént döntéseikről számolnak be: ennek köszönhetően a kapott 

eredmények objektívek, a valóságot teljesen hűen tükrözik, ugyanakkor a megkérdezettek 

tapasztalatainak korlátos száma miatt kisebb méretű minta kapható, mint ha hipotetikus, 

„mely lehetőséget választaná az adott feltételek mellett” típusú kérdésekre várnánk választ. 

Utóbbi típusú kérdések a kinyilatkoztatott (stated) preferenciák (SP) körébe tartoznak. 

Előnyük, hogy sokkal több adatot szolgáltatnak, hátrányuk azonban a kisebb megbízhatóság, 

hiszen a válaszadók csupán elméleti síkon döntenek: könnyen elképzelhető, hogy az esetek 

bizonyos (akár jelentős) részében a valóságban mégsem azt a döntést hoznák, mint amelyet a 

kikérdezés alkalmával választottak. Ennek ellenére a gyakorlati szempontokat, és a felmérés 

során nyerhető minta nagyságát figyelembe véve általában mégis SP típusú módszereket 
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alkalmaznak, ugyanakkor – az adatok megbízhatóságának fokozása érdekében – a kikérdezés 

technikája alapos megfontolást igényel. Kizárólag SP módszerek használhatók abban az 

esetben, ha a cél valamely, még nem létező, új lehetőség fogadtatásának előrejelzése, hiszen 

ebben az esetben a megkérdezettek gyakorlati tapasztalatokkal értelemszerűen még nem 

rendelkezhetnek az új alternatívával kapcsolatban [8]. 

Mindkét esetben fontos szempont, hogy a kérdések minél kevésbé legyenek elvontak: 

lehetőleg konkrét, megtörtént vagy könnyen elképzelhető helyzetekre vonatkozzanak, 

amelyekre a megkérdezettek könnyen válaszolni tudnak. Utóbbi típusú válaszok feldolgozása 

ugyanakkor összetettebb probléma, mivel nem egyszerű eloszlások meghatározása szükséges, 

hanem konkrét döntésekből kell általános jellemzőkre következtetni. Megfelelő matematikai 

elemzéssel azonban meghatározhatók a döntési modellek szükséges paraméterei. 

1.4. A személyközlekedési döntések modellezésének problémái 

Míg a döntések modellezéséhez viszonylag kiforrott matematikai háttér áll 

rendelkezésére, a modellezés alapjául szolgáló preferenciák meghatározása napjainkban is 

számos bizonytalansági tényezőt rejt. A valós tapasztalatok korlátozott száma szűkíti az RP 

típusú adatfelvétel alkalmazási lehetőségeit, ugyanakkor az elképzelt helyzetekbe sokszor 

nehezen tudják beleélni magukat a megkérdezettek, emiatt válaszuk gyakran eltér attól, amit a 

valóságban választanának. A válaszok erősen függenek a kikérdezés körülményeitől is. A 

válaszadók sokszor nem értik meg a kikérdezés célját, ami szintén az eredmények 

torzulásához vezethet, mint korábbi kísérletek során is kiderült [62] [75]. 

A közlekedési döntésmodellezésnek tehát fontos, és napjainkban is nyitott kérdése az, 

hogy miként lehetne a preferenciákra vonatkozó kikérdezéseket minél „közelebb vinni” a 

válaszadókhoz, és ezáltal valószerű, a modellezés és az előrejelzések során jól használható 

válaszokat nyerni tőlük. További, széles körű kutatási lehetőségek rejlenek a feltárt 

preferenciák különféle gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bővítésében. 

A fenti problémák határozzák meg a kutatás konkrét céljait, melyeket az előzmények 

részletes áttekintését követően – azokból építkezve – a 3. fejezet tárgyal részletesen. 

1.5. Az értekezés további felépítése 

A disszertáció további felépítése az alábbi logikát követi. A soron következő, második 

fejezetben áttekintem a vizsgált kutatási terület nemzetközi és a hazai helyzetét („state of the 

art”), felvázolva a legújabb tudományos fejleményeket, ezáltal egyfajta keretet biztosítva 

jelen értekezés célkitűzései és eredményei számára. Röviden bemutatom a 
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közlekedéstervezésben alkalmazott adatfelvételi eljárásokat, azokon belül a preferencia-

felvételi módszereket. Foglalkozom a kérdezési módszertanok fő típusaival, majd felvázolom 

az adatfelvételekhez szükséges technikai hátteret is. Végül áttekintem a legelterjedtebb egyéni 

döntési modellek hátterét, részletesen kitérve a logit modellek családjára. 

A harmadik fejezetben az előzőekben ismertetett problémák tükrében a kutatás fő 

célkitűzéseit és módszertanát mutatom be, alulról felfelé haladva: elsőként a döntési modellek 

felépítéséhez szükséges preferenciák felvételének módszereivel kapcsolatos célokat 

fogalmazom meg. Ezután az adatok statisztikai elemzésének és a döntési modellekbe történő 

beépítésének feladataival foglalkozom. Végül áttekintem a további gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeket, amelyek révén a kívánt végső cél – a közlekedés feltételeinek javítása – 

közvetlenül elérhetővé válik. 

A negyedik fejezetben két új, saját preferencia-felvételi eljárást mutatok be (helyszínen 

kinyilatkoztatott preferenciák módszere, illetve online utazástervező rendszerrel integrált 

preferencia-vizsgálati módszer): mindkét esetben először az elméleti hátteret írom le, majd 

egy-egy gyakorlatban is végrehajtott kísérletről számolok be. 

Az ötödik fejezetben az új módszerekkel felvett adatok elemzését, valamint a döntési 

modellek felépítését és kalibrálását (paramétereik meghatározását) tárgyalom. Elsőként az 

adatok informatikai feldolgozását mutatom be. A kutatás a következtetésekkel folytatódik: a 

feltárt adatok alapján bemutatom a preferenciák összefüggését az utazók és az utazások 

sajátosságaival, a preferenciák eltérését az utazási folyamat különböző szakaszain, valamint 

további kapcsolatokat. Végül összehasonlítom a két új módszer legfontosabb eredményeit. 

A hatodik fejezet az új eredmények további gyakorlati alkalmazására fókuszál. 

Elsőként a közforgalmú közlekedés tervezési eljárásainak továbbfejlesztési lehetőségeit 

vizsgálom a feltárt utazói preferenciák felhasználásával – egyúttal valós forgalmi adatokkal 

bizonyítva azok helytállóságát –, majd az új, személyre szabható utazástervező alkalmazás 

kialakítását mutatom be. Utóbbi kapcsán ismeretek egy saját algoritmust, amely a 

közforgalmú közlekedési hálózat optimális és ajánlott átszállási lehetőségeinek előzetes 

meghatározásával gyorsítja a legrövidebb út keresését, egyúttal lehetővé teszi az utasok 

átszállási preferenciáinak befolyásolását. Szintén bemutatom, hogy a kitérők korlátozásával 

hogyan gyorsítható az útvonalkeresés egy új, saját módszerrel. A fejezet végén további 

alkalmazási lehetőségeket is felvázolok, a közforgalmú közlekedési szolgáltatások értékelése, 

a hálózattervezés, valamint a közlekedéstudományi oktatás területén. 

A hetedik fejezetben tézisek formájában összefoglalom az értekezés tudományos 

eredményeit, végül a nyolcadik fejezetben áttekintem a kutatás további lehetséges irányait. 
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2. A kutatási terület jelenlegi helyzete („state of the art”) 

A személyközlekedés modellezése, ezen belül az utazók döntéseinek vizsgálata hosszú 

ideje témája a hazai és nemzetközi kutatásoknak. Az alábbiakban ezek kerülnek áttekintésre. 

2.1. Nemzetközi kutatások 

A közlekedéstervezés nemzetközi szakirodalmának egyik legfontosabb alapműve 

Ortúzar és Willumsen Modelling Transport című alkotása [70], amely a döntések 

modellezésével kapcsolatos alapvető módszereket is bemutatja. Hasonló, átfogó szemléletet 

tükröznek az európai PORTAL projekt keretén belül létrehozott oktatási segédanyagok [73], 

valamint a MOTOS projekt zárójelentése [66]. 

A szűkebben tárgyalt témakör, a személyközlekedési döntések modellezése területén 

kiemelkedő Ben-Akiva [5], Hensher [34] [35] [36] [52], Louviere [52], Rose [35] [36], Spear 

[91], Train [96] [97] és Wilson [97] tevékenysége. 

Outram és Thompson 1978-ban megfogalmazta [71], hogy bár az utazóknak határozott 

céljaik vannak utazásukkal kapcsolatban (pl. a legolcsóbb, a legrövidebb, vagy a leggyorsabb 

út használata), ezeket a célokat csupán kis részük valósítja meg. Az útvonalválasztást számos 

egyedi tényező is befolyásolja (pl. az optimális út ismeretének hiánya, megszokás, illetve 

egyéb okok). Ezen személyiségfüggő tényezők figyelembe vétele céljából fejlődtek ki a 

sztochasztikus ráterhelési eljárások, melyek legfontosabb változatai a szimulációs alapú 

(Burrell [13], Sheffi [87], Bell és Iida [4]), a valószínűségi (Ortúzar [70]), valamint a 

Wardrop-egyensúlyon [101] alapuló módszerek. Nielsen [68] 2000-ben Powell és Sheffi 

probit alapú modellje [74] alapján dolgozott ki egy új keretrendszert. A módszereket 

napjainkban fuzzy eszközök alkalmazásával is próbálják javítani, többek között az aacheni 

(Ridwan [84]), a bari (Dell’Orco, Circella és Sassanelli [18]), valamint iráni (Ghatee és 

Hashemi [31]) műszaki egyetemek kutatói. További lehetőség rejlik az úgynevezett neurális 

logit modellek kifejlesztésében (Gelhausen [30]). 

A kutatások bizonyos része a kikérdezési módszertanok (SP, RP) előnyös 

tulajdonságainak egyesítését tűzte ki célul. Boxall, Englin és Adamowicz 1998-ban kanadai 

sziklafestmények turisztikai vonzerejének értékelésére használtak párhuzamosan RP és SP 

módszereket, majd a két adathalmaz közötti korrelációt vizsgálták [11]. Hensher és Rose 

2007-ben RP esetek „pivotálásával” állítottak elő SP alternatívákat [36], azaz az utazókat 

először az RP módszernek megfelelően valós utazási tapasztalataikról kérdezték, majd az így 

kapott válaszok alapján állítottak elő kis mértékben módosított változatokat, és ezekkel 
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kapcsolatban gyűjtöttek SP típusú adatokat. Mivel a kikérdezés tárgya valós utazási 

tapasztalatokon alapult, a módosított esetekre kapott válaszok is hitelesebbek voltak, mint ha 

teljesen idegen, hipotetikus kérdéseket tettek volna fel. Train és Wilson 2008-ban szintén 

foglalkozott RP típusú döntéseken alapuló SP adatok becslésével [97]. 

A személyközlekedési módválasztással kapcsolatban a korábbi kutatások számos 

tényezőt feltártak. Az autózás vonzerejét leginkább a kényelem és a sebesség jelenti [1] [33] 

[43], így a közforgalmú közlekedésnek is elsősorban ezeken a területeken kell fejlődnie 

ahhoz, hogy részesedése ne csökkenjen tovább, hanem akár ismét növekedni kezdjen. A 

korábbi kutatások kiderítették, hogy az egyik legfontosabb szempont a megbízhatóság [3]: a 

várakozás önmagában jóval kisebb probléma, mint az, ha a járatok nem a meghirdetett 

időpontban közlekednek [3] [20]. Ettől függetlenül természetesen a járatsűrűség is fontos, 

akárcsak az utazási idő, a komfortérzet és a díjszabás [34]. Lényeges elem továbbá a 

megfelelő – könnyen érthető és pontos – tájékoztatás [20], valamint a járművek tisztasága 

[93]. Ugyanazt a szolgáltatást különböző utasok másként értékelhetik, ezért fontos feladat a 

meglévő és a lehetséges utasok csoportokba sorolása társadalmi [1], illetve pszichológiai 

szempontok alapján [28]. Guiver 2007-ben végzett felmérései kiderítették, hogy az emberek 

többsége a közforgalmú közlekedéssel kapcsolatban mindig a lehető legrosszabb 

forgatókönyvet feltételezi, míg ugyanez az egyéni közlekedéssel kapcsolatban nem jellemző 

[32]. Hagman 2003-ban autósok körében végzett kutatásokat: az autóval utazók jelentős része 

fontosnak tartotta a környezet védelmét, és elfogadta, hogy ennek érdekében mérsékelni kell a 

személygépkocsi-használatot, arra azonban nem gondolt, hogy konkrétan neki is szerepet 

kellene vállalnia ebben [33]. Az autó által biztosított rugalmasság, szabadság és gyorsaság 

túlságosan nagy vonzerőt képvisel. Jensen 1999-ben kikérdezéses felmérések során hat 

mobilitási típust azonosított a kikérdezett személyek viselkedése alapján [43]. Leírása szerint 

az utazók a következő csoportokba sorolhatók: a szenvedélyes autósok, a mindennapi 

autósok, a szabadidőben autózók, az elhivatott kerékpárosok illetve közforgalmú közlekedést 

használók, a kényelemből kerékpározók illetve közforgalmú közlekedést használók, valamint 

a kényszerből kerékpározók illetve közforgalmú közlekedést használók. 

Számos kutatás kimutatta, hogy a legtöbb közlekedő gyakran szokásai, beidegződései 

alapján dönt egy-egy konkrét helyzetben [27], így a közlekedési mód megválasztásában is. 

Amennyiben a választási lehetőségek több jellemzővel írhatók le, és ezek nem mindegyike 

ismert, az emberek korábbi tapasztalataik, illetve szokásaik alapján, egy „forgatókönyv” 

szerint pótolják a hiányzó információt, és így döntenek. Ezt a megközelítést forgatókönyv-

alapú (script-based) választásnak nevezzük [92]. Gärling és társai 2001-ben különböző 
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autóvezetési szituációk vizsgálata során próbálták alátámasztani azt a hipotézist, hogy minél 

gyakrabban vezet jó eredményhez valamely választás, annál nagyobb valószínűséggel kerül 

be a „döntési forgatókönyvbe” [29]. 

Általánosan megfigyelhető jelenség, hogy a kötöttpályás közlekedési eszközök 

nagyobb „presztízzsel” rendelkeznek [110], mint a közúti közforgalmú járművek, ezáltal 

hatékonyabban képesek visszacsábítani a személygépkocsit használókat a közforgalmú 

közlekedés igénybe vételére: ennek hátterét Lesley kutatta [50]. 

Amennyiben az utasok több közlekedési mód közül is választhatnak, sőt, akár 

kombináltan is igénybe vehetik őket, multimodális hálózatról beszélünk [51]. Ennek 

modellezése jóval összetettebb, mint amikor csupán egyetlen közlekedési ágat vizsgálunk. A 

ráterhelési eljárások során nem csupán az útvonal kiválasztását, hanem a módváltások helyét 

és jellegét is figyelembe kell venni. Fernandez és társai 1994-ben kifejlesztettek egy olyan 

keretrendszert, amely alkalmas a kombinált utazások kezelésére, vizsgálva az utazási mód, az 

átszállási csomópontok, valamint az útvonal kiválasztásának kérdését [22]. Ez a modell 

ugyanakkor nem foglalkozott explicit módon az átszállások számával és típusával. Az 

átszállással kapcsolatos viselkedési módokat Lozano és Storchi vizsgálta 2001-ben [53]. 

A közforgalmú közlekedésben jelentkező útvonalválasztással kapcsolatban Sjöstrand 

2001-ben, Svédországban végzett kutatásokat [90]. Göteborg városában az autóbuszok 

fedélzetén több, mint 2000 utast kérdeztek ki. A minta sokféleségét úgy biztosították, hogy 

különböző járatsűrűségű vonalakon végezték a felvételt. A kérdések paramétereit az egyes 

utasok valós utazásához igazították annak érdekében, hogy a kérdések értelmesen 

megválaszolhatók legyenek. A vizsgált szempontok között a gyaloglási idő, a járművön töltött 

utazási idő, a járatgyakoriság, a viteldíj, valamint az átszállások száma és ideje szerepelt. 

A döntésmodellezést megalapozó adatok felvételéhez szükséges kikérdezések 

módszertanáról a közelmúltban a müncheni Socialdata intézetben Brög és Erl folytatott 

kutatásokat [12], Pearce és Özdemiroglu pedig az SP eljárások alkalmazásáról dolgozott ki 

útmutatót a brit kormány részére [72]. 

Az utazók egyéni preferenciáin alapuló online utazástervező rendszerek fejlesztése 

kapcsán érdemes megemlíteni Zhou [118] és Pun-Cheng [83] tevékenységét. valamint a 

WiseTrip projektet [117]. 

Kiemelkedő jelentőségűek a közlekedésmodellezést támogató szoftverek [2] [8] [37], 

melyek révén az elméleti eredmények hatékonyan ellenőrizhetők és alkalmazhatók a 

gyakorlatban is, valamint természetesen azok a kutatók, akik részt vettek ezek 

kifejlesztésében. A szoftverpalettáról napjainkban a német PTV cég VISUM [81] [82] és 
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VISSIM [80] rendszerei (a vállalat néhány fontosabb kutatója: az alapító Hubschneider és 

Sahling, továbbá Friedrich, Hofsab, Mott, Noekel, Wekeck), valamint a Citilabs CUBE 

szoftvercsomagja [15] (a cég néhány fontosabb kutatója: Chen, Zhou) a leginkább elterjedtek. 

A fenti szoftverek dokumentációi elméleti összefoglalóként is jól használhatók. 

2.2. Hazai kutatások 

A tágabban értelmezett kutatási téma egyik hazai alapműve Nagy és Szabó Városi 

közlekedési kézikönyve [67], amely 1984-ben jelent meg. Hasonlóan áttekintő jelleggel, de az 

elmúlt évtizedek változásait is tartalmazza Horváth, Koren, Prileszky és Tóth-Szabó 2007-ben 

megjelent Közlekedéstervezés című alkotása [47]. 

A szűkebb téma vonatkozásában, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke 

2002-ben Prileszky vezetésével „A tömegközlekedés fejlesztésének komplex hatásvizsgálata, 

a hatások kimutatásának és értékelésének módszertani megalapozása” című OKTKP-

kutatásában [75] foglalkozott az egyéni utazói preferenciák vizsgálatával. Az elvégzett 

vizsgálat célja a következő tényezőkre vonatkozó számszerű értékek meghatározása volt: 

 az átszállás időegyenértéke első és második átszállásnál; 

 a zsúfoltság szintjeinek (alacsony, közepes, magas) időegyenértéke különböző 

időtartamú (15, 30, 60 perc) utazásnál; 

 az utazással töltött idő pénzbeli értéke különböző időtartamú (15, 30, 60 perc) 

utazásnál. 

A pénzértékben történő kifejezés alapelve az, hogy az érintettek mekkora összeget 

lennének hajlandók fizetni egy előnyös változás megvalósításáért, illetve egy hátrányos 

jelenség elkerüléséért. Azonos dimenziójú értékek használata lehetővé teszi az eltérő jellegű 

szempontok (pl. utazási idő, különféle kényelmi tényezők) egyszerű összehasonlítását. Bár ez 

a szemlélet a szakirodalomban már több évtizedes múlttal rendelkezik, a hazai körülmények 

között használható értékek a tanulmány készítésekor mégsem álltak rendelkezésre, ezért a 

kutatók kísérletet tettek valamilyen közel reális, a módszer bemutatására és kipróbálására 

alkalmas, hozzávetőleges értékek meghatározására. Az alkalmazott kérdőív az SP módszerek 

elvein alapult, és a feltárandó kapcsolatok többoldalú megközelítésére törekedett annak 

érdekében, hogy az esetleges ellentmondások is kimutathatók legyenek. A kérdőíveken a 

válaszadók általános adatai (pl. lakhely, életkor, foglalkozás) is szerepeltek, melyek a 

preferenciákkal összefüggésbe hozhatók. A felvétel személyes kikérdezés útján történt annak 

érdekében, hogy a megkérdezettek jól megértsék a kérdések lényegét, és valóban használható 

válaszokat adjanak. A kísérlet mind a módszertannal kapcsolatosan, mint a számszerű értékek 
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tekintetében eredményeket szolgáltatott. A megkérdezettek gyakorlatilag teljes köre 

megválaszolhatónak ítélte a kérdéseket, ugyanakkor a válaszok mintegy 8 százaléka olyan 

belső ellentmondásokat tartalmazott, amelyek arra utaltak, hogy a megkérdezett mégsem 

rendelkezett határozott és világos preferenciarendszerrel a vizsgált területen. A 

számlálóbiztosok beszámolója alapján a vizsgálat egyik gyenge pontja lehet, hogy a kérdések 

megértése és a válaszadási képesség összefügg a megkérdezett iskolázottságával. Ebből az 

következik, hogy egyes rétegek preferenciáinak feltárása nehezebb, vagy esetleg ilyen 

módszerrel nem is lehetséges. Általános szabályként tekinthető, hogy az eredményes 

felvételhez a felvétel céljának alapos és körültekintő elmagyarázása, illetve az egyes kérdések 

mögött húzódó szituációk érzékletes bemutatása szükséges. Emiatt kiküldött vagy kiosztott 

kérdőívek, amelyeket a kiválasztottaknak önállóan kell értelmezniük és kitölteniük, ezen a 

területen csak korlátozottan alkalmazhatók. További tapasztalat volt, hogy a több lehetőség 

sorba állítását igénylő kérdésekre kapott válaszok bizonytalanabbak voltak, több belső 

ellentmondást tartalmaztak, mint a más jellegű kérdések. Ezen a problémán az egyidejűleg 

sorba rendezendő lehetőségek számának csökkentésével (5-6 helyett 2-3) lehet segíteni. A 

felvett adatok alapján először az átszállások és a zsúfoltság időértéke került meghatározásra 

(generalizált eljutási idő), majd az idő pénzértékének figyelembe vételével (amely szintén 

számos tényező függvénye, meghatározása további kérdéseket vet fel) lehetett megbecsülni az 

egyes szempontok pénzbeli értékét. A kutatás foglalkozott néhány, az utazók „előéletével” 

kapcsolatos feltevéssel is, vagyis az utazás korábbi szakaszainak az utazás hátralévő 

szakaszára vonatkozó hatásaival. Ilyen hipotézis volt a következő: „a második átszállás terhe 

nagyobb, mint az elsőé”. Bár a kutatás ezt a feltételezést nem tudta teljes mértékben igazolni, 

elképzelhető, hogy más módszerekkel kimutatható az összefüggés. 

Horváth 2005-ben készítette el doktori értekezését [37], melynek témája a 

közforgalmú közlekedési ráterhelési modellek értékelő elemzése és fejlesztése volt. 

Dolgozatában foglalkozott az útvonalválasztás kérdésével is, az utazói preferenciák 

feltárásának és alkalmazásának részletes kifejtése azonban túllépte volna a disszertáció 

kereteit, ezért ennek lehetősége a továbbfejlesztési irányoknál szerepel: „további 

vizsgálatokat igényel, hogy milyen irányban kell még bővíteni az útvonalkereső eljárás 

optimum kritérium bázisát. Fel kell tehát mérni, hogy az utazási időn kívül még milyen 

szempontok szerepelnek az utazók döntéseiben, és az egyes tényezőknek milyen súlyuk van az 

útvonalválasztásban. Ezeknek a tényezőknek a felmérése, és a helyes arányok megállapítása 

azonban külön kutatást igényel”. 
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Monigl és munkatársai szintén foglalkoztak az egyéni választási döntések 

modellezésében rejlő lehetőségekkel [7]. 2007-ben a Budapestre bejárók módválasztási 

preferenciáját vizsgálták meg logit modellek alkalmazásával, beszámolt és kinyilatkoztatott 

döntések alapján. A vizsgálat célja az utazók módváltási hajlandóságának meghatározása volt, 

az S-bahn rendszerű gyorsvasúti koncepció és megvalósíthatósági tanulmányterv készítésével 

összefüggésben. A kinyilatkoztatott preferenciákra vonatkozó kikérdezéses vizsgálatban részt 

vevő személyeket településük, valamint személyes jellemzőik alapján öt csoportba sorolták. 

Az elemzésben az alábbi magyarázó változókat alkalmazták: 

 eljutási idő (perc); 

 eljutási költség (forint); 

 szolgáltatási szint (dimenzió nélkül). 

A modell valamennyi csoport esetében konvergált, és a valós adatokkal 

összehasonlítva elfogadható eredményeket adott. A kutatásban részt vevő Berki 2008-ban 

„Személyközlekedési adatfelvételeken alapuló modellek fejlesztése” címmel készítette el 

doktori disszertációját [8], melyben szintén foglalkozott az egyéni preferenciák feltárásával, 

elemzésével és felhasználásával, elsősorban a közlekedési módválasztás tekintetében. 

A Kisalföld Volán Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 tavaszán 

végzett kérdőíves felmérést Győrött [62], amely a célforgalommal kapcsolatos kikérdezésen 

túl az utasok preferenciáit is vizsgálta, azonban elsősorban nem a mód-, hanem – feltételezve 

a közforgalmú közlekedés használatát – az útvonalválasztás kritériumait. A három vizsgált fő 

tényező a következő volt: 

 eljutási idő (perc); 

 átszállások száma (db); 

 rá- és elgyaloglás (méter). 

Bár a beérkezett válaszok száma – mivel a kikérdezés nem közvetlen megkeresés 

útján, hanem a sajtóban és az Interneten megjelent kérdőív segítségével, önkéntes alapon 

történt – sajnos alulmúlta a várakozásokat, emiatt a célforgalmi felmérés nem volt értékelhető, 

a preferenciákra vonatkozóan ugyanakkor sikerült bizonyos tendenciákat leszűrni. Ezen kívül 

a vizsgálat rámutatott a kérdésfeltevéssel kapcsolatos problémákra, félreértési lehetőségekre, 

melyeket a következő kikérdezés során orvosolni szükséges (pl. általános, adott számértékre 

vonatkozó kérdések helyett konkrét szituációk közötti választás alkalmazása célszerű). 

Mándoki 2005-ben írt doktori értekezésében [56] a személyközlekedési rendszerek 

értékelési lehetőségeit vizsgálta a városi és térségi közlekedésben. 
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Kovács 2011-ben készített doktori disszertációjában [49] a gépkocsivezetők 

viselkedését vizsgálta jelzőlámpás kereszteződésekben. Videofelvételek elemzésével a 

közlekedőket különböző viselkedői csoportokba sorolta a szimulációk pontosítása érdekében. 

Fontos foglalkozni a közlekedési adatok felvételét, elemzését, tárolását, valamint 

felhasználását támogató közlekedési informatika kérdéseivel is: ezekkel a már említett Berkin 

[8] kívül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Tóth [95] és Csiszár [16] 

foglalkozott. 

2.3. Adatfelvételi eljárások áttekintése 

A különféle kutatási területeken a legkülönbözőbb típusú adatok felvételére lehet 

szükség, ennek megfelelően az adatfelvételi eljárások köre igen széles. Sok esetben egy-egy 

adattípus felvételére több eljárás is alkalmas: ilyenkor az egyes módszerek költsége, idő- és 

munkaigénye, valamint pontossága határozza meg a leginkább megfelelőt. 

A felvételek tervezésekor öt alapvető kérdés megválaszolása szükséges [8]: ki, mikor, 

milyen célból, mely célcsoportokat, milyen módszerrel vizsgál. Kritikus fontosságú továbbá 

annak pontos meghatározása, hogy a feldolgozást követően milyen adatok előállítására lesz 

szükség, mivel a nem megfelelően előkészített felvétel hiányosságai nem minden esetben 

pótolhatók, kiegészítő felvétellel sem. Ez különösen igaz az adott időszakra vonatkozó 

felvételek esetén, mivel ennek adatai szorosan összefüggenek egymással, így a később felvett 

pótadatok nincsenek szinkronban az eredetiekkel: ilyen esetben akár a teljes felvétel 

megismétlése is szükségessé válhat. 

2.3.1. Adatfelvételek a közlekedéstervezésben 

Berki kutatásai alapján a személyközlekedési igényekre vonatkozó adatok három fő 

csoportba sorolhatók [8]: 

 keresztmetszeti számlálási adatok; 

 célforgalmi (áramlási, honnan hová) adatok; 

 közlekedői magatartásra vonatkozó adatok. 

Az adatfelvételi módszerek négy alapvető csoportja pedig a következő: 

 számlálás, megfigyelés (kézi vagy automata); 

 személyes adatgyűjtés (válaszlistás, interjú, fókuszcsoportos, naplóvezetés, 

nyomkövetés); 

 háztartásfelvétel (interjú, naplóvezetés, nyomkövetés); 

 esettanulmányok feldolgozása. 
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Természetesen a személyközlekedési felvételek esetén is igaz, hogy egy-egy adattípus 

felvételére több módszer is megfelelő, sőt, ezek kombinálása is lehetséges. 

A keresztmetszeti forgalomfelvétel elsődleges célja – nevével összhangban – az adott 

keresztmetszeten áthaladó járművek vagy utasok számának, valamint valamilyen szempont 

(pl. járműtípus) szerinti eloszlásának meghatározása. Hasonló értelmezés a közforgalmú 

közlekedésen belül is létezik: „folthatás” alapján egy (vagy több) meghatározott 

keresztmetszeten mérhető a közforgalmú közlekedés járműveinek kihasználtsága. Jellemzően 

ugyanebbe a kategóriába tartozik a tételes utasszámlálás is, melynek során valamennyi 

járaton, valamennyi megállóhelyen rögzítik a fel- és leszálló utasok hozzávetőleges számát, 

ezáltal a járművek kihasználtsága minden megállóközön rendelkezésre áll, a célforgalomról 

azonban – néhány speciális eset kivételével – nem keletkezik információ [24]. 

A közlekedési igények pontos leírása célforgalmi (honnan hová) felmérésekkel 

(jellemzően kikérdezésekkel) határozható meg. Ez alapján lehet tetszőleges beavatkozás 

hatását (pl. új út építése, közforgalmú közlekedési hálózat átalakítása) előre jelezni, mivel a 

modell figyelembe tudja venni azt, hogy az egyes utazási igények optimális kiszolgálása a 

korábbiaktól eltérő útvonalakon valósulhat meg. A közforgalmú közlekedésben a 

megkérdezésen kívül további lehetőségek is rendelkezésre állnak, melyek egyszerűbben, 

gazdaságosabban végrehajthatók, és egyúttal nagyobb mennyiségű, pontosabb adatot 

szolgáltatnak (bár általában ezek sem a pontos indulási és érkezési helyet, hanem az első és az 

utolsó igénybe vett megállóhelyet rögzítik): ide sorolható az úgynevezett másodjegyes 

eljárás, valamint az elektronikus jegy- és bérletrendszerek adatainak feldolgozása [24]. 

A ráterhelés során ugyancsak fontos szerephez jut az utazók viselkedésének kérdése, 

azaz két pont között – adott körülmények esetén – mennyien, melyik útvonalat választják. A 

kérdés mind az egyéni, mind a közforgalmú közlekedésben kiemelt fontossággal bír, hiszen – 

összetett hálózat esetén – az utazók magatartása jelentősen befolyásolhatja az egyes 

útszakaszok, illetve közforgalmú közlekedési viszonylatok kihasználtságát. A közlekedők 

magatartását preferenciáik tükrözik: ezekkel fejezhető ki, hogy az egyes utazóknak (illetve 

csoportjaiknak) mely szempontok milyen fontossággal bírnak az útvonal kiválasztása során. 

Ezek felvétele rendszerint szintén kikérdezéssel történik, azonban – ahogy az első fejezetben 

már bemutatásra került – ennek módszertana a célforgalmi felvételhez képest (amely teljesen 

objektív kérdésekkel és válaszokkal dolgozik) jóval összetettebb. Jelen értekezés elsősorban 

ebbe a kategóriába tartozó adatfelvételi eljárásokkal foglalkozik, ezért a későbbiekben ezek 

kerülnek részletes bemutatásra. 
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2.3.2. Kérdezési módszertanok 

Mivel az értekezés fókuszában álló preferenciaadatok felvétele leginkább 

kikérdezéssel valósítható meg, az alábbiakban ennek lehetséges módszerei kerülnek 

áttekintésre. Az utazók megfelelően kiválasztott, reprezentatív csoportja több csatornán 

keresztül is elérhető. Viszonylag kis költséggel jár a telefonon vagy levélben történő 

kikérdezés, ennek azonban hatékonysága is viszonylag alacsony [12]. Sokkal hatékonyabb – 

bár egyúttal nagyobb munkaigényű is – a személyes kikérdezés, amely történhet a 

megkérdezettek otthonában (háztartásfelvétel), munkahelyén, iskolájában, illetve önmagán a 

közlekedési hálózaton: megállóhelyeken vagy járműveken [24]. A kikérdezés történhet 

egyénenként, interjú formájában (ebben az esetben a személyes szokások, indokok, 

körülmények részletes vizsgálatára nyílik lehetőség), illetve úgynevezett fókuszcsoportokban: 

utóbbi esetben a csoportos beszélgetésben részt vevők egymás észrevételeire is reagálnak, 

ezáltal még szélesebb szempontrendszer felderítése lehetséges, bár az ilyen típusú 

beszélgetések megszervezése, lebonyolítása és feldolgozása nehezebb, mint egyéni interjúk 

esetében [8]. A beszélgetések alkalmával figyelni kell arra, hogy a kérdező lehetőleg ne 

befolyásolja a válaszadókat. Az egyéni kikérdezés gyorsítható úgynevezett válaszlisták 

alkalmazásával, bár ez a felvehető egyéni adatok számának korlátozásával is együtt jár. 

Hosszabb távú adatgyűjtéshez a naplóvezetés, illetve a vizsgálatban részt vevő személyek 

nyomkövetése is alkalmazható eljárás [8]. 

Amennyiben utazási lehetőségek összehasonlítására kerül sor, többféle kérdésfeltevés 

is alkalmazható. Az utazási lehetőségek összehasonlítása történhet páronként – azaz egy-egy 

döntés vizsgálatánál az alternatívák csak két tényezőben térnek el –, vagy egyszerre több 

szempontot is változtatva. Előbbi megoldás előnye, hogy a válaszadók könnyebben el tudják 

képzelni az eseteket, és biztosabban tudnak választani közöttük, hátránya viszont, hogy nem 

veszi figyelembe a szinergikus hatást, vagyis amikor több tényező együttes javulása vagy 

romlása nagyobb hatást vált ki, mint egyenkénti hatásuk összege. Az utazók változtatási 

hajlandósága (pl. aktuális utazási tervük módosítására) az egyes tényezők függvényében 

különböző típusú kérdésekkel deríthető fel [58] [72]. 

Nyílt kérdés (Open-ended elicitation) esetén a válaszadó semmilyen segítséget nem 

kap arra vonatkozóan, hogy válasza milyen értéktartományba essen, pl. „Mekkora plusz 

összeget fizetne azért, hogy 10 perccel korábban célba érjen?”. Ennek előnye, hogy 

amennyiben a megkérdezett személy elegendő tapasztalattal rendelkezik a vizsgált területen, 

könnyen tud válaszolni, és pontos, a kérdés által nem befolyásolt érték kapható a változtatási 
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hajlandóságának határáról. Hátrány viszont, hogy a válaszadó sokszor nem reálisan méri fel a 

lehetőségeket, ezért valószerűtlenül magas vagy alacsony értéket jelölhet meg. 

Zárt kérdés esetén a megkérdezett valamilyen segítséget kap arra vonatkozóan, hogy 

milyen válaszok lehetnek életszerűek. 

Ennek legegyszerűbb változata az egykörös dichotóm (diszkrét), vagy szavazási kérdés 

(Single-bounded dichotomous choice, vagy referendum method), ahol a megkérdezettnek 

egyetlen alternatívát ajánlanak fel az eredeti lehetőséghez képest, és e kettő között kell 

választania (gyakorlatilag igennel, vagy nemmel felelve arra, hogy változtatna -e), pl. 

„Fizetne -e plusz 100 forintot azért, hogy 10 perccel korábban célba érjen?”. A módszer 

előnye, hogy könnyen megválaszolható, és a válasz reálisnak tekinthető, hátránya viszont, 

hogy csak egyetlen, diszkrét választás ismerhető meg, nem derül ki a döntéshez tartozó határ. 

A kérdezett érték kiválasztása (egyáltalán mi életszerű az adott szituációban) szintén 

problémát jelenthet, ehhez előzetes vizsgálatra is szükség lehet. 

A szavazási kérdés összetettebb változata a kétkörös dichotóm kérdés (Double-

bounded dichotomous choice), ahol még egy, az első válasz által kijelölt irányú kérdést 

feltesznek a válaszadónak, pl. „Fizetne -e plusz 100 forintot azért, hogy 10 perccel korábban 

célba érjen? Ha igen, fizetne 200 forintot is? Ha nem, 50 forintot fizetne?”. Ezzel a 

módszerrel a döntéshez tartozó határ jobban megközelíthető, és a kérdezés ideje sem 

növekszik jelentősen. 

A fizetési kártya módszere (Payment card elicitation) esetén a megkérdezettek egy 

listát kapnak a lehetséges válaszokról, és ezek közül kell kiválasztaniuk a legnagyobb vagy 

legkisebb elfogadható értéket, pl. „Az alábbi összegek közül maximum mekkora plusz 

összeget fizetne azért, hogy 10 perccel korábban célba érjen?”. A módszer előnye, hogy a 

válaszadónak ad némi támpontot, hátránya azonban, hogy a konkrét összegek korlátozzák a 

lehetséges válaszokat, ugyanakkor a felkínált lehetőségek nem feltétlenül értelmesek az adott 

szituációban. 

Az iteratív árverési játék (Bidding game elicitation) gyakorlatilag dichotóm kérdések 

sorozata, vagyis a kérdezést egy megadott értéktől kezdődően – az első válasz által kijelölt 

irányban – addig folytatjuk, amíg a kapott válasz ellenkezőjére nem fordul. Így jól 

megközelíthetjük a döntési határt, problémát jelenthet azonban a kezdőérték kiválasztása 

mivel ez befolyásolhatja a válaszadót, továbbá az, hogy a túlságosan sok kérdés hatására a 

válaszadó elveszítheti türelmét és érdeklődését. Ennél a módszernél is figyelni kell arra, hogy 

a „licitálást” csak az adott helyzetben értelmes értéktartományban folytassuk. 
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2.3.3. Az adatfelvételek technikai háttere 

A személyközlekedési adatfelvételek technikai hátterével Berki részletesen 

foglalkozott a közelmúltban [8]. Az adatok hatékony felvételéhez és feldolgozásához 

elengedhetetlen a megfelelő térinformatikai rendszer alkalmazása. 

A technikai lehetőségek függvényében az adatfelvétel természetesen történhet kézi és 

gépi úton is: előbbi esetben is szükséges a segédeszközök biztosítása (pl. számlálólapok, 

kérdőívek nyomtatása), illetve – járulékos feladatként – az adatok utólagos rögzítése az 

elektronikus rendszerben. Amennyiben az adatrögzítés is gépi úton (pl. kéziszámítógép 

használatával) történik, javul az adatok objektivitása, az adatminőség, továbbá lehetőség 

nyílik az adatok részletezettségének növelésére, primer ellenőrzésekre, valamint a felvétel 

menet közbeni nyomon követésére és szükség esetén korrekciójára [8] [40]. 

Az adatokat célszerű digitális térképpel összekapcsolni és geoadatbázisban tárolni. Ez 

redundancia-mentes tárolást, szemléletes megjelenítést, valamint más rendszerekkel történő 

egyszerű összekapcsolási lehetőséget biztosít [8]. Utóbbi szempontból fontos az adatok 

szabványos formátumban történő rögzítése: a közforgalmú közlekedés területén ennek 

legfrissebb, egyelőre kidolgozás alatt álló megvalósítása a TRANSMODEL referenciamodell 

[99], amely 2006-ban európai szabvánnyá vált (EN12896). 

A felvett adatok kiértékeléséhez szintén megfelelő szoftverekre van szükség (pl. 

matematikai elemző szoftver [9], közlekedésmodellező rendszerek [2] [80] [81] [82]). 

2.4. Döntési modellek építése 

Az első fejezetben már említett véletlen hasznosság elméletének (RUM) alapfogalma a 

hasznosság, amely az egyes választási lehetőségek vonzerejét adja meg: a döntéshozók ennek 

maximalizálásra törekednek. A „haszon” kifejezés alkalmazási területtől függően nem 

feltétlenül jelent közvetlen hasznot, utalhat inkább „áldozatcsökkenésre” is. A közlekedési 

igények esetében pontosan ez a helyzet áll fenn: a közlekedés származtatott jellegű igény, 

amely más, közvetlen hasznot termelő tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltétel. Ebben 

az esetben a másik (aktív) tevékenység által termelt haszonból kell kivonni a közlekedés által 

okozott kárt, és az így kapott együttes haszon maximalizálása a cél. Az egyes döntési 

változatok hasznossága saját jellemzőiken túl a döntést hozó személyek tulajdonságaitól függ 

[54]. A megfigyelt hasznosságot gyakran a változók lineáris függvényeként definiálják: 

 NCARICACCIVTVautó 1,1/3,05,22,125,0   (1) 
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ahol valamennyi változó a döntési lehetőség, illetve az utazó valamely tulajdonságára utal 

[70]. A fenti, módválasztáshoz kapcsolódó példa esetében az autóval utazó személy számára 

jelentkező hasznot a járműben utazással töltött idő (IVT: in-vehicle travel time), a jármű 

elérhetősége – vagyis a járműig történő gyaloglás ideje – (ACC: access time), a költség-

haszon hányados (C/I: cost/income), valamint a háztartásban található személygépkocsik 

száma (NCAR: number of cars) befolyásolja. Látható, hogy a különböző szempontok 

különböző súllyal szerepelnek a hasznosság képletében, a közlekedési eszköz gyors 

elérhetősége például kétszer olyan fontos, mint a járműben töltött idő mennyisége. A képlet 

elején található 0,25-ös konstans tag az alternatívára jellemző specifikus érték, amely a 

döntési lehetőség és az utazó minden egyéb, nem megfigyelt jellemzőjét próbálja figyelembe 

venni. Például ez utóbbi kategóriába sorolható az utazási kényelem, amely hagyományos 

módszerekkel nehezen mérhető [70]. 

Az egyes változatok választási valószínűségének előrejelzéséhez össze kell hasonlítani 

a különböző lehetőségek hasznosságát, majd az eredményeket egy 0 és 1 közötti értékű 

valószínűségi változóvá transzformálni. Erre a célra számos matematikai átalakítás létezik, 

melyek képe jellemzően „S” alakot formál. Ilyen többek között a logisztikus görbe, amely a 4. 

ábrán látható [45]: 

 
ze

zf 


1

1
)(  (2) 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

4. ábra: A logisztikus függvény képe 
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A diszkrét választási modellek sajnos nem kalibrálhatók a hagyományos 

függvényillesztési technikákkal (pl. a legkisebb négyzetek módszerével), mivel függő 

változójuk nem megfigyelhető valószínűség (0 és 1 közötti értékkel), továbbá a 

megfigyelések egyéni döntésekre irányulnak, melyek kimenetele mindössze kétféle értéket – 

nem (0) és igen (1) – vehet fel. Ez alól csupán az jelenthet kivételt, ha a modellt az egyének 

valamely homogén csoportjára állítjuk fel, illetve ugyanazon személy viselkedését több 

alkalommal is megfigyeljük. 

Spear 1977-ben összegyűjtötte az egyéni választási modellek legfontosabb jellemzőit, 

melyek a következők [91]. 

 „A diszaggregált modellek az egyéni döntéshozók viselkedésére épülnek, ezért 

fizikai analógiát nem követnek. Ennek köszönhetően térben és időben stabilabbak, 

illetve jobban transzformálhatók, mint a hagyományos modellek. 

 A diszkrét modellek az egyéni döntések figyelembe vételének köszönhetően 

jobban hasznosítják a rendelkezésre álló információt: a vizsgálatokhoz kevesebb 

adat szükséges, mivel valamennyi egyéni választás megfigyelésként hasznosítható, 

szemben a korábbi, aggregált modellekkel, ahol egy-egy megfigyelés valójában 

akár több száz megfigyelés átlagából is származhat. 

 Az egyéni adatoknak köszönhetően az információban rejlő változékonyság 

kihasználható a vizsgálatok során. 

 A diszkrét modellek adatai elvileg bármilyen aggregáltsági szinten hasznosíthatók, 

és kevésbé tartalmaznak korrelációs torzítást az összevonás során. 

 A diszaggregált modellek valószínűségi modellek, azaz nem azt adják meg, hogy 

az egyes lehetőségek közül melyiket választják a döntéshozók, hanem a különböző 

változatok választásának valószínűségét. Ezáltal az egyes lehetőségeket választók 

száma (Ni) kiszámítható az egyéni valószínűségek (Pin-ek) összegeként [70]: 

 
n

ini PN  (3) 

 Egymástól független döntések jól modellezhetők feltételes valószínűséggel, mint a 

következő példa mutatja [70]: 

 ),,|(),|()|()(),,,( fdmrPfdmPfdPfPrmdfP   (4) 

 ahol f az utazás gyakoriságát, d az úti célt, m az utazás módját, r pedig a választott 

útvonalat jelöli. 

 A diszaggregált modell magyarázó változóinak explicit módon becsülhető 

együtthatói lehetnek. Mi több, a változók száma könnyebben bővíthető.” 
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Fontos szem előtt tartani, hogy a diszkrét választási modellek csak abban az esetben 

alkalmazhatók, ha a döntési lehetőségek teljesítenek bizonyos feltételeket, melyeket Train 

fogalmazott meg [8] [96]. 

 „A változatoknak a válaszadó szemszögéből egymást kölcsönösen kizáróknak kell 

lenniük, azaz egy személy egyszerre csak egy lehetőséget választhat. 

 A választási készletnek teljes körűnek kell lennie, azaz valamennyi választási 

lehetőséget tartalmaznia kell. 

 A választási lehetőségek halmazának végesnek kell lennie.” 

A véletlen hasznosság elméletének fő alapvetései Ortúzar és Willumsen szerint az 

alábbiak. (A jelölések magyarázata a következő: A = {A1, A2 ..., Aj, ..., AN} a választható 

változatok halmaza, X az egyének és a választási lehetőségek tulajdonságait tartalmazó 

halmaz, q egyén a megfelelő x  X vektor alapján A(q)  A változatot választja.) 

 „A döntéshozó egyének valamely Q homogén populációhoz tartoznak, 

racionálisan cselekednek, és megfelelő információkkal rendelkeznek, azaz mindig 

azt a lehetőséget választják, amely maximalizálja egyéni hasznosságukat (az ilyen 

típusú egyéneket „Homo economicus”-nak nevezhetjük). A döntéshozás során a 

jogi, társadalmi, fizikai és pénzügyi szempontokat egyaránt figyelembe veszik. 

 Valamennyi Aj  A választási lehetőség és q egyén párosához hozzárendelhető a 

megfelelő Ujq hasznosság, amely két összetevőből áll: egy mérhető, szisztematikus 

vagy reprezentatív Vjq-ból, melyet megfigyelt hasznosságnak nevezünk, és amely x 

mérhető attribútumainak függvénye, valamint egy jq-ból, amely a nem ismert 

komponensek figyelembe vételét, valamint a mérési hibák kiküszöbölését 

szolgálja.” 

Ezáltal a teljes hasznosság a következő összefüggéssel jellemezhető [70]. 

 jqjqjq VU   (5) 

 Az  tag bevezetésének köszönhetően a modell azt is lehetővé teszi, hogy két, 

teljesen azonos attribútumokkal rendelkező utas végül mégis eltérő megoldást 

válasszon (ami a gyakorlatban is előfordulhat, hiszen a modell nem kezelhet 

minden egyéni szempontot, így néhányan nem minden esetben azt a lehetőséget 

választják, amely a modell szerint számukra optimális lenne). 

 A döntést hozó egyén az  javítót tagot is tartalmazó Ujq teljes hasznosságot 

maximalizálja, vagyis akkor és csak akkor választja az Aj lehetőséget [70], ha 

 )(, qAAUU iiqjq   (6) 
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 azaz 

  jqiqiqjq VV    (7) 

A választási modellek elméleti hátterének áttekintésekor fontos említést tenni Luce 

axiómájáról, amely az irreleváns alternatívák függetlenségét (independence from irrelevant 

alternatives, IIA) mondja ki [8]. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy valamely változat 

választásának aránya egy másikhoz képest állandó, független az összes választható változat 

számától és összetételétől. Azaz, a meglévő választási lehetőségek egymáshoz képesti 

választási aránya egy újabb változat bevezetése esetén is megmarad, amennyiben a meglévő 

lehetőségek jellemzői sem változnak. Tehát az újonnan megjelenő lehetőségnek „lényegesen” 

különböznie kell a már meglévőktől. Emiatt a választási lehetőségek készletének 

meghatározása alapos körültekintést igényel. 

2.4.1. Egyéni döntési modellek áttekintése 

A különböző diszkrét választási modellek a nem ismert hasznosság, vagyis az jq 

sűrűségére és eloszlására vonatkozó feltevésekben térnek el egymástól [8] [96]. 

A logit modellek a legegyszerűbb és egyúttal legelterjedtebb egyéni választási 

modellek. A modellcsalád eredetileg a fent említett irreleváns alternatívák függetlenségének 

feltevéseiből került levezetésre, ebből adódóan előrebecslésre is jól használható (az egyes 

változatok egymáshoz viszonyított hasznossága állandó). A logit modell esetén a nem ismert 

hasznosság (jq) független, azonos eloszlású extrém érték [8]. Ezt azt jelenti, hogy bár a 

modellcsalád megfelelően leképezi az egyéni választásokat, és használata viszonylag könnyű, 

korlátozást jelenthet az, hogy csak abban az esetben alkalmazható, ha a nem megfigyelt 

tényezők nem korrelálnak a változatok között. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, más 

típusú modellt szükséges választani, vagy explicit módon a modellbe kell foglalni a korreláló 

tényezőket is [96]. Példaként: közlekedési módválasztás vizsgálatánál, ha a megkérdezés 

idején esik az eső, a személygépkocsi használata előnyösebbnek, míg a közforgalmú 

közlekedési módok igénybe vétele hátrányosabbnak tűnik, eltorzítva a válaszadó általános (a 

vizsgált tényezőkkel kapcsolatos) preferenciáit. Ezért ezt a típusú felvételt nem szabad ilyen 

körülmények között végezni. A logit modellek speciális típusai később részletesebben is 

bemutatásra kerülnek. 

A GEV (generalized extreme value, általánosított extrém érték-) modell a logit modell 

általánosításaként is felfogható: a hasznosság nem észlelt komponenseit együttes, 

általánosított extrém értékű eloszlásként kezeli. Ezáltal abban az esetben is alkalmazható, ha 

az irreleváns alternatívák függetlenségének feltétele nem teljesül, vagy a változatok nem 
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észlelt jellemzői korrelálnak a változatok között. Amennyiben nincs ilyen probléma, a modell 

megfelel a hagyományos logit modellnek. A GEV modellek általánosságukból adódóan 

bonyolultabbak, mint az egyszerű logit modell: a lehetséges megoldások nagyobb részét még 

soha nem is implementálták. A modellcsalád alkalmazása tehát még sok kutatási lehetőséget 

rejt magában [96]. A GEV modellek közé sorolható a későbbiekben ismertetésre kerülő 

hierarchikus (nested) logit modell is. 

A probit modell a GEV modellekhez hasonlóan kiküszöböli a logit modellek 

korlátozásait. Egyedüli megkötést az jelent, hogy a hasznosság nem észlelt összetevőinek 

normál eloszlásúnak kell lenniük. A legtöbb esetben ez elfogadható közelítést jelent, néhány 

esetben viszont hibás eredményre vezethet [96].  

A mixed logit modellcsalád rendkívül rugalmas eszköztár, amely az előző modellek 

valamennyi korlátozásától mentes: gyakorlatilag bármely, a véletlen hasznosság elméletén 

alapuló modell közelítésére használható. Mivel alkalmazása viszonylag bonyolult, használata 

elsősorban a szimulációs eszközök megjelenése óta került előtérbe [96]. 

2.4.2. Logit modellek speciális típusai és építése 

A közlekedési döntések modellezése területén talán leggyakrabban alkalmazott 

modellcsalád – előnyös tulajdonságainak, és egyúttal egyszerű használatának köszönhetően – 

a logit. A logit modellek esetében az egyes lehetőségek választásának valószínűsége a 

következő képlettel számítható [70]: 
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ahol Pjq annak valószínűsége, hogy q egyén a j-edik lehetőséget választja, míg Viq a q egyén i-

edik változatra vonatkozó megfigyelt hasznossága. 

Mint korábban is szerepelt, a megfigyelt hasznosságot jellemzően a magyarázó 

változók lineáris kombinációjaként adják meg [8],  a hasznossági függvény együtthatói pedig 

általában negatív előjelűek, aminek oka, hogy a magyarázó változók (költség, utazási idő stb.) 

általában negatív töltetű szolgáltatási körülményeknek felelnek meg, ezáltal magasabb 

értékük csökkenti a hasznosságot, és így a választás valószínűségét. A diszkrét 

döntéskimenetek miatt a logit modell hasznossági függvényének együtthatóit jellemzően 

maximum likelihood módszerrel (a „legnagyobb esélyesség” módszerével) határozzák meg. 

A logit modell két leggyakrabban használt változata a multinomiális és a hierarchikus 

(vagy „beágyazott”, nested) logit modell, illetve legegyszerűbb formája – amennyiben csak 
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két lehetőség közül lehet választani – a bináris logit modell (ebben az esetben a multinomiális 

és a hierarchikus modell egyformán működik). 

A multinomiális logit modell (MNL) 

A multinomiális, más néven N utas logit modell a legegyszerűbb, és egyúttal a 

legnépszerűbb diszkrét választási modell [70]. Ebben az esetben a döntéshozó egy lépcsőben 

az összes (jellemzően kettőnél több) lehetőség közül választhat, erre mutat példát az 5. ábra. 

A multinomiális logit modell előnye, hogy egyszerűen használható, azonban 

Mayberry bemutatta [59], hogy használata problémákat vet fel, amennyiben két választási 

lehetőség sok hasonlóságot mutat [37]. 

A hierarchikus logit modell (HL, nested logit) 

A hierarchikus, azaz „beágyazott” (nested) logit modell jól orvosolja a multinomiális 

változat előbb említett problémáját [37]. A két modell közötti fő különbség abból ered, hogy a 

hierarchikus változatban a döntéshozó egyszerre csak a lehetőségek adott részhalmazából 

(akár csak kettő elem közül) választhat, azonban a döntési folyamat több lépcsőre bontható. 

Ebben az esetben elegendő, ha az azonos hierarchiaszinten lévő változatok esetében teljesül 

az IIA-feltétel, valamint a nem észlelt tényezők függetlenségére vonatkozó követelmény. Az 

eltérő döntési szinteken található változatok esetén a fenti feltételeknek nem szükséges 

teljesülniük. 

Az 5. ábrán bemutatott módválasztási példa hierarchikus megfelelőjét a 6. ábra 

mutatja: az utasnak itt először a közforgalmú közlekedés és az egyéni közlekedés (jelen 

esetben: autó) között kell döntenie, majd – amennyiben előbbi lehetőséget választotta –, 

második lépcsőben választhatja ki a közforgalmú közlekedésen belüli utazási módot. 

 UTAZÁS 

VONAT AUTÓBUSZ AUTÓ  

5. ábra: A multinomiális logit modell döntési fája módválasztás esetén 
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 UTAZÁS 

VONAT AUTÓBUSZ 

AUTÓ KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 

 

6. ábra: A hierarchikus logit modell döntési fája módválasztás esetén 

Általánosan, a hierarchikus logit modell a multinomiális változatnál jobban 

használható a következő esetekben: 

 amennyiben a változatok egymástól nem függetlenek, azaz bizonyos választási 

lehetőségek jobban hasonlítanak egymáshoz, mint mások (a fenti példában a 

közforgalmú és az egyéni közlekedéshez kapcsolódó közlekedési módok); 

 amennyiben a döntéshozó egyének olyan sajátosságait is figyelembe kívánjuk 

venni, amelyeket nem mértünk, így a döntésnél véletlen változók használatára is 

sor kerül. 
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3. A kutatás célkitűzései és módszertana 

Az értekezés témáját adó kutatás fő célja a személyközlekedési döntésmodellezés 

bizonyos, korábban bemutatott problémáinak megoldása, illetve az ehhez szükséges 

módszertan kidolgozása, továbbfejlesztése. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a 

legfontosabb részcélok, majd a kutatás alapelvei, módszerei. 

3.1. A kutatás célkitűzései 

A személyközlekedési döntésmodellezés alapvető lépései az első fejezetben 

áttekintésre kerültek. Ennek során láthatóvá vált, hogy a modellépítés valamennyi 

szakaszában – kezdve a bemenő adatok felvételétől, egészen a gyakorlati alkalmazási 

lehetőségekig – számos nyitott kérdés, javításra szoruló módszer, új lehetőség vár 

megoldásra, kidolgozásra. Az értekezés által részletesen tárgyalt problémák ebben a 

sorrendben, „alulról felfelé” kerülnek áttekintésre. 

3.1.1. Közlekedési preferencia-felvételi eljárások hatékonyabbá tétele, új 

eljárások kidolgozása 

Az első fejezetben bemutatásra kerültek az RP és SP típusú kikérdezési módszerek 

jellemző problémái: előbbiek hitelesebb eredményeket szolgáltatnak – azonban a valóságban 

megtörtént, rögzíthető döntések korlátozott száma jelentősen csökkenti az elérhető 

mintanagyságot –, utóbbiak viszont nagyobb mintával, de kevésbé megbízható eredményekre 

vezetnek. A megoldást a két alaptípus előnyeinek ötvözése jelentheti, ahogyan erre korábban 

is történtek kísérletek [11] [36]. 

Az SP típusú kikérdezés megbízhatósága a vizsgálat tárgyától is függ: míg a 

hagyományos háztartásfelvételek viszonylag jól alkalmazhatók átfogóbb, hosszabb időtávú 

kérdések vizsgálatánál (pl. adott feltételek mellett általában milyen közlekedési módot 

vennének igénybe a megkérdezettek) [7] [8], ugyanezek az eljárások kevésbé alkalmasak 

rövid távú, dinamikus döntések vizsgálatára (pl. az útvonalválasztást illetően), mivel ezekben 

az esetekben fokozottan érvényesül a „pillanat hatása”, a döntéshozó aktuális 

szempontrendszere, hozzáállása. Ezért utóbbi jellegű vizsgálatok esetén kritikus fontosságú a 

valós, vagy ahhoz nagyon közeli, könnyen átélhető döntési szituációk kialakítása. 

Szerencsére a közlekedés – ezen belül kiemelten a közforgalmú közlekedés – 

sajátosságai jól kihasználhatók ebből a szempontból: utazás illetve megállóhelyi várakozás 

közben az utasok könnyen elérhetők, és az esetek többségében nem végeznek hasznos 
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tevékenységet, ezáltal könnyebben megkérdezhetők, mivel ehhez nem szükséges további időt 

feláldozniuk [108] [112] [113] [114] [115] [116]. Online utazástervező rendszerek használata 

esetén még kedvezőbb a helyzet: ilyenkor maguk az utazók kezdeményezik az utazásukkal 

kapcsolatos kommunikációt, amely viszonylag egyszerűen kiegészíthető a preferenciák 

feltárásához szükséges kérdésekkel [111] [114] [115]. Mindkét esetben valós utazási helyzet 

áll fenn, tehát az eredmények várhatóan valószerűbbek lesznek, mint ha a megkérdezetteknek 

otthonukban, nyugodt körülmények között kellene dönteniük elképzelt helyzetekről. 

Jelen kutatás első célkitűzése a fenti elveken alapuló kikérdezési módszerek 

kidolgozása. 

3.1.2. Döntési preferenciák felvétele és elemzése a közforgalmú 

közlekedésben 

A kutatás második lépcsőfoka az előzőekben bemutatott, új kikérdezési módszerek élő 

alkalmazása. Ennek révén elérhető a második cél, azaz pontosabban meghatározhatók a 

közforgalmú közlekedésben történő útvonalválasztás szempontjai, az egyes utazói 

csoportokra (rétegekre), illetve az utazás egyes fázisaira jellemző preferenciák. A felvett 

adatok matematikai-statisztikai elemzésével jobb becslés adható a döntési modellek 

paramétereire, melyek használatával a modellek pontossága is javítható (pl. a korábban már 

említett logit modellek esetén). Alátámaszthatók vagy megcáfolhatók az utazók 

preferenciáival kapcsolatban tapasztalati úton felállított hipotézisek, mint például az a 

feltételezés, hogy a preferenciák az utazás különböző fázisaiban eltérnek (pl. a második 

átszállás terhe nagyobb az elsőnél). 

3.1.3. Személyközlekedési modellek továbbfejlesztése 

Amennyiben megbízhatóbb döntési modellek állnak rendelkezésre, a teljes közlekedési 

rendszer pontosabban modellezhető: a véletlen hasznosság elmélete szerint a döntéshozók a 

számukra legelőnyösebb lehetőséget választják, ezáltal az egyes utazási lehetőségek jósága 

nem csupán az útvonalválasztást befolyásolhatja, de képes visszahatni a módválasztásra, sőt, 

akár az utazások viszonylatára és idejére is. Ezáltal az elért eredmények a közlekedéstervezés 

valamennyi lépésénél – a forgalomkeltés, a megosztás, a szétosztás és a ráterhelés során is 

(bár legnagyobb mértékben nyilván ez utóbbi területen) – alkalmazhatók, lehetőséget adnak a 

hálózati jellemzők előrebecslésére, sőt, közvetett célként akár hosszabb távú, nagyobb ívű 

közlekedésfejlesztési intézkedések hatásainak előrejelzéséhez is használhatók. 
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További célok határozhatók meg a személyközlekedési modelleken alapuló nyilvános 

szolgáltatások (pl. utazástervező rendszerek) fejlesztése területén, felhasználva az egyes 

felhasználók (illetve bizonyos csoportjaik) egyéni szempontrendszerét. 

3.2. A kutatás módszertana 

A kutatás során alkalmazott módszertan valamennyi részterület esetén hármas 

tagozódást mutat: a munkát megalapozó elméleti kutatást kísérletek végrehajtása követi, 

végül ezt zárja az eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. 

1. Elméleti kutatás 

A kutatás a vonatkozó szakirodalom áttekintésével kezdődik, a már létező megoldások 

feltérképezése, alkalmazási lehetőségeik vizsgálata, továbbá esetleges hiányosságaik feltárása 

érdekében. Ez alapján kerül sor az új javaslatok, módszerek kidolgozására, először elméleti, 

majd gyakorlati szinten. 

2. Kísérletek végrehajtása 

A kidolgozott módszerek kipróbálása valós környezetben, illetve valós adatokkal, 

hálózati szinten is történik. A tapasztalatok segítségével feltárhatók és korrigálhatók a javasolt 

eljárások hibái, valamint elvégezhetők a szükséges ellenőrzések. A kísérletek eredménye 

újabb kutatási részfeladatok bemenetét képezheti, valamint lehetővé teszi a gyakorlati 

alkalmazást. 

3. Gyakorlati alkalmazás 

A kutatás utolsó lépése annak vizsgálata, hogy a feltárt eredmények miként 

hasznosíthatók a gyakorlatban, azaz hogyan tudnak hozzájárulni a végső célok – a közlekedés 

körülményeinek javítása – eléréséhez. 

Az alkalmazás sokrétű lehet: a modellek pontosításán túl ide tartozhat az utazókat 

illetve a személyközlekedési rendszerek üzemeltetőit, tervezőit segítő szoftvertermékek 

kifejlesztése, de hasonlóképpen az egyes közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési 

döntéseket előkészítő, megalapozó adatok előállítása, vagy akár a közlekedéstudományok 

oktatási segédanyagainak elkészítése is. 

10.15477/SZE.MMTDI.2013.002



 40

4. Új preferencia-felvételi eljárások 

A kutatás célkitűzéseit összefoglaló 3.1. alfejezetben ismertetésre kerültek a 

preferencia-felvételi eljárások jellemző problémái, különös tekintettel a rövid távú, dinamikus 

döntésekkel (pl. útvonalválasztás) kapcsolatos szempontok feltárására. Ilyen jellegű 

preferenciák rögzítése akkor lehet hatékony, ha az utasok valós döntési helyzetben vannak: 

ebben a fejezetben két olyan, a doktori kutatás során általam kidolgozott eljárás kerül 

ismertetésre, amelyek valós utazásokhoz kapcsolódóan teszik lehetővé az utazói preferenciák 

csoportonkénti felvételét, elsősorban a közforgalmú közlekedésben, a döntési modellek 

attribútum-változóinak pontosabb meghatározása céljából. 

Valamennyi adatfelvétel során törekedni kell arra, hogy a minta reprezentatív legyen. 

Ennek elérése az alanyok megfelelően irányított kiválasztásával elősegíthető, azonban az 

összetétel a legtöbb esetben így sem lesz tökéletes, ilyenkor utólagos korrekciók szükségesek 

az eredmények megbízhatóságának növelése érdekében. 

4.1. Helyszínen kinyilatkoztatott preferenciák módszere 

Az SP típusú kikérdezések esetén gyakran előfordul, hogy a kérdezőbiztosok 

otthonukban keresik fel a megkérdezetteket. Ez az eljárás egyfelől nyugodt, kényelmes 

körülményeket biztosít a kikérdezéshez, másrészt viszont – éppen ennek következményeként 

– azt eredményezi, hogy a válaszadók sokkal kevésbé tudják beleélni magukat egy-egy 

konkrét helyzetbe. Könnyen előfordulhat, hogy a fenti környezetben kedvezőbbnek ítélnek 

egy hosszabb várakozással járó, de kevesebb átszállást igénylő utazási lehetőséget, míg a 

valóságban – belefáradva az addigi várakozásba – éppen fordítva döntenének, azaz vállalnák a 

többletátszállást is, hogy végre indulhassanak. Ezért az útvonalválasztásra vonatkozó 

preferenciák felvételét – különös tekintettel arra a hipotézisre, hogy ezen preferenciák az 

utazás különböző fázisaiban eltérhetnek – szerencsésebb valós utazás közben elvégezni, 

célszerűen a megállóhelyen történő várakozás fázisában, mivel ilyenkor ténylegesen fennáll 

az utas számára az alternatív döntés lehetősége [112] [113] [114] [115] [116]. Szintén 

gyakran alkalmazott eljárás a jármű fedélzetén történő kérdezés [90], azonban ha az utas már 

valamelyik járművön utazik, és nem tervez több átszállást, a valós döntési helyzet többé nem 

áll fenn. A megállóhelyi kikérdezést ugyanakkor nehezíti, hogy az autóbusz bármelyik 

pillanatban megérkezhet, ami megszakítja a kikérdezést: emiatt kiemelten törekedni kell arra, 

hogy a felvételt a lehető leggyorsabban, leggördülékenyebben végre lehessen hajtani, és ha a 
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kikérdezés félbeszakad, a feldolgozáshoz alapvetően szükséges adatok akkor is lehetőség 

szerint rendelkezésre álljanak. 

4.1.1. A helyszíni módszer elméleti háttere  

A megállóhelyeken feltehető kérdések alapvető formái a második fejezetben 

bemutatásra kerültek. 

A konkrét eljárás kérdéseinek összeállítása ezek figyelembe vételével történik, 

természetesen az adott helyzet követelményeihez igazítva. 

4.1.2. Kísérleti adatfelvétel Győr helyi közforgalmú közlekedésében 

Győrött a közforgalmú közlekedés hasonló problémákkal küzd, mint az ország legtöbb 

városában: az utasszám – és ennek következtében az eladott jegyek, bérletek száma – sok 

éven keresztül folyamatosan csökkent (mindössze az elmúlt két évben történt minimális 

javulás), ezáltal növekedett az önkormányzati és állami finanszírozás igénye [62] [63] [64]  

[105] [109]. A kínálat csökkentése vagy a fogyasztói árak jelentős mértékű emelése – mint a 

bevezetésben már bemutatásra került – nem lehet megoldás, mert ez további utasvesztést 

eredményez, súlyos következményekkel járó leépülési spirált elindítva (1. ábra). Ezért 

továbbra is fontos kérdés, hogy az adott teljesítménykeretet hogyan lehet az igényeknek 

leginkább megfelelő módon felhasználni. A helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést igénybe 

vevők preferenciáinak jobb megismerése érdekében 2010 júniusának első napjaiban, Győr 

három különböző pontján a fentiekben felvázolt jellegű megállóhelyi kikérdezést szerveztem, 

melynek végrehajtásában a Kisalföld Volán Zrt. munkatársai voltak segítségemre [113]. 

4.1.2.1. A kérdőív összeállítása 

A győri kísérlethez általam összeállított kérdőív (lásd a függelékben) alapvetően két 

részből áll. 

A lap első oldalának tetején a felvétel helye és ideje, speciális körülmények (esik -e az 

eső, mozgássérült -e a kikérdezett személy) tüntetendők fel. Ezután a kikérdezett személy és 

utazásának fontosabb statisztikai jellemzői (nem, kor, foglalkozás – pl. alkalmazott, 

vállalkozó, tanuló, nyugdíjas –, utazás célja – pl. munkába, iskolába, hazautazás –, igénybe 

vett jegy- illetve bérlettípus kerülnek rögzítésre (a jövedelem nem, mivel az bizalmas adat). 

Az első lap további kérdései az adott utazás előzményeire, valamint tervezett folytatására 

vonatkoznak. Az indulás és az érkezés pontos helyét nem szükséges rögzíteni, mivel ezek 

tisztázása hosszú ideig tartana, és a feldolgozáshoz valójában nincs is rájuk szükség. A 
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következő igénybe vett viszonylat és az arról történő leszállás helyének megadása is csupán 

azt a célt szolgálja, hogy a következő járat várható érkezéséig hátralévő idő, valamint a 

járaton töltött utazási idő objektíven meghatározható legyen (a helyi megállóhelyek 

egyszerűen azonosíthatók). Az indulás és az érkezés ideje abszolút és relatív módon is 

megadható, a kikérdezés gyorsítása érdekében (az egységes formára történő konverzió utólag, 

a feldolgozás során is végrehajtható). Mind az utazás korábbi, mind későbbi szakaszára 

vonatkozóan rögzítésre kerül az átszállások száma, a gyaloglási idő és a várakozási idő 

(utóbbi két érték több részletben is megadható, amennyiben így egyszerűbb a válaszadónak). 

Az első oldal teljes körű kitöltése kötelező, mivel az itt szereplő adatok teszik lehetővé 

a válaszadók csoportokba (utasrétegekbe) sorolását, illetve bizonyos esetek szűrését, ami az 

elemzésnél szükséges. 

Az érdemi kérdéseket a kérdőív második oldala tartalmazza. Ebben a részben a 

megkérdezett utasnak arra kell választ adnia, hogy hajlandó lenne -e eredeti tervét módosítani, 

és más lehetőségeket igénybe venni. Bár a válasz ebben az esetben sem tekinthető „beszámolt 

preferenciának”, mivel az adott alternatíva nem is feltétlenül elérhető a valóságban (hiszen ha 

az lenne, nagy valószínűleg eleve azt választotta volna a megkérdezett), de ha igen, akkor sem 

teljesen biztos, hogy az utas a kikérdezést követően valóban azt fogja választani, viszont az 

adott, valós helyzetben, közvetlenül az adott utazási előzmények után a kapott válasz sokkal 

inkább valószerű, mint ha a kikérdezésre a személy lakásában, egy otthon töltött nap végén 

kerülne sor. 

A válaszadás megkönnyítése érdekében az utazási lehetőségeknek egyszerre két 

jellemzőjük került összehasonlításra. Ez a felhasználás szempontjából nem jelent korlátozást, 

mivel a feldolgozást (döntési modell építése) követően a felvételkor közvetlenül nem 

összehasonlított tényezők is összemérhetővé válnak. A kikérdezés során jellemzően a 

járművön töltött utazási idő csökkenésével elérhető időmegtakarítás (vagy növekedése miatti 

időtöbblet) került összevetésre egyéb szempontokkal, melyek a következők voltak: 

 plusz átszállás; 

 zsúfoltság a következő járaton (a könnyebb elképzelhetőség kedvéért: jut -e 

ülőhely); 

 átgyaloglás másik megállóhelyre (a könnyebb elképzelhetőség kedvéért valamely 

konkrétan megjelölt, közeli, valós megállóhelyre); 

 hosszabb várakozás az adott megállóhelyen (az adott megállóhelyeken reálisnak 

tekinthető, 5 illetve 10 perces többletvárakozás); 
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 plusz összeg fizetése (mivel mind a lehetséges összegek, mind az utazási idők 

széles skálán mozoghatnak, az értelmes vizsgálat érdekében a hátralévő járművön 

töltött idő negyedének illetve felének megtakarításért fizetendő összeg a kérdés 

tárgya). 

A kérdéseket mindkét irányban fel lehetett volna tenni (pl. „Mekkora 

időmegtakarításért lenne hajlandó zsúfolt járaton utazni” vö. „Mennyivel hosszabb utazást 

vállalna, ha nem lenne zsúfolt a járat, azaz le tudna ülni?”), ami lehetővé tette volna bizonyos 

ellentmondások kiszűrését, erre azonban a kikérdezéshez rendelkezésre álló idő szűkössége 

miatt nem volt mód. 

Mivel az egyes utazók a legkülönbözőbb utazási előzményekkel, illetve tervekkel 

rendelkezhetnek, fix értékek alkalmazására a kérdésekben (dichotóm kérdés) csak 

korlátozottan volt lehetőség. Ezért a tervezés első fázisában a válaszadást illetően az iteratív 

árverési játékra esett a választás, fix értékskálával, azonban a korábbi válaszok alapján kijelölt 

kezdőponttal. 

4.1.2.2. Próbakikérdezések 

Az éles felvételt megelőzően néhány próbakikérdezésre került sor a kérdőív 

alkalmazhatóságának ellenőrzésére, az esetleges problémák feltárása és korrigálása céljából. 

A próbakikérdezések legfontosabb tapasztalata az volt, hogy az eredetileg kalkulált 

kb. 8 perces kitöltési idő nem elegendő, ennek legalább kétszeresére lett volna szükség, a 

kikérdezés sajátosságai miatt erre azonban nincs lehetőség (ilyen hosszú ideig jellemzően 

nem várakoznak az utasok). Emiatt jelentősen egyszerűsíteni kellett a kérdéseken: ennek 

eredményeképpen az iteratív árverési játékokat nyílt kérdésekre kellett átfogalmazni. Mivel a 

várakozásról, gyaloglásról, zsúfoltságról illetve átszállásról kellő tapasztalattal rendelkeznek 

az utasok, a módszer fő veszélye – vagyis hogy segítség nélkül nem tudják elképzelni, hogy 

egyáltalán milyen érték lehet reális – nem állt fenn, ezért a módosítás vállalhatónak tűnt. Az 

árverési játékok kezdőpontjának bonyolult kézi kiszámítása (kéziszámítógép nem állt 

rendelkezésre a felvételhez) szintén nehézséget okozott a kérdezőbiztosoknak, a változtatással 

ez a probléma is megoldódott. Egyetlen kérdés esetén, a plusz összeg fizetésére vonatkozó 

vizsgálatnál – az utasok ilyen jellegű tapasztalatinak hiánya miatt, illetve a várható „Mennyit 

fizetne? Semennyit” válaszok minimalizálása érdekében – megmaradt az iteratív árverési 

játék, fix kezdőponttal. 

Ezzel a módosítással jelentősen lerövidült a kitöltési idő. Annak érdekében, hogy 

minden típusú kérdésre elegendő számú válasz keletkezzen – ne kerüljenek „hátrányba” a 
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kérdőív végén szereplő vizsgálatok – a második oldal kérdései az egyes lapokon eltérő 

sorrendben szerepeltek. 

A végleges kérdőív a függelékben megtalálható. 

4.1.2.3. A kikérdezések végrehajtása 

Annak érdekében, hogy a kérdésekre kapott válaszok minél sokrétűbbek legyenek, a 

felvételre Győr három különböző pontján, a 7. ábrán látható helyszíneken került sor [113]. 

 

MARCALVÁROS, 
KOVÁCS MARGIT 
UTCA

VÁROSHÁZA 

HONVÉD 
LIGET

 

7. ábra: A győri megállóhelyi kikérdezés helyszínei 

Marcalváros, Kovács Margit utca a város egyik legnépesebb lakótelepén található 

végállomás: itt elsősorban utazásukat kezdő személyekre lehetett számítani. A két másik 

helyszín, a Városháza és a Honvéd liget ezzel szemben a város központjában helyezkednek el, 

itt nagyobb arányú átszálló utas volt várható (beleértve a vonatról, vagy helyközi buszról 

átszállókat is). A három helyszínen hozzávetőlegesen azonos számú kikérdezésre került sor, 

ahogy a 8. ábrán látható. 

Szintén a minta változékonyságának növelése érdekében a felmérés két napon történt: 

2010. június 3-án – egy csütörtöki iskolás munkanapon – 7 és 18 óra között, valamint a nyári 

tanszünet előtti utolsó hétvégén, 2010. június 12-én – szombaton – 5 és 16 óra között. A 9. 
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ábra mutatja, hogy a két napon hasonló létszámú utast sikerült megkérdezniük a 

kérdezőbiztosoknak, mindösszesen mintegy 400 főt. 

31%

34%

35%

Honvéd liget Városháza Marcalváros
 

8. ábra: A kikérdezések megoszlása helyszínenként 

51%

49%

Iskolás munkanap (csütörtök) Szabadnap (szombat)
 

9. ábra: A kikérdezések megoszlása naptípusonként 

A felvételi napokon az időjárás átlagos volt, így ez nem befolyásolta jelentősen az 

eredményeket. Kizárólag a csütörtöki nap délutánján volt néhány enyhe zápor: az ebben az 

időszakban kitöltött kérdőívek esetén az átgyaloglásra adott válaszok a feldolgozásból 

kihagyásra kerültek. 

4.2. Online utazástervező rendszerrel integrált preferencia-

vizsgálati módszer 

A személyes kikérdezések kétségtelen előnye, hogy lehetőség nyílik a megkérdezettek 

megfelelő tájékoztatására a kikérdezés célját illetően, ezáltal – mivel a megkérdezettek 

tisztában vannak a vizsgálat lényegével – kevésbé értik félre a kérdéseket, és megfelelőbb, 

pontosabb válaszokat adnak. A személyes kikérdezés azonban idő- és költségigényes, ezért 

mégis érdemes foglalkozni a kikérdezés automatizálási lehetőségeivel is. 
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Természetesen ebben az esetben is törekedni kell arra, hogy a vizsgált szituációk a 

valósághoz a lehető legközelebb álljanak. Ennek egyik módja a preferencia-felvétel 

integrálása valamely internetes – számítógépes (WWW) vagy mobiltelefonos (WAP) – 

utazástervező rendszerrel, hiszen ezek felhasználói valódi utazásaikhoz keresnek – és 

választanak – utazási lehetőséget [111] [114] [115]. 

4.2.1. Az online módszer elméleti háttere 

Amennyiben rendelkezésre állnak (pl. az utazástervező rendszer használata 

regisztrációhoz kötött) a felhasználó bizonyos egyéni jellemzői (pl. életkor, nem, 

foglalkozás), a lekérdezés paraméterei között szerepelnek az utazás speciális körülményei (pl. 

késésben van -e az utas), továbbá a felhasználóknak valamilyen módon meg kell jelölniük a 

felajánlott lehetőségek közül kiválasztott utazási tervet (pl. a rendszer felkéri őket erre a 

szolgáltatás fejlesztése érdekében, vagy a következő utazási tervet csak abban az esetben 

szolgáltatja, ha előtte a felhasználó nyilatkozott, hogy – amennyiben valóban utazott, vagy 

utazik – végül mely lehetőség mellett döntött), ezek a döntések összekapcsolhatók a 

felhasználók és a belőlük képzett utasrétegek bizonyos egyéni jellemzőivel, ezáltal lehetőség 

nyílik az utasjellemzők és a választott útvonalból visszakövetkeztetett döntési szempontok 

közötti kapcsolat felderítésére. Ehhez természetesen a felkínált utazási lehetőségek eltérő 

preferenciáknak megfelelő előállítása szükséges (pl. leggyorsabb út, legkevesebb gyaloglás, 

legkevesebb átszállás, vagy az egyes szempontokat különböző súllyal figyelembe véve), akár 

az adott felhasználó – vagy a megfelelő utasréteg más tagjainak – korábbi döntéseihez adaptív 

módon illeszkedve. Az általam tervezett – és később hasonló elvek alapján megvalósított – 

rendszer elvi blokkvázlata a 10. ábrán látható. Természetesen az ilyen rendszerek esetében is 

fennáll a veszély, hogy a valóságban az utas mégsem azt a lehetőséget választja, amelyet a 

tervező rendszerben kiválasztott, vagy végül egyáltalán nem utazott. Ez a hibalehetőség 

jelentősen mérsékelhető, ha a rendszer mindig csak utazás után kérdez rá az előző döntésre 

(az előbb írtak szerint), hiszen ebben az esetben nem kinyilatkoztatott, hanem beszámolt 

preferenciákat rögzít. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy csak rendszeres felhasználók 

esetén alkalmazható, nehézkesebbé teszi a rendszer használatát, továbbá lehetséges, hogy két 

használat között a felhasználó elfelejti, hogy a legutóbbi alkalommal végül milyen útvonalon 

utazott, így már nem tud megfelelő választ adni a kérdésre. 

Az ilyen módon gyűjthető adatok mennyisége alapvetően az utazástervező rendszer 

népszerűségétől függ: kellően gyakran használt szolgáltatás esetén nagy számú, a valósághoz 

közel álló döntési adat rögzíthető és dolgozható fel. A megoldás hiányossága ugyanakkor az, 
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hogy az Internetet használók köre nem reprezentálja teljes körűen az utazóközönséget: 

elsősorban az idősebb, a hátrányosabb helyzetű, vagy a technikai újdonságokra más okból 

kifolyólag kevésbé nyitott utasok preferenciái ilyen módon nem mérhetők. Ezen utasrétegek 

vizsgálatára tehát más módszereket kell használni. Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy a 

nem ide tartozó utasok is jellemzően csak a rendszerestől eltérő utazásaikhoz használják a 

szolgáltatást, vagyis a rendszeres napi utakról szintén nem gyűjthető így adat. 

 

 
 

Az adott 
felhasználó 

korábban feltárt 
preferenciái* 

Az egyes 
utasrétegek 

korábban feltárt 
preferenciái

Adatok az adott 
utazásról és 

utazóról 

Javasolt utazási 
tervek 

 
A felhasználó 

döntése  

* = ha elérhető, pl. regisztráció révén vagy cookie-technológiával 
 

10. ábra: A gépi preferenciaadat-gyűjtő rendszer elvi blokkvázlata 

4.2.2. Kísérleti adatfelvétel az Interneten 

A fenti elvek alapján megterveztem és kifejlesztettem a MenetRendes fantázianévre 

keresztelt internetes közforgalmú közlekedési utastájékoztató rendszert, amely utazástervező 

funkcióval is rendelkezik, és a Kisalföld Volán Zrt.-nél alkalmazásra is került [44] [60] [94]. 

Az működés pontos megértéséhez és a későbbi eredmények értékeléséhez fontos 

megjegyezni, hogy a program időpontos (tehát a pontos indulási időpontokon alapuló, nem 

időközös) menetrendet tud kezelni, amely Győrött is üzemel, ezáltal a várakozási idők teljes 

pontossággal meghatározhatók. A vonalhálózat szerkezetét a 6.3.2. alfejezet tekinti át. 
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4.2.2.1. A MenetRendes program áttekintése 

A rendszer megtervezése során az egyszerű használhatóság és a hiteles utazói 

döntések gyűjtésének képessége között kompromisszumot kellett találnom: a fentiekben 

említett regisztráció a felhasználást megítélésem szerint túlságosan bonyolulttá tette volna, 

csökkentette volna az igénybe vevők számát, ezért köztes megoldást választottam. 

A számítógépről és mobiltelefonról is elérhető internetes rendszer – amely többek 

között menetrendi, megállóhelyi és díjszabási információk megjelenítésére is képes – 

utazástervező űrlapja a 11. ábrán látható. 

 

11. ábra: A MenetRendes program utazástervező űrlapja 

A megfelelő utazói réteg kiválasztása a felhasználók részéről egyetlen egérkattintással 

történik, ezáltal elkerülhető a hosszadalmas regisztráció és a rendszerbe való bejelentkezés 

szükségessége (bár hosszabb távon, opcionális lehetőségként ennek lehetősége sem vetendő 

el, a regisztráció révén elérhető pontosabb adatok és a személyre szabhatóbb szolgáltatás 

kialakítása érdekében). A rendszer ugyanakkor az utazói réteg kiválasztását kötelező jelleggel 
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elvárja (alapértelmezett kiválasztás nincs), anélkül nem szolgáltat semmilyen utazási tervet, 

ezáltal a felhasználók döntései minden esetben a megfelelő utazói réteghez köthetők. 

A korábbi, megállóhelyi kikérdezéses felmérés tapasztalatai, valamint az internetes 

utazástervezés sajátosságai alapján a konkrét alkalmazás során hat homogén utazói réteget 

alakítottam ki. Az első megkülönböztetett szempont a foglalkozás, amely szoros 

összefüggésben áll az utazó életkorával (tanuló, dolgozó, nyugdíjas), és bizonyos mértékben 

az utazás céljával is (a tanulók és a dolgozók esetén inkább a hivatásforgalom, míg a 

nyugdíjasok esetén az egyéb célú utazások jellemzőek). A második, réteget képző tényező 

annak kérdése, hogy a felhasználó még csak most kezdi utazását, vagy már hosszabb ideje 

utazik (pl. mobiltelefonról használja a rendszert átszállás közben) azon, már többször említett 

hipotézis vizsgálata céljából, amely szerint preferenciák az utazás különböző fázisaiban 

eltérhetnek. Érdemes megjegyezni, hogy a szakirodalomban alkalmazott klasszikus „réteg”-

fogalom szerint ez utóbbi megkülönböztetés nem jelentene külön utazói rétegeket, mivel 

gyakorlatilag ugyanazokról a személyekről van szó, csak éppen az utazásuk különböző 

pontjain. Technikailag azonban ilyen módon lehet a legegyszerűbben kezelni az egyes 

személyek (csoportok) különböző helyzetekben érvényes különböző preferenciáit. 

A fenti két tényező direkt szorzataként (3 × 2) a következő hat utazói réteg állt össze: 

 tanuló, aki csak most indul útnak; 

 tanuló, aki már úton van; 

 dolgozó (álláskereső stb.), aki csak most indul útnak; 

 dolgozó (álláskereső stb.), aki már úton van; 

 nyugdíjas, aki csak most indul útnak; 

 nyugdíjas, aki már úton van. 

A rendszer ezen kívül bemenő paraméterként kéri az utazó által igénybe vett utazási 

igazolványt (egy- vagy összvonalas bérlet, díjmentes utazási jogosultság, illetve ezek hiánya) 

és az előnyben részesített jegytípust (amennyiben az utazó bizonyos szolgáltatásokat csak 

további jegy váltása esetén vehet igénybe), melyeket az utazási tervekhez tartozó díjak 

meghatározásánál vesz figyelembe. 

Az indulási hely és az érkezési hely megadásakor egyelőre a megállóhelyek közül 

lehet választani, ennek bővítése (tetszőleges pontok megadásával) későbbi fejlesztés tárgya. 

A felhasználó kérheti, hogy a rendszer csak további jegy váltását nem igénylő utazási 

terveket készítsen, illetve azt is, hogy csak törzsvonalakat ajánljon, ezáltal a kapott utazási 

tervek nem csak a kérés idején, hanem teljes üzemidőben alkalmazhatók lesznek 
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(értelemszerűen több-kevesebb várakozással). Az útvonalkeresés felgyorsítható, amennyiben 

csak a rendszer által „ajánlott” átszállási lehetőségek kerülnek vizsgálatra, ennek részleteiről 

az értekezés későbbi részében, a hatodik fejezetben esik szó. 

A felhasználó a fenti beállításokon túl korlátozhatja az átszállások számát, a 

várakozási időt és a gyaloglási távolságot, továbbá megadhatja a felszálláskor alkalmazandó 

(a késések, sietések kiküszöbölését szolgáló) biztonsági időt. (Fenti paraméterek 

alapértelmezett értékekkel kerülnek kitöltésre, vagyis a felhasználónak nem kell ennyi adatot 

megadnia, csupán lehetősége van igény szerinti módosításra.) 

A „Tervezés” gombra kattintva a rendszer Dijkstra algoritmusával [19], a kiválasztott 

utazói réteg preferenciáit alkalmazva végzi el az utazástervezést (ennek részletes leírása a 

hatodik fejezetben olvasható), melynek eredményeképpen lehetőség szerint (az egyszerű 

választást szem előtt tartva) két tervet kínál fel (12. ábra). 

 

12. ábra: A MenetRendes program által felajánlott utazási tervek közötti választás 

Az első terv a Dijkstra-algoritmus által a megadott feltételeknek megfelelő optimális 

útvonalat tartalmazza, míg a második terv olyan módon kerül meghatározásra, hogy 

érdemileg eltérjen az elsőtől. Utóbbi a közforgalmú közlekedés esetén más viszonylat(ok) 

igénybe vételét jelentheti, illetve a gyalog megtett útszakasz arányának változását. Ennek 

megfelelően az algoritmus az optimálisnak adódó tervben szereplő viszonylatok egyenkénti 

kizárásával, valamint a gyaloglási távolság 25%-kal történő korlátozásával állít elő újabb 

terveket, és ezek közül a legjobb generalizált eljutási idejű tervet ajánlja fel második helyen 

(ennek folyamata a 13. ábrán követhető). 
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Annak érdekében, hogy az utasok döntéseit minden esetben (ne csak önkéntes jelzés 

esetén) rögzíteni lehessen, a 12. ábrán látható választási felület kizárólag néhány, az utazási 

tervekre jellemző értéket jelenít meg, melyek a következők: 

 érkezés időpontja; 

 eljutási idő; 

 átszállások száma; 

 várakozási idő; 

 járművön töltött idő; 

 gyaloglási távolság; 

 utazás ára (az esetlegesen szükséges plusz jegyek árának összege, a már meglévő 

utazási igazolvány árát nem számítva). 

 

Optimális 
utazási terv 

(I) 

Utazástervezés 
bemenő 

paraméterei 

Legjobb utazási 
terv az optimális 
tervben szereplő 
1. vonal nélkül

Legjobb utazási 
terv az optimális 
tervben szereplő 
2. vonal nélkül

Legjobb utazási 
terv az optimális 
tervben szereplő 
n. vonal nélkül

Legjobb utazási 
terv a gyaloglás 

25%-os 
korlátozásával

...

Második legjobb 
utazási terv 

(II) 

 
Utazó 

választása 

Választás esetleges 
módosítása  

13. ábra: A MenetRendes program által felajánlott utazási tervek előállításának és 

kiválasztásának folyamata 
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A választást segíti, hogy az utazó számára kedvezőbb értékek kék, míg a 

kedvezőtlenebb jellemzők piros színnel kerülnek kiemelésre. A felhasználó csak akkor 

tekintheti meg a részletes utazási tervet, miután már elköteleződött valamely lehetőség 

mellett, amit a nagyméretű választó gombok is hangsúlyoznak. Ezt követően megjelenek a 

választott utazási terv részletei (14. ábra). 

 

14. ábra: A kiválasztott utazási terv részletei a MenetRendes programban, valamint 

lehetőség az alternatív utazási terv kiválasztására 
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Amennyiben a konkrét tervet látva a felhasználó mégsem elégedett választásával, 

közvetlen gomb használatával megváltoztathatja döntését (de később akár újra visszatérhet az 

első tervhez is). 

Természetesen előfordulhat olyan kérés, amelyre csak egyetlen értelmes utazási 

javaslat adható: ilyenkor a választási lépés elmarad, és a program azonnal a részletes utazási 

tervet jeleníti meg. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kidolgozott új módszer és a megvalósított MenetRendes 

program újszerűsége a többi, utazói preferenciákat is figyelembe vevő rendszerhez [83] [118] 

[117] képest abban rejlik, hogy ebben az esetben nem az utasoknak kell explicit módon 

megadniuk a preferenciájukat (pl. „leggyorsabb út”, „legkevesebb átszállás”), hanem ez a 

valós utazási tervek közül történő választásuk alapján automatikusan felderíthető, ezáltal a 

kevésbé realisztikus, elméleti választások helyett pontosabb, életszerű szempontok kaphatók. 

4.2.2.2. A MenetRendes program próbaüzeme 

A rendszer próbaüzeme 2013. február 15-én kezdődött Győr helyi autóbusz-

közlekedésében [60] [94]. A szolgáltatást az első három héten több, mint kétezer utazás 

megtervezésére használták, mint a 15. ábrán látható. 
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15. ábra: A MenetRendes rendszer által naponta készített utazási tervek száma a próbaüzem 

első három hetében 
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A napi kérések száma átlagosan 60 körül alakult, 2013. február 20-át nem számítva, 

amikor a Kisalföld napilap cikke [94] is foglalkozott az új szolgáltatással: ezen az egyetlen 

napon közel ezer utazási tervet kérdeztek le az utasok. 

A próbaüzem fenti, első fázisában természetesen minden utazói réteg esetén azonos 

preferencia-beállítások kerültek alkalmazásra annak érdekében, hogy az eredményeket ne 

befolyásolják a korábbi vizsgálatok megfigyelései. Kizárólag az utazók feltételezett 

gyaloglási sebessége tért el (értelemszerűen) a három korcsoport esetén: a tanulók 

tekintetében 5 km/h, a dolgozók esetében 4 km/h, míg a nyugdíjasok utazási terveinek 

készítése során 2 km/h gyaloglási sebesség került alkalmazásra. 

Annak érdekében, hogy a különböző szempontok (gyaloglás, várakozás, átszállás, 

plusz díj) hatása is torzítatlanul mérhető legyen, a próbaüzem fenti szakaszában a generalizált 

eljutási idő gyakorlatilag megegyezett a fizikai eljutási idővel, tehát a gyaloglás és a 

várakozás nem minősült eleve kényelmetlenebb vagy kényelmesebb utazási szakasznak, mint 

a járművön történő utazás. Az esetlegesen fizetendő plusz összegeket sem konvertálta 

időértékre a program. Kizárólag az átszállások esetén került alkalmazásra 1 perc pluszérték, 

annak érdekében, hogy a Dijkstra-algoritmus a betérővel közlekedő járatok esetén ne 

„szállítsa le” az utasokat a betérő elején, majd a vissza ugyanarra a – betérőből visszaérkező 

és továbbhaladó – járatra, ennek hiányában ugyanis az algoritmus működéséből következően 

hibás javaslatok születtek volna hasonló esetekben. 

Az adatok első feldolgozása a harmadik hét végén történt, miután összegyűlt a 

helyszíni kikérdezéssel összemérhető számú döntési adat. Az adatok a későbbiekben 

bemutatásra kerülő elemzését követően, 2013. március 13-án indult a próbaüzem második 

fázisa, melynek során a rendszer már az utazói rétegenként meghatározott eltérő 

preferenciákat alkalmazta az utazástervezésnél. 

Ennek eredményeképpen összehasonlítható volt, hogy a felhasználók milyen 

gyakorisággal választják a rendszer által is jobbnak ítélt utazási terveket a preferenciák 

figyelembe vétele esetén, illetve anélkül. Az összehasonlítás részletei a hatodik fejezetben 

kerülnek bemutatásra. 
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5. A felvett utazói preferenciák elemzése, döntési modellek 

építése 

Mindkét kísérleti adatfelvételt az adatok feldolgozása követte, melynek révén lehetővé 

vált általános összefüggések feltárása, valamint a döntési modellek felépítése, azaz a 

megfelelő modellek kiválasztása és paramétereik meghatározása. 

5.1. A felvett adatok feldolgozása 

Az adatok feldolgozása mindkét felvétel esetén az adatok tisztításával és szükség 

szerinti konverziójával kezdődött. Ezt követte az általános elemzés, melynek során az 

alapvető jellemzők, tendenciák meghatározásra kerültek. A feldolgozás utolsó lépése a 

diszkrét választási modellek felépítéséhez szükséges adattáblák előállítása. 

5.1.1. A helyszíni módszer adatainak feldolgozása  

A feldolgozás első lépése a papír alapú kérdőívek tartalmának számítógépen történő 

rögzítése volt. Ehhez a Microsoft Access rendszerben hoztam létre egy relációs adatbázist, 

melynek felépítése alapvetően a kérdőívet követte. Természetesen az előző fejezetben említett 

konverziók (pl. viszonylat helyett a következő járat érkezéséig hátralévő idő tárolása) 

elvégzésre kerültek. 

A rögzítést követően került sor az adatok tisztítására. A kérdések bizonyos esetekben 

redundanciát tartalmaztak (pl. ahol az utas még nem szállt át, ott a kiindulási helyről történő 

indulás óta eltelt időnek meg kell egyeznie az addigi gyaloglási és várakozási idő összegével), 

így az ellentmondó válaszok kiszűrhetőek, illetve kis eltérés esetén (pl. a becslésből adódó 

pontatlanság) korrigálhatók voltak. 

A kikérdezések sikerességének arányát a 16. ábra szemlélteti. Látható, hogy a 

megszólított utasok 19%-a egyáltalán nem volt hajlandó részt venni a felmérésben, így 

esetükben kérdőív kitöltésére sem került sor. Az esetek 7%-ában kitöltésre került ugyan a 

kérdőív, de olyan hiányosságokat tartalmazott (jellemzően az 1. oldal végéig sem jutott el a 

kérdezőbiztos), hogy nem lehetett feldolgozni. Szintén kizárásra került a kérdőívek 3%-a, 

amely ki volt töltve, azonban olyan súlyos ellentmondásokat tartalmazott, amelyeket nem 

lehetett korrigálni. A megkérdezettek 14%-a eljutott ugyan a 2. oldalig, de ott egyetlen 

kérdésre sem adott pozitív választ. Ez a hozzáállás inkább azt tükrözi, hogy nem vette 

komolyan a felmérést, mivel legalább egy esetben biztosan érdemes lett volna változtatnia 

utazási tervén. Ezért a minta torzulásának elkerülése érdekében ezek a kérdőívek a további 
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feldolgozásból szintén törlésre kerültek. Ahol legalább egy preferenciával kapcsolatos 

kérdésre pozitív volt a válasz, ott természetesen valamennyi válasz (a negatívok is) 

feldolgozásra került. 

 

7%

3%

14%

57%

19%

Nem válaszolt Alapvető hiányosságok

Súlyos ellentmondások Nincs pozitív válasz

Használható
 

16. ábra: A győri megállóhelyi kikérdezés eredményességének megoszlása 

Érdekesség, hogy a fenti, bármely alternatívát mereven elutasító válaszadók 

legnagyobb arányban a nyugdíjasok között voltak megtalálhatóak (28%), míg a 

legrugalmasabbak a tanulók voltak (9%). A nemek közül a férfiak voltak elutasítóbbak (24%), 

a nők kevésbé (18%). 

A szűrés eredményeképpen összesen 199 db kérdőív maradt (az összes kikérdezés 

57%-a), amelyek a további feldolgozás alapját képezték. Ezek közül 130 db (65%) esetén 

sikerült befejezni a kérdőívet, azaz a kérdezőbiztosok valamennyi típusú kérdésre rögzítettek 

(pozitív vagy negatív) választ. A fennmaradó 69 db kérdőív részlegesen volt használható, de a 

meglévő válaszok természetesen feldolgozásra kerültek. 

Az adattisztítást követően kiszámításra került néhány olyan érték, amelyeket a 

kérdőívek csak implicit módon tartalmaztak (pl. járművön töltött utazási idők). 

Az értekezés további része csak az érvényes kérdőívek elemzésével foglalkozik. 

5.1.2. Az online módszer adatainak feldolgozása 

Az online módszer egyik legfontosabb előnye értelemszerűen abban rejlik, hogy a 

felvett adatok automatikusan rendelkezésre állnak strukturált, elektronikus formában, ezáltal a 

feldolgozás egyik leginkább időigényes, egyúttal hibalehetőséget jelentő fázisa, az adatok 

kézi rögzítése kiküszöbölhető [8]. 

A MenetRendes program [60] valamennyi utazástervezési kérés során rögzíti az összes 

bemenő paramétert, a találatok számát (0, 1 illetve 2) a hozzájuk tartozó generalizált eljutási 
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időkkel együtt, valamint egy a lekérdezés időpontjából és viszonylatából képzett 

kérésazonosítót. Ezen kívül minden felhasználói választásnál tárolja a már említett 

kérésazonosítót – hozzáfűzve egy-egy „M” betűt, amennyiben a felhasználó korábbi döntését 

módosította –, a két választási lehetőség modellépítéshez szükséges jellemzőit (ezek később, a 

modellépítés tárgyalása során kerülnek részletes ismertetésre), a generalizált eljutási időket, 

valamint a felhasználó döntését (1 vagy 2). A fenti két kimeneti lista pontosvesszővel tagolt 

egyszerű szövegfájlokban kerül rögzítésre a szerveren, ezáltal az eredmények könnyen 

feldolgozhatóak a Microsoft Excel szoftverrel, illetve a modellépítés során. 

Az adatok tisztítása ebben az esetben sem volt teljes mértékben kiküszöbölhető. Mivel 

a felhasználók a felajánlott utazási terveket többször is kiválaszthatják (a böngésző 

„Visszalépés” gombjának használatával), vagy akár párhuzamosan is megnyithatják (pl. 

többlapos böngészési üzemmódban), nem minden esetben egyértelmű, hogy melyik volt a 

végleges választásuk (bár a használati útmutató [60] fokozottan felhívta figyelmüket a 

rendszer következetes használatára). 

A feldolgozott 2260 utazástervezés közül 1757 esetben kattintottak a felhasználók 

valamelyik utazási terv részleteinek megjelenítésére (a többi esetben feltehetőleg már a 

választási lehetőségek áttekintésénél sem találtak megfelelő változatot, ezért módosították a 

keresési paramétereket, és új kérést küldtek a szerver felé). 

Az adattisztítás két alapvető, és egy kiegészítő lépésből állt. 

Az első ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az adott választáshoz nem tartozik -e a 

későbbiekben azt felülbíráló, módosított döntés. Ez a kérésazonosítók segítségével 

ellenőrizhető, mivel ebben az esetben az azonosítók eleje megegyezik, a módosított döntést 

csak a már említett „M” betű jelöli az azonosító végén. Ilyen esetekben értelemszerűen az 

utolsó (legtöbb „M” betűvel végződő) döntésazonosítóhoz tartozó értéket kell feldolgozni, a 

korábbi döntések az elemzésből kiszűrhetők. Ennek hatására az 1757 választás 23%-a került 

kizárásra, így a továbbiakban 1348 döntéssel lehetett dolgozni. 

A második vizsgálat az ellentmondó döntéseket szűrte ki, amelyek esetében a 

felhasználó mindkét utazási tervet párhuzamosan megjelenítette, és semmilyen információ 

nem állt rendelkezésre arról, hogy végül melyiket részesítette előnyben (egyik azonosító 

végén sem szerepelt „M” betű). Ezekben az esetekben értelemszerűen mindkét döntés 

kizárásra került a további feldolgozásból. A szűrés az eredeti döntéseknek további mintegy 

15%-át érintette, így 1095 felhasználható választás maradt a további vizsgálatokhoz. 

A harmadik, kiegészítő lépést az tette szükségessé, hogy kiderült, a felhasználók nagy 

része a döntés módosítására szolgáló lehetőséget sem rendeltetésszerűen használta: sokan – 
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talán csak kíváncsiságból – abban az esetben is megtekintették az alternatív utazási tervet, 

amikor valójában az eredetileg kiválasztott utazást találták megfelelőbbnek, ezt azonban nem 

jelezték később. Ez azután több esetben is megakadályozta a modellépítést, emiatt – 

kényszerű megoldásként – a választásukat módosító felhasználók döntései is kizárásra 

kerültek, mivel nem tudható, hogy valóban változtattak -e döntésükön, vagy csupán 

érdeklődésből tekintették meg az alternatívát. (A további fejlesztések során ez a probléma 

olyan módon enyhíthető, hogy az utazási terveket áttekintő választási felületen az egyes 

utazási tervekben szereplő vonalak is felsorolásra kerülhetnének – pl. „11 – 17A” –, ezáltal a 

vonalhálózatot ismerő felhasználók – akik számára ez az információ is fontos támpont a 

döntésnél, feltehetőleg ezért tekintik meg mindkét változat részleteit – kattintás nélkül is 

felismernék a tervek „lényegét”, és ezt követően valóban csak arra a változatra kattintanának, 

amely számukra megfelelőbb.) A fenti megfontolás alapján tehát csak azok a döntések 

maradtak a vizsgálat tárgyai, amelyek esetében a felhasználó egyetlen kattintással ki tudta 

fejezni végleges választását. Mivel az esetek többsége (az 1095 fennmaradó választás 68%-a) 

ebbe a kategóriába tartozott, és a válaszok eloszlása is hasonló maradt, ez a szűkítés (amire a 

program módosítása után remélhetőleg nem lesz szükség) a reprezentativitást érdemben nem 

befolyásolta. 

Végül tehát az összes döntési adat 43%-a, pontosan 745 választás bizonyult 

használhatónak a további elemzések és a modellépítés céljára, mint a 17. ábra mutatja. 

23%

14%

20%

43%

A felhasználó később módosította

Ellentmondásos választás

Módosított választás

Egyértelmű választás
 

17. ábra: Az online rendszer által rögzített utazói döntések megoszlása a további 

felhasználhatóság szempontjából 
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5.2. A felvett adatok általános elemzése 

Az alábbiakban a felvett adatok elemzése során feltárt általános jellegű összefüggések 

bemutatására kerül sor. 

5.2.1. A helyszínen felvett adatok általános elemzése 

Az adatok elemzésének sorrendje a kérdőív felépítését követi: elsőként a kikérdezett 

személyek, illetve aktuális utazásuk adatainak áttekintésére kerül sor, majd a válaszadók 

útvonal-változtatási hajlandóságának általános tendenciái kerülnek bemutatásra. 

5.2.1.1. Általános megfigyelések 

A 18. ábrán látható a válaszadók nemek szerinti megoszlása. Látható, hogy a nők 

aránya némileg magasabb a férfiakénál, ez azonban nem feltétlenül hiba, mivel általános 

jelenség, hogy a nők nagyobb arányban veszik igénybe a közforgalmú közlekedést, ugyanis a 

családi autót (ha csak egy van a háztartásban) rendszerint a férfi használja. (A győri autóbusz-

közlekedést igénybe vevő utasok nemek szerinti megoszlásáról nem áll rendelkezésre adat.) A 

válaszadók között egyetlen mozgáskorlátozott személy volt. 

59%

41%

Férfi Nő
 

18. ábra: A használható kérdőívek válaszadóinak megoszlása nemük szerint 

A válaszadók életkor szerinti megoszlása a 19. ábrán szerepel. Bár a kérdezőbiztosok 

igyekeztek egyenletes eloszlás szerint megszólítani a várakozókat, a fiatalabb korosztály 

aktívabbnak bizonyult (ahogyan a használható válaszokat is ők adták a legnagyobb arányban), 

míg az idősebb korosztály passzívabbnak. 
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19. ábra: A használható kérdőívek válaszadóinak megoszlása életkoruk szerint 

A 20. ábra a válaszadók foglalkozás szerinti megoszlását mutatja. 
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20. ábra: A használható kérdőívek válaszadóinak megoszlása foglalkozásuk szerint 

A bérleteladási adatok és az utasszámlálások [62] szerint a tanulók, a dolgozók és a 

nyugdíjasok megközelítőleg egyenlő arányban utaznak Győr helyi autóbuszjáratain, ezért 

jelen felmérésben a tanulók és a nyugdíjasok némileg alul vannak reprezentálva. Mivel ez 

esetben elég pontos becslés adható az utasok valódi arányáról, a modellépítés során a tanulók 

válaszai másfélszeres, míg a nyugdíjasoktól származó adatok háromszoros súllyal kerültek 

felhasználásra. 

A 21. ábra az utazások cél szerinti megoszlását mutatja. Mivel a felvétel hajnaltól kora 

estig tartott, arányosnak tűnik, hogy az utazások valamivel kevesebb, mint fele hazautazás, 

míg a többi egyéb célú. 
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21. ábra: A használható kérdőívek válaszadóinak megoszlása utazási céljuk szerint 

A 22. ábrán látható a válaszadók által használt jegy- illetve bérlettípusok megoszlása. 

A valós eladási és utasszámlálási adatok szerint az autóbuszon váltott jegy, az egyvonalas 

bérlet, valamint a díjmentes utazás némileg alulreprezentált, de utóbbira magyarázatot ad az 

idősebb korosztály kisebb aktivitása a felmérésben. Családi jeggyel egyetlen megkérdezett 

személy sem utazott. 
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69%
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2%12%
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22. ábra: A használható kérdőívek válaszadóinak megoszlása az igénybe vett jegy- illetve 

bérlettípus szerint 

A következő kérdések az utazás már megtett, illetve még hátralévő szakaszára 

vonatkoznak. A 23. ábra a korábbi, míg a 24. ábra a tervezett átszállások számának 

megoszlását mutatja (ha a felvétel éppen átszállás közben történt, az aktuális átszállás 
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„korábbinak” számít). Látható, hogy ezen a téren is sikerült különböző típusú utasokat 

megszólaltatni. 

39%
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55%

0 átszállás 1 átszállás 2 átszállás
 

23. ábra: A felvételt megelőző útszakaszon tett átszállások számának aránya 

(amennyiben a felvétel átszállás közben történt, azt is beleértve) 
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24. ábra: A felvételt követő útszakaszon tervezett átszállások számának aránya 

A 25. ábra a járművön töltött idők eloszlását mutatja a válaszadók között (az ábrázolás 

kumulatív jellegű, azaz aki 20 percig utazott, az a 10 percig utazóknál is szerepel). Látható, 

hogy a megkérdezettek valamivel több, mint fele most kezdi utazását (ez összhangban van a 

beszámolt átszállások arányával), míg a többiek már utaztak helyi vagy helyközi 

autóbuszjáraton, illetve vonaton (a felvétel során kihangsúlyozásra került, hogy a kérdések a 

teljes utazásra vonatkoznak – akár különböző városok között –, mivel a helyközi, távolsági 

utazási előzmények is befolyásolhatják a preferenciákat, ennek köszönhető a Győr helyi 

forgalmában jellemző, 15% körüli aránynál jóval magasabb átszállási érték). 
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25. ábra: A felvételt megelőző illetve követő útszakaszokon a járművön töltött utazási idők 

eloszlása 

Hasonló jelleggel mutatja be a korábbi és hátralévő várakozási idők alakulását a 26. 

ábra, a korábbi út során zsúfolt járművön megtett időket a 27. ábra, a korábbi és hátralévő 

gyaloglási idők eloszlását pedig a 28. ábra. 
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26. ábra: A felvételt megelőző illetve követő útszakaszokon a várakozási idők eloszlása 
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27. ábra: A felvételt megelőző útszakaszon zsúfolt járművön töltött utazási idők eloszlása 

Szemléletes adat, hogy a válaszadók mindössze 4%-a értékelte úgy, hogy utazása 

valamely korábbi szakaszán zsúfolt járművön utazott. Ez azt a tapasztalatot erősíti meg, hogy 

néhány rövid csúcsidőszakot kivéve a járatok viszonylag alacsony kihasználtsággal 

közlekednek, ami az utasok számára rövid távon előnyös, mert kényelmesen utazhatnak, 

hosszú távon azonban további finanszírozási problémákat okozhat. 
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28. ábra: A felvételt megelőző illetve követő útszakaszokon a gyaloglási idők eloszlása 
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5.2.1.2. A válaszadók változtatási hajlandósága 

A következőkben az utasok preferenciáival kapcsolatos válaszok grafikus ábrázolása 

szerepel. Az ábrák szemléltető jellegűek, a teljes mintára vonatkoznak, a csoportonkénti 

(utasrétegenkénti) eltérések a későbbiekben kerülnek kifejtésre. 

A 29. ábra a válaszadók átszállási hajlandóságát mutatja be. Érdekességképpen a 

grafikonon a Kisalföld Volán 2008. évi felmérésének [62] hasonló kérdésére adott válaszok is 

feltüntetésre kerültek. Látható, hogy az egyénileg (kérdezőbiztos nélkül), feltehetően nem 

utazás közben kitöltött kérdőívek esetén a válaszadóknak jellemzően kisebb része vállalna 

eggyel több átszállást, 20 percnél kisebb időmegtakarításért. A valós utazás során felvett 

adatok ennél kedvezőbbek. 
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29. ábra: A válaszadók hajlandósága eggyel több átszállásra, a járművön töltött utazási idő 

csökkentése érdekében 

A több ábrán is szembetűnő ugrások oka az, hogy a válaszadók többsége a nyílt 

kérdésekre is viszonylag kerek számokkal (5-10-15 perc) válaszolt. 

A 30. ábra a zsúfoltság kérdésével foglalkozik. Ez esetben fordított volt a kérdés: 

mennyi időt áldozna fel az utas (tehát mennyivel hosszabb ideig utazna a járművön) annak 

érdekében, hogy az ne legyen zsúfolt, le tudjon ülni. A válaszadók több, mint fele 5 percet 

feláldozna ebből a célból. 
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30. ábra: A válaszadók hajlandósága lassabb, de kevésbé zsúfolt járművön történő utazásra 

A válaszadók átgyaloglási hajlandóságát a 31. ábra mutatja. 
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31. ábra: A válaszadók átgyaloglási hajlandósága különböző távolságban lévő más 

megállóhelyekre, a járművön töltött utazási idő csökkentése érdekében 

A belvárosi kikérdezési helyszíneken egy-egy 2 illetve 5 perc gyalogos távolságra 

található (létező) megállóhely szerepelt a kérdésben, míg Marcalváros esetén egy 4 és egy 7 

perc gyaloglást igénylő megállóhely volt a felkínált alternatíva. Látható, hogy a távolság 

növekedésével csökken a hajlandóság. Összehasonlításképpen itt is láthatók a Kisalföld Volán 
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2008. évi felmérésének [62] hasonló kérdésére adott válaszai: az akkori kérdőívben nem 

szerepelt az alternatív megállóhely konkrét távolsága, a kérdés általános jellegű volt. Látható, 

hogy a kérdezőbiztos közreműködése nélkül, valószínűleg nem utazás közben nyilatkozó 

személyek ez esetben is kevésbé voltak vállalkozóak. 

A 32. ábra az adott megállóhelyen történő hosszabb várakozásra vonatkozó 

hajlandóságot mutatja. A 2008-as felmérés ezzel a tényezővel nem foglalkozott, így ez 

esetben csak az aktuális felvételben szereplő két érték, az 5 illetve 10 perces 

többletvárakozásra vonatkozó hajlandóság hasonlítható össze. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

perc járművön töltött utazási idő 
megtakarításáért

V
á

la
s

za
d

ó
k

5 percig

10 percig

 

32. ábra: A válaszadók hajlandósága az adott megállóhelyen történő hosszabb várakozásra, 

a járművön töltött utazási idő csökkentése érdekében 

A 33. ábra a válaszadók fizetési hajlandóságát ábrázolja. Az elővigyázatosan 

megválasztott kérdezési forma ellenére is itt a legalacsonyabb a pozitív válaszok aránya, a 

nyilatkozatok szerint a legkisebb, 20 forintos többletdíjat is mindössze a válaszadók 32%-a 

fizetné ki a járművön töltött utazási idő felének megtakarításáért. 
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33. ábra: A válaszadók fizetési hajlandósága a járművön töltött utazási idő csökkentése 

érdekében 

5.2.2. Az online adatok általános elemzése 

A MenetRendes program [60] utazási terveit kérő felhasználók rétegenkénti 

megoszlását a 34. ábra mutatja. 
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34. ábra: A MenetRendes rendszerben készített utazási terveket kérő felhasználók 

utasrétegenkénti megoszlása 
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Érdekes eredmény, hogy a tanulók, dolgozók és nyugdíjasok egymáshoz viszonyított 

aránya rendkívül hasonló a helyszíni felvételhez, pedig az Internet-felhasználók esetében más 

arányok (viszonylag több tanuló és kevesebb nyugdíjas) lettek volna várhatóak. Arról 

ugyanakkor (felhasználói regisztráció híján) nincs adat, hogy az egyes rétegekben sok 

különböző felhasználó hajtott -e végre fejenként viszonylag kevés lekérdezést, vagy pedig 

kevés felhasználó, de intenzívebben használta -e a programot. 

Az eredményekből az is kiderül, hogy a felhasználók többsége előretervezéshez 

használta a rendszert, és nem utazás közben vette igénybe (utóbbi rétegek együttesen csupán 

8%-ot tettek ki az összes lekérdezésből). Ez a preferenciák utazás közbeni eltérésére 

vonatkozó hipotézis vizsgálatát ezzel a módszerrel egyelőre némileg korlátozza, a jövőben a 

program mobil eszközökre történő optimalizálásával lehetne növelni az utazás közbeni 

felhasználás arányát, ezáltal többrétű adatot gyűjteni. 

A 35. ábrán az utazási tervek naptípus szerinti megoszlása látható. A legtöbb tervezés 

iskolás munkanapokra vonatkozott (a próbaüzem feldolgozott időszaka alatt tanszünetes 

munkanap nem volt), a hétvégi napok aránya napokra bontva is kisebb, ahogy a valós 

utazások esetén is mérhető. 
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35. ábra: A MenetRendes rendszerben készített utazási tervek naptípus szerinti megoszlása 

A 36. ábra a tervezéshez megadott utazási igazolvány szerinti megoszlást mutatja be. 

A díjmentes utazások aránya összhangban van a nyugdíjasok korábban látott arányával. Az 

utazási igazolvánnyal nem rendelkezők (jeggyel utazók) aránya 20% körül alakul, ami a valós 

forgalmi adatoknál [62] némileg magasabb érték A bérlettel rendelkezők esetén az egyvonalas 

bérletet használók alulreprezentáltak, amiben szerepet játszhat az is, hogy alapértelmezés 

szerint a rendszer az összvonalas bérletet ajánlja fel a keresési űrlap betöltésekor. A 
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felhasználók egy része feltételezhetően nem állítja át ezt a paramétert (de éppen ezért lett a 

leggyakrabban vásárolt bérlettípus az alapértelmezés). A mégis egyvonalas bérletet megadók 

jellemzően a város legforgalmasabb autóbuszvonalaira (11, 14, 22) érvényes bérleteket 

jelölték meg. 

13%

4%

63%

20%

Díjmentes utazásra jogosult

Egyvonalas bérlet

Összvonalas bérlet

Nincs utazásra jogosító igazolványa
 

36. ábra: A MenetRendes rendszerben készített utazási terveket kérő felhasználók utazási 

igazolvány szerinti megoszlása 

A 37. ábra a program által talált utazási tervek számának eloszlását mutatja. Látható, 

hogy az esetek közel háromnegyedében sikerült kettő, érdemileg eltérő választási lehetőséget 

felkínálnia, és csak a kérések 11%-a esetén nem talált egyetlen utazási tervet sem. 
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37. ábra: A MenetRendes rendszer által talált utazási tervek száma az egyes lekérdezésekre 
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5.3. Logit modellek építése 

Az általános elemzést követően a felvett adatok első, már gyakorlati jellegű 

alkalmazása mindkét felvétel esetén a már említett döntési modellek felépítése volt. 

5.3.1. Logit modell építése a helyszínen felvett adatokból 

A helyszíni felvétel tervezésének fontos célkitűzése volt, hogy lehetőség szerint 

valamennyi, az útvonalválasztás szempontjából lényeges tényező rögzítésre kerüljön. A külső 

körülményekből (pl. időjárás) adódó lehetséges torzulások a feldolgozás során kerültek 

kiküszöbölésre (pl. a kisebb záporok idején kitöltött kérdőívek esetén az átgyaloglásra adott 

válaszok kihagyásával). A nem megfigyelt tényezőkből fakadó esetleges hiba ebből adódóan 

olyan kis mértékű, hogy nem képezte akadályát a hasonló célokra leggyakrabban alkalmazott 

logit modell építésének. 

A felvétel adatai alapján az eredeti és a felkínált alternatív utazási lehetőségek 

megfigyelt hasznosságának meghatározásához 6 db független magyarázó változó vehető 

figyelembe, melyek a következők: 

 hátralévő átszállások száma (db); 

 zsúfoltság a következő járaton (bináris érték: zsúfoltság esetén 1, különben 0); 

 hátralévő összes gyaloglási idő (perc); 

 hátralévő összes várakozási idő (perc); 

 fizetendő plusz összeg (Ft); 

 hátralévő összes járművön töltött utazási idő (perc). 

A fentiek alapján a hasznossági függvény a következő képlettel írható le: 

   jqjqjqjqjqjqjqjq jidoJIDOfizFIZVARgyGYzsZSatszATSZcV var (9) 

ahol 

 cjq a j utazáshoz tartozó konstans q utas(réteg) esetén; 

 ATSZq az átszállások számának együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 atszj a hátralévő átszállások száma j utazás esetén; 

 ZSq a zsúfoltság együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 zsj a zsúfoltság a következő járaton (bináris érték: zsúfoltság esetén 1, különben 0) 

j utazás esetén; 

 GYq a gyaloglási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 gyj a hátralévő gyaloglási idő j utazás esetén; 

 VARq a várakozási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 
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 varj a hátralévő várakozási idő j utazás esetén; 

 FIZq a fizetendő plusz összeg együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 fizj a fizetendő plusz összeg j utazás esetén; 

 JIDOq a járművön töltött utazási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 jidoj a hátralévő járművön töltött utazási idő j utazás esetén. 

A logit modell felépítéséhez konkrét döntések adatai szükségesek [8]. Mivel a felvétel 

alapfilozófiája kissé más volt (a döntésekhez tartozó határok pontos meghatározása is cél 

volt), a modellépítéshez transzformációt kellett végezni az adatokon. Ez gyakorlatilag azt 

jelentette, hogy dichotóm kérdéseket, illetve – a döntési határok ismerete alapján – az azokhoz 

tartozó válaszokat kellett megalkotni. A kiegyensúlyozott mintavételezés érdekében fix 

kérdések kerültek meghatározásra, és a feltárt döntési határokból következő válaszok 

képezték a modellépítés bemenetét. (Ezt a következő egyszerű példa szemlélteti. A 

modellépítéshez használt konkrét kérdés: „Hajlandó lenne -e 0 helyett 1 átszállást vállalni, ha 

ezáltal 5 perccel rövidebb ideig kellene csak utaznia?” Amennyiben a kikérdezett utas 

korábban a megfelelő kérdésre azt a választ adta, hogy legalább 4 perc utazásiidő-

megtakarításért vállal eggyel több átszállást, a konkrét esetben döntése „igennek” tekinthető. 

Amennyiben korábban úgy nyilatkozott, hogy csak legalább 10 perc idő megtakarítása esetén 

vállalja a plusz átszállást, a konkrét kérdésre válasza értelemszerűen „nem” lenne.) 

A kérdésekben szereplő értékeket a korábbi vizsgálatok alapján lehetett meghatározni: 

célszerűen azok az értékek kerültek kiválasztásra, amelyeknél a legnagyobb ugrások voltak a 

változtatni hajlandó utasok arányában, mivel így érhető el, hogy a válaszok minél inkább 

inhomogének legyenek. Az átszállási hajlandóság vizsgálatánál ez 5 és 10 perces járművön 

töltött utazási idő megtakarítását jelentette, a zsúfoltsággal kapcsolatos kérdésnél 5 és 10 perc 

többletutazást. 5 perces többletvárakozáshoz 10, míg 10 perces többletvárakozáshoz 15 perces 

megtakarítást volt célszerű rendelni. A közelebbi (2-4 perc távolságú) megállóhelyre történő 

átgyaloglást 5, a távolabbi (5-7 perc távolságú) megállóhelyre való sétát 10 perc 

időmegtakarítással lehetett összekapcsolni a virtuális kérdésekben. A járművön töltött utazási 

idő negyedének megtakarításakor 100 Ft, az idő fele esetén 200 Ft többletdíj került a 

dichotóm kérdésbe. 

Mivel egyszerre két változat került összehasonlításra, bináris logit modell 

alkalmazható. Az ehhez szükséges adatsorok (magyarázó változók értéke a két változat 

esetén, az utas választása, a választás súlya – a válaszadó foglalkozása alapján, a 

reprezentativitás javítása érdekében –) a kérdőívek adatait tartalmazó Microsoft Access 
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adatbázisból SQL parancsokkal generálhatók. Ennek során lehetséges kiszűrni bizonyos, téves 

eredményre vezető döntéseket is: a zápor idején felvett, átgyaloglásra vonatkozó válaszok, 

mozgáskorlátozott válaszadó esetén az átszállásra, átgyaloglásra és zsúfoltságra vonatkozó 

döntések, átszállás esetén az egyvonalas bérlettel vagy menetjeggyel utazók válaszai – a plusz 

költség és az átszállások közötti korreláció kiküszöbölése érdekében –, illetve a még átszálló 

(tehát több járatot is igénybe vevő) személyek esetén a zsúfoltsággal kapcsolatos döntések (a 

zsúfolt járművön töltött idő bizonytalansága miatt) nem kerültek be a modellbe. A fix 

kérdések néhány esetben értelmetlenek voltak (pl. 10 perc megtakarítás annak, aki csak 5 

percig utazik), ezek is törlésre kerültek. Így összesen 1241 „megfigyelés” állt rendelkezésre. 

A döntési modell a BIOGEME szoftver 1.8-as verziójának [9] használatával készült, 

először a teljes (foglalkozás szerint súlyozott) mintára, majd különböző utasrétegekre (ez 

utóbbi elemzéshez kapcsolódó eredmények a fejezet későbbi részében kerülnek ismertetésre). 

Az 1. táblázat a teljes minta alapján épített modell néhány fontosabb statisztikai 

jellemzőjét tartalmazza. A modell valamennyi utasréteg esetén konvergált.  

 

Megfigyelések (döntések) száma 1241 

Log-likelihood függvény végső értéke -1063 

ρ2 determinációs együttható 0,152 

Konvergencia elérve 
 

1. táblázat: A teljes kikérdezés alapján előállított logit modell főbb statisztikai jellemzői 

A ρ2 determinációs együttható értéke (0,152) alacsonynak tűnhet, a becslés azonban – 

mivel nem lineáris regresszióról van szó – nem feltétlenül rossz, a szakirodalomban máshol is 

előfordulnak hasonló determinációs együtthatóval rendelkező, mégis jónak minősíthető 

modellek [8]. A BIOGEME a következőképpen számolja ρ2 értékét [9]: 

 
0

2 *
1

L

L
  (10) 

ahol 

 ρ2 a determinációs együttható; 

 L0 a log-likelihood függvény értéke ha minden együttható a modellben 0; 

 L* a log-likelihood függvény értéke a becsült modellben. 

Történt kísérlet arra is – az esetleges jobb illeszkedés reményében –, hogy az 

időadatok helyett azok négyzete szerepeljen a hasznossági függvényben, az erre kapott modell 

azonban nem konvergált. 
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A 2. táblázat az egyes tényezők hasznossági függvényben alkalmazható 

együtthatójának becslését, valamint az egyes tényezők könnyebb összehasonlítása érdekében 

a hányadosukból számított idő- és pénzértékeket tartalmazza. Valamennyi együttható előjele 

negatív lett, ami megfelel a várakozásoknak, hiszen az összes tényező negatív töltetű, 

kellemetlenséget okoz az utasoknak (pl. hosszabb utazás, zsúfoltság, magasabb díj), vagyis 

csökkenti a hasznosságot. A táblázat az egyes együtthatók becslésének statisztikai 

szignifikanciájára jellemző „p” értéket is tartalmazza (robusztus t-próba alapján): amennyiben 

ennek értéke 0,05 vagy annál kisebb, a szakirodalomban általánosan elfogadott gyakorlat 

szerint bizonyítottnak tekinthető, hogy az összefüggés nem a véletlen műve, hanem a teljes 

utazóközönség szintjén is jelentkezik (a tévedés valószínűsége legfeljebb 5%) [55]. A táblázat 

értékeit áttekintve látható, hogy kizárólag a módosított utazási lehetőségre vonatkozó 

konstans esetén szerepel ennél magasabb (ráadásul jóval nagyobb, 1-hez közeli) érték (dőlt 

kiemelés), ami arra utal, hogy önmagában az utazási terv megváltoztatása nem feltétlenül 

okoz problémát az utasoknak, bár a konkrét felvétel során ez az eredmény adódott. Ez az 

eredmény – különösen olyan esetekben, amikor nincs előzetes elköteleződés egyik utazási 

lehetőség iránt sem – egybe is vág a várakozásokkal, ezért a konstans a modellből kihagyható. 

A további, az utazási lehetőségek egyes jellemzőivel kapcsolatos tényezők esetén viszont 0,01 

alatti „p” értékek születtek, ami a modell jóságára utal. 

Az idő pénzértéke a járművön töltött utazás esetén a legkisebb, óránként 935,4 Ft, míg 

várakozás esetén 1492,8 Ft, gyaloglás esetén 1623,6 Ft. A közelmúlt hazai vizsgálatai alapján 

[8] ezek az értékek nagyságrendileg elfogadhatónak tűnnek. Az átszállás 10-12 perc közötti 

időegyenértéke szintén megfelel a korábbi kutatásoknak [75]. 
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Tényező Együttható Időérték* Pénzérték „p” érték 

Átszállás (ATSZ) -3,1000 11,7 perc 182,35 Ft <0,01 

Zsúfoltság (ZS) -1,6500 6,23 perc 97,6 Ft 0,01 

Gyaloglás (GY) (1 perc) -0,4600 1,74 perc 27,06 Ft <0,01 

Várakozás (VAR) (1 perc) -0,4230 1,6 perc 24,88 Ft <0,01 

Plusz díj (FIZ) (1 Ft) -0,0170 0,06 perc 1 Ft <0,01 

Járművön töltött utazás (JIDO) 
(1 perc) 

-0,2650 1 perc 15,59 Ft <0,01 

Konstans (c) -0,0350 0,13 perc 2,03 Ft 0,94 

* = járművön töltött utazási idő alapján 
 

2. táblázat: A teljes kikérdezés alapján előállított logit modell együtthatói, idő- és 

pénzértékei, valamint az összefüggés statisztikai szignifikanciájára jellemző „p” érték 

A modell helyes működésének ellenőrzése érdekében elemzésre kerültek azok a 

kérdések, amelyekre tíznél több utazó válaszolt (vagyis ahol az eredeti utazási terv és a 

felajánlott alternatíva jellemzőinek eltérése azonos volt). Ezt követően összehasonlításra 

került a valós válaszok aránya (tapasztalati gyakoriság) a logit modell által számított 

valószínűséggel. Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. 
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Kérdés 

(Váltana -e a jelenlegi tervéhez képest 
a megadott jellemzőkkel rendelkező* 

utazási lehetőségre?) 

Válaszok
száma 

Valós 
váltási 
arány 

Váltás 
a logit 
modell 
szerint 

Eltérés 
(%pont) 

0 helyett 1 átszállás, 
5 perccel rövidebb utazás járművön 

138 10,24% 14,49% 4,25 

0 helyett 1 átszállás, 
10 perccel rövidebb utazás járművön 

96 39,52% 38,94% -0,58 

Kevésbé zsúfolt jármű, 
5 perccel hosszabb utazás 

181 61,73% 58,05% -3,67 

Kevésbé zsúfolt jármű, 
10 perccel hosszabb utazás 

181 21,76% 26,89% 5,13 

2 perccel több gyaloglás, 
5 perccel rövidebb utazás járművön 

77 40,00% 59,99% 19,99 

4 perccel több gyaloglás, 
5 perccel rövidebb utazás járművön 

55 38,27% 37,40% -0,87 

5 perccel több gyaloglás, 
10 perccel rövidebb utazás járművön 

51 60,28% 58,66% -1,62 

7 perccel több gyaloglás, 
10 perccel rövidebb utazás járművön 

38 43,24% 36,12% -7,12 

5 perccel több várakozás, 
10 perccel rövidebb utazás járművön 

107 70,51% 63,06% -7,44 

10 perccel több várakozás, 
15 perccel rövidebb utazás járművön 

60 35,44% 43,66% 8,22 

100 Ft-tal magasabb díj, 
4 perccel rövidebb utazás járművön 

13 44,12% 34,52% -9,59 

200 Ft-tal magasabb díj, 
4 perccel rövidebb utazás járművön 

33 2,04% 8,79% 6,75 

200 Ft-tal magasabb díj, 
6 perccel rövidebb utazás járművön 

30 20,22% 14,06% -6,16 

200 Ft-tal magasabb díj, 
8 perccel rövidebb utazás járművön 

26 20,55% 21,76% 1,21 

* = minden más tényező változatlan 
 

3. táblázat: A tíznél több esetben azonos paraméterekkel feltett, útvonalváltásra vonatkozó 

kérdésekre adott válaszok gyakoriságának összehasonlítása a logit-valószínűségekkel 

Látható, hogy az alternatív útvonal választásának valós aránya és becsült 

valószínűsége közötti eltérés egyetlen esetben közelítette meg a 20 százalékpontot, az összes 
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többi esetben 10 százalékpont alatt maradt. A tapasztalati gyakoriságok és a logit-

valószínűségek közötti összefüggés lineárisan közelíthető, az R2 determinációs együttható 

értéke 0,84, vagyis a közelítés igen jó, mint azt a 38. ábra is mutatja. 

R2 = 0,8419
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38. ábra: A 3. táblázatban szereplő összefüggések lineáris közelítése 

A fenti vizsgálat során azonban felmerülhet a „túltanulás” jelenségének veszélye, ami 

azt jelenti, hogy kellően sok változó használatával gyakorlatilag tetszőleges adathalmazra 

meghatározható olyan összefüggés, amely a válaszokat megfelelően visszaadja. Ezen 

hibalehetőség elkerülése érdekében további ellenőrzésre került sor, melynek eszköze az 

alapvetően műszaki, orvosi diagnosztikai tesztek hatékonyságának vizsgálatára szolgáló ROC 

(Receiver Operating Characteristic) analízis volt [21] [23]. A módszer lényege az, hogy a 

döntési eljárás különböző érzékenységi (bizonyossági) szinteken történő alkalmazásával 

meghatározásra kerül a vizsgált jelenség (pl. radarjel, betegség, illetve – jelen esetben – az 

útvonal megváltoztatására vonatkozó hajlandóság) téves, illetve helyes észlelésének 
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gyakorisága. Az egyes érzékenységi szintekhez tartozó értékpárok kétdimenziós 

koordinátarendszerben ábrázolásra kerülnek, majd ezen pontokat összekötve előáll az 

úgynevezett ROC-görbe. 

Az eljárás jóságát a ROC-görbe alatti terület jellemzi, amely akkor maximális (értéke 

1), ha a görbe áthalad az egységnégyzet bal felső csúcsán, vagyis a módszer alkalmas az 

esetek pontos szétválasztására: a vizsgált jelenséget – fennállása esetén – minden alkalommal 

felismeri, ellenkező esetben viszont nem vezet téves észleléshez. 

Minél messzebb halad a ROC-görbe az egységnégyzet bal felső csúcsától, annál 

kevésbé hatékony a diagnózis. Az x=y egyenes a véletlenszerű találgatásnak felel meg: ebben 

az esetben az észlelés ugyanakkora valószínűséggel helyes, mint téves, tehát a módszer a 

vizsgált jelenség szempontjából nem tud különbséget tenni. Amennyiben a görbe az előbbi 

egyenes alatt halad, hatékonysága az adott esetben még a véletlen döntésnél is rosszabb. 

A tárgyalt helyszíni kikérdezéses felvétel adatainak ROC módszerrel történő elemzése 

során – a már említett túltanulás kiküszöbölése érdekében – a minta kettéosztásra került: az 

1241 döntésből véletlen sorrend szerint az első 841 alapján újból meghatározásra kerültek a 

logit modellben szereplő hasznossági függvény együtthatói, majd utóbbiak felhasználásával 

került sor a maradék 400 döntés vizsgálatára. A modellépítés és az ellenőrzés tehát különböző 

utazói döntések alapján történt, ezáltal a vizsgálat ebben az esetben nem arra irányult, hogy a 

modell a felépítéséhez használt adatokat milyen mértékben képes visszaadni, hanem arra, 

hogy az utazói döntések egy részéből származtatott összefüggések mennyire helytállóak más 

döntések esetén. 

Az útvonal-változtatás előrejelzése a logit-valószínűség alapján, különböző 

érzékenységi szinteken (5%-os lépcsőkkel) történt (a módszer adott s érzékenységi szinten 

akkor dönt az útvonal-változtatás mellett, ha annak valószínűsége a logit modell szerint 

nagyobb, mint s). 

Az eredményt a 39. ábra mutatja: a görbe alatti terület nagysága 0,71, ami a 

véletlenszerű választásnak megfelelő 0,5-nél (a szemléltetés érdekében az utóbbihoz tartozó 

x=y egyenes is ábrázolásra került) jelentősen magasabb, tehát a ROC analízis megerősíti a 

modell jóságát. 
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39. ábra: A kettéválasztott minta alapján készített ROC analízis görbéje 

5.3.2. Logit modell építése az online adatokból 

A MenetRendes programmal [60] összegyűjtött döntési adatok feldolgozása során 

fontos szempont volt, hogy az eredmények minél egyszerűbben összevethetőek legyenek a 

helyszíni kikérdezés eredményeivel, lehetőséget adva a két preferenciaadat-gyűjtési módszer 

jóságának összehasonlítására is. 

Az online adatgyűjtés – mivel természetéből fakadóan a tényleges utazástól és az 

utazótól némileg távolabb helyezkedik el – bizonyos esetekben korlátozásokkal járt. Nem volt 

lehetőség a járatok zsúfoltságának vizsgálatára (ezt a későbbiekben esetleg historikus 

zsúfoltsági adatok beépítésével és az utazási tervekben történő megjelenítésével lehetne 

pótolni), a pillanatnyi időjárás esetleges torzító hatásainak figyelembe vételére, az utazás ára 

és az átszállások száma között bizonyos esetekben fennálló korreláció kiküszöbölésére, illetve 
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a minta reprezentativitása sem volt olyan szinten biztosítható, mint a helyszíni kikérdezés 

során. Mivel azonban a felsorolt problémák csak a feldolgozott döntések kis részét 

érinthették, a módszerek összehasonlíthatósága érdekében a helyszíni kikérdezéses felvétellel 

alapjaiban megegyező logit modell került felépítésre, melynek eredményei természetesen csak 

tájékoztató jellegűek (de alkalmasak az új adatfelvételi módszer használatának 

illusztrálására), pontosságuk további, részletesebb vizsgálatokkal jelentősen növelhető. 

A fenti alapelvekkel összhangban, a megfigyelt 5 db magyarázó változó a következő: 

 átszállások száma (db); 

 összes járművön töltött utazási idő (perc). 

 összes gyaloglási idő (perc); 

 összes várakozási idő (perc); 

 fizetendő plusz összeg (Ft). 

A fentiek alapján a hasznossági függvény a következő képlettel írható le: 

 jqjqjqjqjqjq fizFIZVARgyGYjidoJIDOatszATSZV   var  (11) 

ahol 

 ATSZq az átszállások számának együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 atszj az átszállások száma j utazás esetén; 

 JIDOq a járművön töltött utazási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

jidoj a járművön töltött utazási idő j utazás esetén. 

 GYq a gyaloglási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 gyj a gyaloglási idő j utazás esetén; 

 VARq a várakozási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 varj a várakozási idő j utazás esetén; 

 FIZq a fizetendő plusz összeg együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 fizj a fizetendő plusz összeg j utazás esetén; 

Mivel ebben az esetben mindig két egyenrangú változat közül választhatnak az 

utazók, nincs előzetes elköteleződésük egyik iránt sem, a modellben a konstans tag – különös 

tekintettel arra, hogy még a helyszíni kikérdezés esetén sem bizonyult szignifikánsnak – a 

modellből már eleve elhagyásra került. 

A módszer kétségtelen előnye a helyszíni kikérdezéssel szemben, hogy ebben az 

esetben a döntéseket illetően semmilyen utólagos transzformációra nem volt szükség, a 

választások valamennyi jellemzőjükkel együtt közvetlenül felhasználható alakban 

rendelkezésre álltak. 
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A döntési modell a helyszíni kikérdezéshez hasonlóan a BIOGEME szoftver [9] 

használatával készült, először a teljes mintára, majd különböző utasrétegekre (ez utóbbi 

elemzések eredményei a fejezet későbbi részében kerülnek ismertetésre). 

A 4. táblázat a teljes minta alapján épített modell fontosabb statisztikai jellemzőit 

tartalmazza. A modell valamennyi utasréteg esetén konvergált. Érdekes, hogy a kisebb minta 

ellenére a ρ2 determinációs együttható értéke (0,208) magasabb, mint a helyszíni kikérdezéses 

felmérés esetén (0,152). 

 

Megfigyelések (döntések) száma 745 

Log-likelihood függvény végső értéke -409 

ρ2 determinációs együttható 0,208 

Konvergencia elérve 
 

4. táblázat: A MenetRendes rendszer által rögzített összes döntés alapján előállított logit 

modell főbb statisztikai jellemzői 

Az 5. táblázat – a helyszíni kikérdezéses felvétellel analóg módon – az egyes tényezők 

hasznossági függvényben alkalmazható együtthatójának becslését, valamint a hányadosukból 

számított idő- és pénzértékeket tartalmazza. A várakozásoknak megfelelően ebben az esetben 

is valamennyi együttható előjele negatív lett. A robusztus t-próba alapján számított „p” 

szignifikancia-érték a teljes minta esetében valamennyi értéknél 0,05 alatti, tehát az 

összefüggések 5%-os hibalehetőség mellett a teljes internetes felhasználói körre jellemzőek, 

ebben az esetben sem csupán a véletlen művei. 

 

Tényező Együttható Időérték* Pénzérték „p” érték 

Átszállás (ATSZ) -0,3390 3,76 perc 80,14 Ft 0,02 

Gyaloglás (GY) (1 perc) -0,0957 1,06 perc 22,62 Ft <0,01 

Várakozás (VAR) (1 perc) -0,0805 0,89 perc 19,03 Ft <0,01 

Plusz díj (FIZ) (1 Ft) -0,0042 0,05 perc 1 Ft <0,01 

Járművön töltött utazás (JIDO) 
(1 perc) 

-0,0901 1 perc 21,30 Ft <0,01 

* = járművön töltött utazási idő alapján 
 

5. táblázat: A MenetRendes rendszer által rögzített összes döntés alapján előállított logit 

modell együtthatói, idő- és pénzértékei, valamint az összefüggés statisztikai 

szignifikanciájára jellemző „p” érték 
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A fenti táblázatot összehasonlítva a 2. táblázattal megfigyelhető, hogy az internetes 

utazástervezés során az átszállás utazásiidő-értéke jelentősen alacsonyabbnak adódott a 

helyszíni felvételhez képest (11,7 helyett mindössze 3,76 perc), amiben szerepet játszhat, 

hogy a felhasználók többsége nem utazás közben, hanem otthoni előretervezéshez vette 

igénybe a szolgáltatást. A gyaloglás járműbeli utazási időre konvertált értéke hasonló lett a 

két vizsgálat során (1 perc gyaloglás 1,06 illetve 1,74 perc járművön történő utazásnak felel 

meg), akárcsak az utazásért fizetendő plusz díj hatása (0,05 perc illetve 0,06 perc 

forintonként), jelentős eltérés tapasztalható ugyanakkor a várakozás tekintetében. Míg a 

helyszíni kikérdezés alapján 1 perc várakozás 1,6 perc járműbeli utazási időnek (tehát a 

járművön történő utazásnál nagyobb kényelmetlenségnek) felelt meg, az online rendszer 

adatai alapján ennek negatív haszna még a járművön töltött időnél is kisebb: mindössze 0,89 

perc járművön történő utazásnak felel meg. Ennek oka szintén az lehet, hogy a felhasználók 

jelentős része olyan helyen vette igénybe az utazástervező szolgáltatást, ahol hasznosan és 

kényelmesen el tudta tölteni az első járat indulásáig hátralévő időt, ezáltal számára ez kisebb 

haszoncsökkenést okozott, mint ha gyorsabban útnak tudott volna indulni, azonban a 

járművön több időt kellett volna eltöltenie. 

Az idő pénzértéke az online adatokból épített modell alapján hasonló a helyszíni 

kikérdezésből számított értékekhez. Az összeg ebben az esetben – a fent már bemutatott okok 

miatt – várakozás esetén a legkisebb, óránként 1141,8 Ft, míg gyaloglás esetén 1357,5 Ft, 

járművön történő utazás esetén pedig 1278 Ft. 

Az online adatokból épített modell jósága a helyszíni kikérdezéses eljárással szemben 

nem volt közvetlenül ellenőrizhető: míg utóbbi esetén számos kérdés gyakorlatilag ugyanarra 

az esetre vonatkozott (lévén a két felkínált változatban mindig csak két-két jellemző tért el, az 

eltérés mértéke pedig kis elemszámú diszkrét halmazból került ki), ezáltal a tipikus 

kérdésekre kiszámítható volt a válaszok relatív gyakorisága (3. táblázat), és ezt össze lehetett 

hasonlítani a logit modell által szolgáltatott valószínűséggel, az online rendszerben szinte 

minden eset egyedi, azaz több szempontból, a legkülönbözőbb mértékben eltérő változatok 

közül kell választani. A ROC analízis esetében az észlelni kívánt jelenség meghatározása 

okozna nehézséget: mivel az utazástervező rendszer használatakor a felhasználóknak még 

nincs előzetes elképzelésük az utazás menetéről (vagy legalábbis nem ismert), az „útvonal-

változtatási hajlandóság” fogalma nem értelmezhető. Ezért a modell jósága csak közvetetten, 

a próbaüzem áttekintésénél leírt módon ellenőrizhető, vagyis annak vizsgálatával, hogy a 

felhasználók milyen gyakorisággal választják a rendszer által is jobbnak ítélt utazási terveket 
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a preferenciák figyelembe vétele esetén, illetve anélkül. Ennek eredményei később, a hatodik 

fejezetben kerülnek bemutatásra. 

5.4. A preferenciák függése az utazók és az utazás sajátosságaitól 

A következőkben az utazók egyes jellemző csoportjaira (utasrétegekre) szűrt döntések 

alapján felépített modellek bemutatása következik, összehasonlítva a különböző utazói 

csoportok preferenciáit. Ezt követően külön elemzés foglalkozik az utazók „előéletén” alapuló 

csoportosításokkal. Valamennyi esetben elsőként a helyszíni kikérdezéses felmérés, majd az 

online rendszer eredményei kerülnek ismertetésre, végül összehasonlításra (azokban az 

esetekben, ahol mindkét felvételből rendelkezésre állnak használható eredmények). 

Valamennyi táblázatban az egyes sorok legkisebb (azaz a hasznosságot leginkább csökkentő) 

együtthatója kiemelten szerepel, ezáltal a vizsgált utasrétegek eltérő szempontjai könnyen 

összehasonlíthatók. A nem szignifikáns eredményekre utaló 0,05 feletti „p” értékeket dőlt 

kiemelés jelzi (mivel egyes utazói csoportok létszáma a teljes mintához képest alacsony, 

ezeknél a vizsgálatoknál több esetben fordul elő ilyen érték). 

A 6. táblázatban a helyszíni kikérdezéses felmérés során vizsgált két naptípus – az 

iskolás munkanap és a szabadnap (szombat) – eredményeinek összehasonlítása szerepel. 

Látható, hogy szabadnapokon az utasokat jobban taszítja az átszállás és a többletgyaloglás, 

mint munkanapokon: ez teljesen érthető, mivel hétvégén az emberek kevésbé sietnek, ezért 

inkább várakoznak vagy utaznak tovább a buszon, hogy elkerüljék a kellemetlen gyaloglást 

vagy átszállást. Munkanapokon fordított a helyzet: mivel az emberek többsége siet, a 

várakozás és a járművön történő utazás ideje nagyobb mértékben csökkenti hasznosságukat. 

Furcsa ugyanakkor, hogy a megkérdezettek a modell szerint az időmegtakarításért 

munkanapokon kisebb összeget fizetnének, illetve kevésbé tolerálják a zsúfoltságot, mint 

szombaton. Ezek a józan megfontolás szerint hibás eredmények a kis minta következményei 

lehetnek, vagy speciális okokra vezethetők vissza, pl. hétvégén az emberek könnyebben 

adnak ki pénzt, illetve tapasztalataik alapján kisebb zsúfoltsági szintet képzelnek el. A 

zsúfoltsággal kapcsolatban ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ennek 

együtthatójához mindkét csoportban 0,05 feletti „p” érték tartozik, tehát az eredmény 

szignifikanciája statisztikailag is megkérdőjelezhető. 
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Tényező 
Iskolás munkanap Szabadnap (szombat) 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -2,9900 <0,01 -3,1600 <0,01 

Zsúfoltság -1,9800 0,06 -1,1900 0,17 

Gyaloglás (1 perc) -0,4070 0,02 -0,4970 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,4270 <0,01 -0,4080 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0178 <0,01 -0,0159 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2730 <0,01 -0,2490 <0,01 

Konstans -0,2000 0,78 0,1580 0,78 
 

6. táblázat: A helyszíni kikérdezés során vizsgált naptípusonként előállított logit modell 

együtthatói és azok „p” értékei 

A MenetRendes program által rögzített döntésekből hasonló bontás alapján készített 

modellek eredményei (a hétvégi napokat – szombatokat és vasárnapokat – együtt kezelve) a 7. 

táblázatban láthatók. Az átszállás (bár a kívántnál kissé magasabb „p” értékkel) és a gyaloglás 

az előző vizsgálattal megegyezően hétvégi napokon nagyobb tehernek bizonyul, mint 

munkanapok esetén. Érdekes módon, de a helyszíni kikérdezéses felvételhez hasonlóan a 

plusz díj fizetése iránti hajlandóság hétvégén az online adatok alapján is magasabb, mint hét 

közben (bár a hétvégére vonatkozó együttható helytállósága statisztikailag nem kellőképpen 

bizonyított). Eltérés a várakozás és a járművön töltött utazás esetén tapasztalható: a 

feldolgozott online adatok azt mutatják (talán az egyelőre alacsony elemszámú minta miatt), 

hogy hétvégén ezeket a tényezőket illetően is némileg türelmetlenebbek az utasok. 

 

Tényező 
Iskolás munkanap 

Hétvége 
(szombat, vasárnap) 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -0,2900 0,08 -1,0100 0,03 

Gyaloglás (1 perc) -0,0817 <0,01 -0,2210 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,0774 <0,01 -0,1140 0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0043 <0,01 -0,0019 0,53 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,0802 <0,01 -0,1830 <0,01 
 

7. táblázat: A MenetRendes rendszerben rögzített döntésekből az utazás naptípusa szerint 

csoportosítva előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 
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A 8. táblázat a helyszíni kikérdezéses felvétel nemek szerinti eredményeit mutatja. 

Ezek szerint a nők nehezebben viselik szinte bármely tényező romlását – ez nagyrészt 

egybevág Sjöstrand svédországi eredményeivel [90] –, furcsa ugyanakkor, hogy az adatok 

szerint a zsúfoltságot a nők jobban tűrik, mint férfi társaik (ez utóbbi eredmény 

megbízhatóságát ugyanakkor a viszonylag magas „p” érték is megkérdőjelezi). 

 

Tényező 
Férfi Nő 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -2,2700 <0,01 -3,7200 <0,01 

Zsúfoltság -2,7500 <0,01 -1,0700 0,25 

Gyaloglás (1 perc) -0,3560 0,03 -0,5430 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,3410 <0,01 -0,4940 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0167 <0,01 -0,0182 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2710 <0,01 -0,2750 <0,01 

Konstans -0,7770 0,22 0,4200 0,48 
 

8. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit nemük szerint csoportosítva előállított logit 

modellek együtthatói és azok „p” értékei 

Mivel a MenetRendes program a felhasználók nemét nem vizsgálja, az online 

rendszerből ilyen csoportosítás szerint (egyelőre) nem nyerhetők ki adatok. 

A 9. táblázat a helyszíni kikérdezés során nagyobb létszámban képviselt 

foglalkozásokra vonatkozó csoportegyütthatókat közli. Az átszállások és a zsúfoltság esetében 

hihető a sorrend: ezek a tényezők a legnagyobb problémát a nyugdíjasok számára jelentik, ez 

Sjöstrand eredményeivel [90] is egybevág (bár a zsúfoltságra kapott együttható az 

alkalmazottak és a tanulók esetében nem szignifikáns). Szintén logikus, hogy a magasabb díj 

a nyugdíjasok számára nagyobb megterhelést jelent. Az viszont a várakozásokkal ellentétes, 

hogy a nyugdíjasok a dolgozóknál és a tanulóknál nehezebben viselik a hosszabb várakozást 

és a buszon utazást (pedig ők elvileg kevésbé vannak időhöz kötve), ugyanakkor szívesebben 

gyalogolnak többet. Érdekes azonban, hogy a Kisalföld Volán 2008. évi felmérése [62] 

szintén ez utóbbi, furcsa eredményre jutott. 
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Tényező 

Alkalmazott Nyugdíjas Tanuló 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Átszállás -3,1000 <0,01 -4,0700 <0,01 -2,9800 <0,01 

Zsúfoltság -0,7000 0,32 -3,1200 0,01 -1,1000 0,12 

Gyaloglás (1 perc) -0,5650 <0,01 -0,5200 0,01 -0,4310 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,4130 <0,01 -0,6180 <0,01 -0,3920 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0183 <0,01 -0,0211 <0,01 -0,0151 <0,01 

Járművön töltött 
utazás (1 perc) 

-0,2430 <0,01 -0,3580 <0,01 -0,2360 <0,01 

Konstans 0,4090 0,34 -0,5170 0,52 0,3470 0,48 
 

9. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit foglalkozásuk szerint csoportosítva előállított 

logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

A MenetRendes program hasonló módon képzett csoportegyütthatói a 10. táblázatban 

tekinthetők meg. Azonnal feltűnik, hogy a nyugdíjasok esetén józan ésszel kevésbé hihető, és 

statisztikailag sem megalapozott eredményeket adott a modell, aminek legszembetűnőbb 

példája az átszállás pozitív együtthatója, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy a nyugdíjasok 

kifejezetten kellemesnek, hasznukat növelő eseménynek találják az átszállást, holott ez 

nyilvánvalóan nem igaz. Ennek az egyértelműen hibás eredménynek feltehetően az lehet az 

oka, hogy az idősebb felhasználói réteg egyelőre kevésbé értette meg az internetes rendszer 

használatának módját és célját, ezért sok esetben nem rendeltetésszerűen alkalmazta, valótlan 

döntések megadásával torzítva a modellt. Ez ismét rávilágít az internetes rendszerek már 

korábban is említett gyengeségére, mely szerint nem lehet a teljes utazói kör preferenciáit 

azonos hatékonysággal vizsgálni. A későbbiekben a program működésének alaposabb 

bemutatásával lehetne ezt az utazói réteget is jobban megismertetni a rendszerrel, ösztönözve 

őket annak rendeltetésszerű használatára. 
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Tényező 

Dolgozó Nyugdíjas Tanuló 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Együtt-
ható 

„p” 
érték 

Átszállás -0,8240 <0,01 +0,3360 0,22 -0,3150 0,28 

Gyaloglás (1 perc) -0,1670 <0,01 -0,0190 0,38 -0,2100 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,1170 <0,01 -0,0486 0,02 -0,1460 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0026 0,13 -0,0006 0,88 -0,0604 <0,01 

Járművön töltött 
utazás (1 perc) 

-0,1290 <0,01 -0,0324 0,24 -0,2110 <0,01 

 

10. táblázat: A MenetRendes program felhasználóit foglalkozásuk szerint csoportosítva 

előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

A dolgozók és a tanulók együtthatóinak összehasonlítása során szintén érdekes 

eredmény adódik: míg a helyszíni kikérdezésnél a dolgozók értékei minimálisan, de minden 

esetben kisebbek voltak (tehát nagyobb kényelmetlenségről tettek tanúbizonyságot), mint a 

tanulók esetén, az online felvétel alapján éppen fordított a helyzet. Kizárólag az átszállás 

együtthatója adódott jelentősen kisebbnek a dolgozói réteg esetén, bár a tanulók esetében 

kapott érték hitelessége megkérdőjelezhető a viszonylag magas statisztikai „p” érték miatt. 

Szintén bizonytalan a dolgozók esetében a plusz díj fizetésére kapott együttható jósága. 

A 11. táblázat a helyszíni kikérdezés során megjelenő két tipikus utazási célra adja 

meg a szokásos értékeket. A helyszíni kikérdezés eredményei azt mutatják, hogy munkába, 

iskolába menet az emberek jobban sietnek, ezért könnyebben vállalják a kellemetlenségeket 

(átszállás, többletgyaloglás, zsúfoltság) is, hazafelé viszont inkább tovább várnak, de 

kényelmesebben – kevesebb átszállással, kevesebbet gyalogolva, ülve – szeretnének utazni. 

Egyedül a járművön töltött utazási idő együtthatója nem illik teljesen ebbe a logikába. A 

zsúfoltságra vonatkozó együtthatók pontossága a „p” értékek figyelembe vételével ebben az 

esetben is megkérdőjelezhető. 

Mivel a MenetRendes program az utazás motívumát explicit módon nem vizsgálja, 

erre vonatkozóan az online felvételből nem állnak rendelkezésre összehasonlítható adatok. 
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Tényező 
Munkába, iskolába Hazafelé 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -3,1700 <0,01 -3,1900 <0,01 

Zsúfoltság -0,9500 0,43 -1,1800 0,28 

Gyaloglás (1 perc) -0,4450 0,02 -0,5390 0,01 

Várakozás (1 perc) -0,4330 0,01 -0,3810 0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0150 0,01 -0,0186 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2310 0,01 -0,2560 <0,01 

Konstans 0,8480 0,29 0,0070 0,99 
 

11. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit utazási céljuk szerint csoportosítva 

előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

5.5. A preferenciák eltérése az utazási folyamat különböző 

szakaszain 

Az utazók és utazások nem csupán általános jellemzőik alapján csoportosíthatók, 

hanem vizsgálhatók az utazás különböző pontjain (pl. az utazás legelején, közepén – átszállás 

közben, vagy azt követően –, illetve végén) tartózkodó utazók is. Ez a szemlélet lehetővé teszi 

a preferenciák „dinamizmusára” vonatkozó, korábban már ismertetett hipotézis vizsgálatát, 

amely szerint ugyanaz az utazó, ugyanannak az utazásnak különböző pontjain eltérő 

preferenciák alapján ítéli meg az alternatív továbbutazási lehetőséget. Az alábbiakban erre 

vonatkozó vizsgálatok eredményei szerepelnek, az utazók „előéletéről” felvett adatok alapján 

történő csoportosítás révén. 

A 12. táblázat a helyszíni kikérdezés adatai alapján a korábbi átszállások 

preferenciákra tett esetleges hatását világítja meg. A kapott együtthatók egyöntetűen 

bizonyítják, hogy aki már átszállt, türelmetlenebb, mint aki még útja kezdetén van: előbbiek 

hasznosságát valamennyi kényelmetlenségi faktor nagyobb mértékben csökkenti, mint az 

utazásukat még csak most kezdőkét. 

Míg a Széchenyi István Egyetem korábbi kutatása [75] nem tudott egyértelmű 

különbséget megállapítani az első és a második átszállás időegyenértéke között, addig a 

jelenlegi felvételből származtatott modell szerint az első átszállás 9,81 perc járművön töltött 

utazási időnek felel meg, míg a későbbi átszállás egyenértéke 13,32 perc, tehát 36%-kal 

magasabb. 
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Tényező 

Már átszállt, vagy 
éppen átszáll 

Még nem szállt át 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -3,5700 <0,01 -2,6200 <0,01 

Zsúfoltság -1,8200 0,10 -1,5400 0,07 

Gyaloglás (1 perc) -0,4760 0,02 -0,4360 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,5050 <0,01 -0,3520 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0177 <0,01 -0,0160 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2680 <0,01 -0,2670 <0,01 

Konstans 0,1440 0,84 -0,2810 0,62 
 

12. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit korábbi átszállása(ik) szerint csoportosítva 

előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

A 13. táblázat a helyszíni kikérdezés válaszadóinak korábbi gyaloglási ideje alapján 

kb. 50-50% arányban kettéosztott csoportjára (ennek határa a korábbi vizsgálatok szerint 5 

perc körül alakult) adja meg az együtthatók alakulását. 

 

Tényező 

Legfeljebb 

5 percig gyalogolt 

Több, mint 

5 percig gyalogolt 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -3,0000 <0,01 -3,2800 <0,01 

Zsúfoltság -1,2600 0,13 -2,0600 0,07 

Gyaloglás (1 perc) -0,4850 <0,01 -0,4510 0,02 

Várakozás (1 perc) -0,4110 <0,01 -0,4640 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0174 <0,01 -0,0171 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2650 <0,01 -0,2730 <0,01 

Konstans 0,1280 0,81 -0,1560 0,83 
 

13. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit korábbi gyaloglása(ik) szerint csoportosítva 

előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

Aki már hosszabb ideig gyalogolt, nehezebben viseli a hosszabb várakozást, 

zsúfoltságot és átszállást, ugyanakkor érdekes módon (a modell szerint) a további gyaloglás 

kevésbé riasztja el, mint a korábban kevesebbet gyaloglókat. 

10.15477/SZE.MMTDI.2013.002



 90

A 14. táblázat hasonló logika szerint, a válaszadók korábbi várakozási ideje alapján 

választja ketté az utasokat (itt szintén 5 perc körüli érték jelentette a határt), és így vizsgálja a 

hasznosságot befolyásoló együtthatókat. Azok a válaszadók, akik eddig legfeljebb 5 percig 

várakoztak, értelemszerűen könnyebben vállalnak további várakozást, mint azok, akik már 

több, mint 5 percig vártak. Aki hosszabb ideig várt, az újabb átszállásra és a nagyobb 

zsúfoltságra is érzékenyebb. 

 

Tényező 

Legfeljebb 

5 percig várt 

Több, mint 

5 percig várt 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -3,0200 <0,01 -3,230 <0,01 

Zsúfoltság -1,0400 0,23 -2,120 0,04 

Gyaloglás (1 perc) -0,5040 <0,01 -0,4290 0,02 

Várakozás (1 perc) -0,3900 <0,01 -0,4620 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0178 <0,01 -0,0167 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,2610 <0,01 -0,2740 <0,01 

Konstans 0,2320 0,68 -0,2240 0,74 
 

14. táblázat: A helyszíni kikérdezés válaszadóit korábbi várakozása(ik) szerint csoportosítva 

előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

A helyszíni kikérdezés alapján kiszámított együtthatók „p” értékeit vizsgálva, a teljes 

minta esetén már tárgyalt alternatíva-konstanson kívül a zsúfoltságra vonatkozó együtthatók 

mutatnak némi statisztikai bizonytalanságot. Ennek oka a durva felbontás lehet, vagyis az, 

hogy csak két zsúfoltsági szint került megkülönböztetésre („zsúfolt” és „nem zsúfolt”). A 

zsúfoltság mértékének pontosabb meghatározására az adott felvétel során viszont nem volt 

lehetőség (mivel hipotetikus kérdésekben szerepelt, a válaszadók szubjektív megítéléséből 

fakadóan valamilyen számszerű értékelés sem lett volna kellően pontos). 

A MenetRendes program által gyűjtött döntési adatok alapján az utazásukat kezdő, 

illetve már utazásuk közepén tartózkodó utazói „rétegekre” vonatkozóan (az eltérő 

korcsoporthoz tartozókat ebben az esetben együttesen kezelve) a 15. táblázatban látható 

modellek alakultak ki. Az utazásuk közepén tartó felhasználók a modell szerint nagyobb 

tehernek érzik a további átszállást (bár az erre vonatkozó „p” érték meglehetősen magas, így 

statisztikailag nem jelent megbízható eredményt), a gyaloglást és a plusz díjak fizetését is. Az 

újabb várakozást és a hosszabb járműben történő utazást ugyanakkor kevésbé érzik 

10.15477/SZE.MMTDI.2013.002



 91

kellemetlennek, mint az utazás elején (ezeknél a – jellemzően passzív – tevékenységeknél ez 

az eredmény némileg hihető is, bár a „p” érték mindkét esetben 0,05 vagy annál nagyobb, így 

a statisztikai szignifikancia nem bizonyított). 

 

Tényező 

Az utazás kezdetén lévő 
felhasználók 

Az utazás közepén lévő 
felhasználók 

Együttható „p” érték Együttható „p” érték 

Átszállás -0,3480 0,03 -0,4360 0,43 

Gyaloglás (1 perc) -0,0933 <0,01 -0,1130 0,05 

Várakozás (1 perc) -0,0825 <0,01 -0,0672 0,05 

Plusz díj (1 Ft) -0,0040 <0,01 -0,0578 <0,01 

Járművön töltött utazás (1 perc) -0,0916 <0,01 -0,0748 0,13 
 

15. táblázat: A MenetRendes rendszerben rögzített döntésekből az utazás fázisa (kezdete 

illetve közepe) szerint csoportosítva előállított logit modellek együtthatói és azok „p” értékei 

Összességében mindkét vizsgálat meggyőző eredményének tekinthető, hogy az utazói 

preferenciák az utazás különböző szakaszain eltérőek, a döntések tehát nem rendelkeznek a 

Markov-tulajdonsággal. Az első és a második átszállás időterhére vonatkozó korábbi 

hipotézisnek megfelelően, aki korábban már átszállt, vagy hosszabb ideig várakozott, annak 

nagyobb mértékben csökkenti hasznosságát az újabb átszállás. 

5.6. Az új preferencia-felvételi eljárások összehasonlítása 

A bemutatott két új preferencia-felvételi módszer eredményeinek összefoglalásaként 

elmondható, hogy mindkét eljárás alkalmasnak bizonyult az eltérő utazói rétegek hasznossági 

függvényében szereplő attribútum-változók becslésére. Az esetek többségében mindkét 

módszer alkalmazása a várakozásoknak és a valós tapasztalatoknak megfelelő, a korábbi 

szakirodalomban fellelhető eredményekhez hasonló, sőt, alkalmanként azoknál pontosabb 

eredményekre vezetett. Természetesen előfordultak olyan esetek is, amikor a két eljárás 

jelentősen eltérő eredményre jutott: ezek az ellentmondások a módszerek bizonyos 

sajátosságainak, valamint a kutatáshoz rendelkezésre álló adatok viszonylag kis 

mennyiségének következményei. A későbbi kutatás során a módszerek továbbfejlesztésével 

és nagyobb mennyiségű adat felhasználásával várhatóan kiküszöbölhetőek lesznek. Az 

eredmények azonban így is alkalmasak a közlekedéstervezési feladatok támogatására, illetve 

későbbi kutatások számára referenciaértéknek. 
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A 2010 júniusában, Győr helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében végrehajtott 

helyszíni (megállóhelyi) preferencia-felvétel számos értékes tapasztalatot adott, mind a 

kikérdezési módszertan, mind bizonyos kimeneti értékek tekintetében. A 2 évvel korábbi, nem 

utazás közben, kérdezőbiztos nélkül végrehajtott preferencia-felméréshez [62] képest 

magasabb útvonalváltási hajlandóságokat mutatott ki. Az esetek kisebb részében a logikusan 

várhatóval ellentétes eredmények is születtek: ezek oka valószínűleg a kis mintában, illetve a 

kikérdezés során esetlegesen bekövetkező félreértésekben keresendő. Utóbbi okozhatta a 

sikertelen, vagy feldolgozásra alkalmatlan kikérdezések viszonylag magas arányát (43%) is. 

A 2013 februárjában elindított, MenetRendes névre keresztelt internetes 

utastájékoztató és utazástervező alkalmazás [60] új lehetőségeket nyitott az utazói 

preferenciák automatizált, minimális költséggel járó, folyamatos gyűjtésére. A próbaüzem 

eddigi, mindössze néhány hetes működéséből már többségében értékelhető adatokat lehetett 

kinyerni. Természetesen a további kutatás során, a rendszer által folyamatosan gyűjtött adatok 

mennyiségének növekedésével az előállítható eredmények pontossága is javulni fog. A 

próbaüzem fényt derített néhány olyan szoftver-továbbfejlesztési igényre is, amelyek révén a 

felhasználók egyszerűbben, és rendeltetésének megfelelőbben használhatják a rendszert, 

ezáltal a döntési modellek építéséhez is pontosabb adatokat biztosítva. A program által eddig 

rögzített utazói döntések alapján kialakított modellek a kismennyiségű adat ellenére is 

többségében használhatónak bizonyultak, bár néhány esetben még statisztikailag nem 

szignifikáns, illetve a valóságtól eltérő eredményeket adtak. 

A két módszer természetesen nem helyettesíti egymást: míg a megállóhelyi kikérdezés 

gyakorlatilag az utazók tetszőlegesen széles körére kiterjeszthető – viszont idő- és 

költségigénye miatt csak korlátozottan alkalmazható –, addig az online rendszer csak az 

internetes szolgáltatásokat igénybe vevő, vagyis megfelelő számítógép-alkalmazói tudással és 

műszaki feltételekkel rendelkező utazói rétegek vizsgálatára alkalmas, azonban ezt a 

lehetőséget folyamatosan, rendkívül költséghatékonyan biztosítja. 

A valóság minél pontosabb modellezéséhez a két módszer kombinált alkalmazása 

ajánlható. 
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6. A feltárt utazói preferenciák további gyakorlati alkalmazása 

Az alábbiakban áttekintem a korábbi fejezetekben bemutatott módon feltárt utazói 

preferenciák néhány további gyakorlati alkalmazási lehetőségét, szem előtt tartva azok 

helytállóságának bizonyítását („validálását”) is. 

Elsőként a közforgalmú közlekedés tervezési eljárásainak továbbfejlesztési módjai 

kerülnek tárgyalásra, majd a feltárt preferenciák felhasználásával megvalósítható, személyre 

szabott utazástervező alkalmazás kerül részletesebb bemutatásra. Végül felvázolok néhány 

további alkalmazási lehetőséget is. 

6.1. A közforgalmú közlekedés tervezési eljárásainak 

továbbfejlesztése 

Mint az értekezés első fejezetében ismertetésre került, az utazók feltárt preferenciái a 

négylépéses közlekedési modell valamennyi fázisában használhatók bizonyos mértékben, 

elsősorban azonban a ráterhelés keretén belül végzett útvonalkeresés során használhatók ki. A 

következőkben valamennyi lépés röviden áttekintésre kerül, majd a ráterhelési eljárásokban 

történő alkalmazási lehetőségek kerülnek részletesebben kifejtésre. 

6.1.1. A preferenciák szerepe a négylépéses közlekedéstervezési 

modellben 

A klasszikus négylépéses közlekedéstervezési modell elemei a következők: 

forgalomkeltés, megosztás (módválasztás), szétosztás, ráterhelés. Mivel valamennyi esetben 

az utazók különböző döntései játszanak szerepet, a feltárt preferenciák – jellegüktől függően – 

a modellezés során felhasználhatók. 

Forgalomkeltés 

A forgalomkeltés a közlekedéstervezés első lépése, melynek során a tervezési körzetek 

kiinduló és beérkező forgalma kerül meghatározásra. Ezek az értékek (a célforgalmi mátrix 

peremei) alapvetően az egyes körzetek lakosságának, munkahelyeinek, iskoláinak, 

kereskedelmi és szolgáltató intézményeinek mennyiségétől függenek. Az utazók preferenciái 

ugyanakkor már ezen a szinten is megjelennek, hiszen az adott körzet lakóinak szokásai (pl. 

jellemzően a körzeten belül intézik -e ügyeiket, vagy gyakrabban utaznak: ez többek között az 

életkorral, a foglalkozással, az utazás időpontjával és motivációjával is összefügghet), 

valamint a környék vonzereje (pl. a más körzetekben élők által is preferált boltok, 
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szórakoztató létesítmények találhatók -e itt, illetve mennyire könnyen elérhető a terület) is 

jelentősen befolyásolhatják a keltett forgalom mértékét. Az előbbi típusú preferenciák teljes 

áttekintése és feltárása összetettebb feladat, amely jelen értekezés keretein túlmutat. Az egyes 

körzetek elérhetőségével összefüggő szempontok vizsgálatánál viszont (pl. mennyi ideig és 

milyen körülmények között kell várakozni és utazni az adott helyre történő eljutáshoz) a 

korábbiakban feltárt preferenciák is fontos szerepet játszanak, vagyis segítségükkel a 

forgalomkeltés módszerei is finomíthatók. 

Megosztás 

Az utazó – amennyiben van választási lehetősége – eldöntheti, hogy milyen 

közlekedési módot, pl. egyéni vagy közforgalmú közlekedést vesz igénybe. Ennek során 

alapvető fontosságúak a feltárt preferenciák, mivel azok jelentős részben (pl. a rágyaloglási és 

utazási idők, a költségek, továbbá az egyéni közlekedésben nem jelentkező tényezők, mint 

átszállás, zsúfoltság – hiányuk révén, a közforgalmú közlekedéssel összehasonlítva – is) az 

egyéni közlekedési utazásokra is vonatkoztathatók. Ilyen módon a különböző közlekedési 

módok (egy-egy konkrét, reprezentatív útvonal figyelembe vételével) szintén 

összehasonlíthatók, vagyis a feltárt preferenciák segítségével közvetetten a módválasztás – 

azaz a megosztás – kérdése is vizsgálható. Ismételten meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ez 

utóbbi témakörben hazai viszonylatban is számos kutatás történt már: ezek speciális 

módszerei értelemszerűen sokkal pontosabb eredményeket szolgáltatnak ezen a részterületen 

[7] [8]. 

Szétosztás 

Az utazások „honnan hová”-szerkezetének meghatározása (azaz a célforgalmi mátrix 

kitöltése) a közlekedéstervezés szétosztási lépésének feladata. Ebben a fázisban a konkrét 

útvonalaktól egyelőre függetlenül, azonban az egyes körzetek közötti eljutási lehetőségek 

általános jellemzőit (pl. távolságból adódó időelemek) figyelembe véve, azaz a feltárt 

preferenciákat is hasznosítva vizsgálhatók a döntések. 

Mint az értekezés első fejezetében is említésre került, az utazási viszonylatok 

meghatározása (azaz a szétosztási lépés) szoros kölcsönhatásban áll a módválasztás (vagyis a 

megosztás) kérdésével: a megosztáshoz szükséges lenne annak ismerete, hogy az utazás 

honnan hová irányul, hiszen a módválasztást az adott viszonylatban rendelkezésre álló 

közlekedési lehetőségek (pl. közforgalmú közlekedés kínálata, útviszonyok) is jelentősen 

befolyásolják. Bizonyos esetekben ugyanakkor az utazás viszonylata függ a közlekedési 
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módtól: amennyiben az utazó nem rendelkezik személygépkocsival, csak olyan helyre tud 

eljutni, ahová a közforgalmú közlekedés is eljutási lehetőséget biztosít. A fenti „tyúk-tojás”-

probléma megoldását szolgálják az úgynevezett kétlépcsős megosztási eljárások [47], 

amelyek szétválasztják az egyes közlekedési módokhoz kötődő (pl. személygépkocsival nem 

rendelkező, vagy a közforgalmú közlekedést valamilyen okból mindenképpen kizáró), illetve 

a kérdést illetően – a különböző közlekedési módok hasznosságát figyelembe véve – 

választásra képes utazók csoportját. Előbbiek esetén a módválasztás adottságként kezelhető, 

így ezt követően a szétosztás problémamentesen végrehajtható. Utóbbiak esetén viszont 

először a szétosztásra kerül sor (hiszen az utazás viszonylatát az egyes közlekedési módok 

lehetőségei sokkal kevésbé befolyásolják), majd ezt követi a konkrét viszonylatokra 

vonatkozó módválasztás. A feltárt utazói preferenciák mindkét esetben felhasználhatók. 

Ráterhelés 

A kutatás során feltárt utazói preferenciák közvetlenül a ráterhelés alkalmával, vagyis 

az egyes utazók által igénybe vett konkrét útvonalak meghatározásakor alkalmazhatóak. 

Ennek részletes megvalósítási lehetőségei a következő pontban szerepelnek. 

6.1.2. A feltárt preferenciák beépítése a ráterhelési eljárásokba 

A ráterhelés keretén belül végzett útvonalkeresés során az utazói preferenciák 

alkalmazásának több módja is van, a ráterhelés módszerétől függően. Alapvetően az egyes 

utazási lehetőségekhez tartozó generalizált költség korrigálható a különböző utazói 

szempontok (pl. várakozás, gyaloglás, átszállások) általánosított (pl. utazásiidő-értékre 

konvertált) értékével, tehát az egyes utazói csoportokra kiszámított együtthatók a megfigyelt 

hasznosság képletében (1) használhatók fel. 

Külön megfontolást érdemel az a – jelen értekezés korábbi részében bizonyított – 

kutatási eredmény, mely szerint az utazók az utazás különböző pontjain (pl. elején, közepén) 

eltérő preferenciarendszer szerint hozzák meg döntéseiket, ezért a különböző útszakaszokra 

(pl. az első átszállást megelőző, illetve az azt követő utazásrészekre) eltérő súlytényezők 

használata lehet szükséges. 

6.1.2.1. A preferenciák beépítése a különböző elven működő 

ráterhelési eljárásokba 

A közforgalmú közlekedési ráterhelési eljárásokat az útvonalkeresés metódusa szerint 

két fő csoportba sorolhatjuk: az időközös (frequency based) és az időpontos (menetrendi, 
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schedule based) módszerekre [37]. Előbbi esetben az útvonalválasztáshoz csupán az egyes 

közforgalmú közlekedési viszonylatok járatgyakorisága kerül felhasználásra, míg utóbbi 

esetben az eljárás a pontos menetrendet alkalmazza. A két esetben eltér a várakozási idő 

alakulására vonatkozó hipotézis, azonban az arra meghatározott súlyértékek egyformán 

használhatók. 

A közforgalmú közlekedési járművek befogadóképességének figyelembe vétele 

szerint megkülönböztethetjük a kapacitáskorlátos és a kapacitáskorlát nélküli eljárásokat is 

[37]. Előbbi esetben a zsúfoltságra vonatkozó együtthatók felhasználására nyílik mód. 

A járművön töltött utazási időre, a gyaloglási időre, az átszállások számára, valamint a 

tarifára vonatkozó súlytényezők valamennyi esetben használhatók. 

Horváth doktori értekezésében kidolgozott egy merőben új, dinamikus szimuláción 

alapuló ráterhelési eljárást [37], amely valamennyi utast és járművet önálló entitásként 

kezelve, a valósághoz hasonlóan lejátssza a közforgalmú közlekedési rendszer történéseit. Az 

általa javasolt eljárásban tehát az utazók a megállóhelyen tartózkodva döntik el, hogy 

felszállnak -e az érkező autóbuszra, vagy tovább várnak, illetve a járművön utazva döntenek 

arról, hogy a következő megállóhelyen leszállnak -e, vagy továbbutaznak. Az ilyen típusú 

vizsgálatok különösen alkalmasak a fent már említett, az utazás különböző szakaszain eltérő 

utazói preferenciák figyelembe vételére, ezáltal a ráterhelés eredményeinek pontosítására. 

A fenti eredmények gyakorlati alkalmazása egy egyszerű, de szemléletes példával 

illusztrálható. Győrött 2009 szeptemberében indult a 11E jelzésű autóbuszvonal, amely két 

külső városrészt, Marcalvárost és Bácsát köti össze rövid úton, a zsúfolt Belváros 

elkerülésével. A viszonylatot elsősorban iskolások használják, menetrendje is az órarendhez 

igazodik. Néhány szülő jelezte az önkormányzatnak, hogy bizonyos osztályok a szokásosnál 

később végeznek, ezért az egyik autóbuszjárat 10 perccel későbbi indítását kérték, melyet az 

önkormányzat támogatott is, így a menetrend 2010 januárjától módosításra került. Mivel a 

diákok túlnyomó többsége számára az eredeti időpont is jó volt, választhattak, hogy várnak -e 

10 perccel tovább a megállóhelyen, vagy inkább átszállással utaznak. A korábban bemutatott 

helyszíni kikérdezéses felvétel adatai alapján épített modell szerint a többletvárakozás a 

tanulók hasznosságát 10 perc alatt 3,9 egységgel csökkenti, míg egy plusz átszállás csak 2,98 

egységgel, az utasok többsége tehát nem fogja megvárni a közvetlen járatot. A tapasztalatok 

pontosan egybevágnak a következtetéssel: míg a viszonylat többi délutáni járatának átlagos 

utasszáma – új szolgáltatás lévén, melyet folyamatosan ismertek meg, és kezdtek használni az 

utasok – 2009 szeptemberétől 2010 márciusáig legalább 40%-kal nőtt, addig a módosított 

járat utasszáma nem változott, sőt, a problémát jelző iskoláknál található végállomáson 
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felszálló utasok átlagos száma 27%-kal csökkent. A fenti modell tehát meg tudta volna 

erősíteni azt a szakmai véleményt, hogy az érintett járat eredeti indulási időpontjának 

megtartása célszerűbb lett volna. A következő pontban egy kiterjedtebb ráterhelési 

alkalmazási példa is bemutatásra kerül. 

6.1.2.2. Alkalmazási példa és validáció a VISUM rendszer 

használatával 

2012 őszén tejes körű keresztmetszeti utasszámlálásra és célforgalmi felmérésre került 

sor Győr város helyi autóbusz-közlekedésében (óránként bontott célforgalmi mátrixszal) [41]. 

Az adatfelvételek kiértékelése céljából a város közforgalmú közlekedési rendszere 

modellezésre került a PTV cég VISUM rendszerében [81] [82]. Az ennek eredményeképpen 

elkészült közlekedési modell lehetőséget adott az értekezés készítése során feltárt utazói 

preferenciák valós környezetben való kipróbálására, egyúttal a kiszámított együtthatók 

(attribútum-változók) validálására. 

A VISUM szoftver többféle ráterhelési eljárás végrehajtására alkalmas [81] [82]. Mivel 

a győri menetrend – ahogy korábban már említésre került – időpontos, és így természetesen 

az adatfelvétel is ennek megfelelően történt, az időpontos (timetable-based) ráterhelési 

eljárást választottam. Emiatt fontos tisztázni a kezdeti várakozási idő kérdését, mivel az 

időpontos ráterhelési eljárások ezt gyakran nullának tekintik, feltételezve, hogy az utasok 

minden esetben alkalmazkodni tudnak a menetrendhez, és pontosan a járat indulási 

időpontjára mennek ki a megállóhelyre. Mivel a valóságban ez természetesen nem mindig 

igaz (pl. a színházból vagy az orvosi vizsgálatról érkezve nem lehet pontosan kiszámítani, 

illetve a menetrendhez igazítani az érkezés idejét), ugyanakkor az esetek többségében az 

utasok mégis megpróbálják hasznosan eltölteni ezeket az időket is (pl. bevásárolnak), a 

hasznossági függvényben szereplő várakozási időt a következő becsléssel számoltam: 

  }min,10min{ owtowt j   (12) 

ahol 

 owtj a kezdeti várakozási idő j utazás esetén; 

 owt  a ráterhelési időszakban jellemző járatsűrűségből számított várható átlagos 

várakozási idő. 

Ez a közelítés azt feltételezi, hogy az utasok 10 perc alatti várakozásnál kivárják a 

szükséges időt, ennél tovább viszont nem várakoznak a megállóhelyen, akkor inkább máshol 

töltik el az idejüket. 
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Döntési modellnek – a korábbi vizsgálatokkal összhangban – a logit modellt 

használtam, mely szerint annak valószínűsége, hogy q egyén j útvonalat választja a (8) 

képletnek megfelelően a következőképpen számítható: 
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ahol Vj,q a megfigyelt hasznosság, amely a VISUM program által javasolt ß=0,25 

korrekciós együtthatónak és az útvonal „ellenállásának” (jelen esetben gyakorlatilag a 

generalizált eljutási időnek) szorzata: 

 jqjq RV   (13) 

ahol a már említett R ellenállás az (1) képlethez hasonlóan (de negatív előjellel, mivel 

a VISUM rendszer terminológiája szerint nem hasznosságról, hanem ellenállásról beszélünk) 

az útvonalra és az utazóra jellemző magyarázó változók lineáris függvényeként számolható, 

és az általam végzett ráterhelés esetén konkrétan így alakult (idő-dimenzióban): 

 jqjqjqjqjqjqjqjq ntNTetETwtWTtvtTVTivtIVTowtOWTatATR    (14) 

ahol 

 ATq a rágyaloglási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 atj a rágyaloglási idő j utazás esetén; 

 OWTq a kezdeti várakozási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 owtj a kezdeti várakozási idő j utazás esetén; 

 IVTq a járműben töltött idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 ivtj a járműben töltött idő j utazás esetén; 

 TVTq az átszállási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 tvtj az átszállási idő j utazás esetén; 

 WTq az átgyaloglási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 wtj az átgyaloglási idő j utazás esetén; 

 ETq az elgyaloglási idő együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 etj az elgyaloglási idő j utazás esetén; 

 NTq az átszállások számának együtthatója q utas(réteg) esetén; 

 ntj az átszállások száma j utazás esetén. 

A fenti összefüggésben kisbetűkkel jelölt értékek az egyes eljutási lehetőségek 

sajátosságai, ezeket a ráterheléskor figyelembe vett útvonalakra a VISUM rendszer számítja 
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ki. Az egyénekre (illetve egyének csoportjaira) jellemző – jelen értekezés fókuszában álló – 

preferenciákat pedig a nagybetűvel jelölt értékekkel lehet megadni a 16. táblázat szerint. 

 

Jel Érték Alkalmazandó együttható (súlytényező) 

AT rágyaloglási idő az utazás kezdetekor érvényes gyaloglási együttható 

OWT kezdeti várakozási idő az utazás kezdetekor érvényes várakozási együttható 

IVT járműben töltött idő nincs súlyozva 

TVT átszállási idő az utazás közben érvényes várakozási együttható 

WT átgyaloglási idő az utazás közben érvényes gyaloglási együttható 

ET elgyaloglási idő az utazás közben érvényes gyaloglási együttható 

NT átszállások száma átszállási együttható 
 

16. táblázat: Preferenciatényezők megadása a VISUM rendszer ráterhelési eljárásához 

Mivel az első és a további átszállások esetében eltérő súlytényező a fenti módszerrel 

nem adható meg (csak más, bonyolultabb eljárással), ugyanakkor Győr közlekedésében az 

egynél több átszállás az utazások kevesebb, mint 1%-át érinti, a fenti esetek 

megkülönböztetésétől eltekintettem. Az utazás kezdetén és későbbi részében jelentkező 

gyaloglások és várakozások eltérő hatása azonban a 16. táblázatban szereplő módon korrektül 

megadható volt. 

Mivel az utasok korcsoport szerinti megoszlásáról nem állt rendelkezésre kellő 

részletességű információ, a vizsgálat során az összes korcsoport döntéseiből együttesen 

határoztam meg az együtthatókat az utazások kezdetére, illetve későbbi szakaszára. 

A két új preferencia-felvételi eljárás összehasonlítása céljából 4 ráterhelést végeztem 

el, a következők szerint: 

 egységnyi preferencia-együtthatók alkalmazásával: az ellenállás (generalizált 

eljutási idő) ebben az esetben megegyezik a fizikai eljutási idővel; 

 a megállóhelyi kikérdezésből számított preferencia-együtthatók alkalmazásával; 

 a MenetRendes rendszerből számított preferencia-együtthatók alkalmazásával; 

 a megállóhelyi kikérdezésből és a MenetRendes rendszerből számított kombinált 

preferencia-együtthatók alkalmazásával. 

A fenti céloknak megfelelően újraszámoltam a döntési modellek együtthatóit, 

kizárólag a szükséges tényezők figyelembevételével (a konstans tagok, valamint a 

zsúfoltságra és a díjszabásra vonatkozó súlytényezők kihagyásával). Ennek eredményeképpen 

a 17. táblázatban szereplő együtthatók álltak elő, melyek a VISUM rendszer ráterhelési 
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eljárásának paramétereit képezték. (Ahol az utazás közbeni együtthatóra nem szignifikáns 

eredményt kaptam, ott a teljes mintára számított értéket használtam az utazás hátralévő 

részében, az esetlegesen téves értékek kiküszöbölése érdekében. A MenetRendes rendszer 

adataiból származó, a várakozási időre adódó 1-nél kisebb együttható-értékeket – melyek a 

MenetRendes program alkalmazási körülményeiből fakadnak, de az általános utazástervezés 

során téves eredményt adhatnak – az esetleges hibák elkerülése érdekében 1-re állítottam.) 

 

Jel Érték 

Egységnyi 
tényező 
(fizikai 

eljutási idő) 

A megálló-
helyi kikér-

dezésből 
számított 
tényező 

A Menet-
Rendes 

programból 
számított 
tényező 

Kombinált 
tényező 

AT rágyaloglási idő 1 1,83 1,05 1,64 

OWT kezdeti várakozási idő 1 1,45 1,00 1,18 

IVT járműben töltött idő 1 1 1 1 

TVT átszállási idő 1 1,80 1,00 1,44 

WT átgyaloglási idő 1 1,68 1,73 2,18 

ET elgyaloglási idő 1 1,68 1,73 2,18 

NT átszállások száma 0 10,85 6,32 14,11 
 

17. táblázat: Preferenciatényezők értéke a VISUM rendszer ráterhelési eljárásához 

A fenti négyféle beállítással elvégezve a ráterhelést a 18. táblázatban szereplő hálózati 

szintű mutatók keletkeztek (az egységnyi tényezős ráterhelésnél jobb eredmények kiemelten 

szerepelnek). 

 

Mutató Valós adat 
Egységnyi 
tényezős 

ráterhelés 

Megállóhelyi 
kikérdezéses 

tényezős 
ráterhelés 

MenetRendes 
programbeli 

tényezős 
ráterhelés 

Kombinált 
tényezős 

ráterhelés 

Felszállószám 75 284 85 072 74 876 81 517 76 012 

Utaskilométer 282 571 280 829 284 597 288 092 288 989 

Átszállások 
átlagos száma 

0,2 0,34 0,18 0,29 0,2 

Átlagos utazási 
távolság 

4,6 km 4,42 km 4,48 km 4,53 km 4,55 km 

 

18. táblázat: Hálózati szintű mutatók a valós (mért) adatok, valamint a ráterhelés szerint 
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Látható, hogy az utaskilométer kivételével minden mutató esetében valamennyi új 

modell jobb eredményt adott az egységnyi tényezős ráterhelésnél (bár a mutatók 

összefüggései miatt ez nem is meglepő). Ugyanezen ráterhelések során a 19. táblázatban 

szereplő utasszámok adódtak vonalcsoportonként (az előzőhöz hasonló kiemeléssel ellátva). 

A hálózatot alkotó útszakaszok utasszámainak eltérései grafikusan, továbbá az ezekre 

illesztett lineáris regresszió eredményei a 40–47. ábrákon láthatók. 

 

Vonal-
csoport 

Valós 
utasszám 

Egységnyi 
tényezős 

ráterhelés 

Megállóhelyi 
kikérdezéses 

tényezős 
ráterhelés 

MenetRendes 
programbeli 

tényezős 
ráterhelés 

Kombinált 
tényezős 

ráterhelés 

1 3791 4609 4344 4829 4566 

2 7221 6291 5108 5922 5257 

5 1765 2631 2186 2407 2192 

6 3817 4894 4784 4950 4841 

7 2576 3135 2681 2967 2732 

8 1313 3342 2862 3171 2895 

11 11365 12594 11468 12200 11632 

12 931 671 646 687 675 

14 12491 9308 8545 9060 8705 

15 934 1779 1541 1692 1579 

17 5725 4742 4065 4611 4200 

20 802 514 478 507 508 

22 9966 12146 9850 10890 9633 

24 1055 852 908 907 954 

25 549 341 303 337 320 

30 2806 4166 3767 3926 3736 

31 2211 2864 2638 2761 2638 

32 322 867 619 707 598 

34 159 1289 990 1083 955 

36 107 903 747 795 737 

37 2147 3850 3731 3928 3887 

38 1206 1575 1410 1482 1413 

CITY 2613 1771 1204 1738 1363 
 

19. táblázat: Vonalcsoportok utasszáma a valós (mért) adatok, valamint a ráterhelés szerint 
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40. ábra: A ráterhelés hibája egységnyi preferencia-együtthatók alkalmazása esetén 

útszakaszonként 

 

41. ábra: Az útszakaszokra vonatkozó ráterhelési eredmények és a valós (mért) utasszámok 

összefüggése egységnyi preferencia-együtthatók alkalmazása esetén 
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42. ábra: A ráterhelés hibája a megállóhelyi kikérdezésből számított preferencia-

együtthatók alkalmazása esetén útszakaszonként 

 

43. ábra: Az útszakaszokra vonatkozó ráterhelési eredmények és a valós (mért) utasszámok 

összefüggése a megállóhelyi kikérdezésből számított preferencia-együtthatók alkalmazása 

esetén 

10.15477/SZE.MMTDI.2013.002



 104

 

44. ábra: A ráterhelés hibája az online utazástervező rendszerből számított preferencia-

együtthatók alkalmazása esetén útszakaszonként 

Regression
Target value

NumObs 816
AvgObs 1644
%RMSE 33
R2 0.92
Slope 0.95
YInt -7.78
MeanRelError% 22
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45. ábra: Az útszakaszokra vonatkozó ráterhelési eredmények és a valós (mért) utasszámok 

összefüggése a MenetRendes rendszerből számított preferencia-együtthatók alkalmazása 

esetén 
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46. ábra: A ráterhelés hibája a megállóhelyi kikérdezésből és a MenetRendes rendszerből 

számított kombinált preferencia-együtthatók alkalmazása esetén útszakaszonként 

 

47. ábra: Az útszakaszokra vonatkozó ráterhelési eredmények és a valós (mért) utasszámok 

összefüggése a megállóhelyi kikérdezésből és a MenetRendes rendszerből számított 

kombinált preferencia-együtthatók alkalmazása esetén 
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A vonalcsoportok utasszámainak elemzése alapján látható, hogy az egységnyi 

együtthatós ráterheléshez képest valamennyi új modell együtthatói jobb eredményekre 

vezettek. A megállóhelyi kikérdezéses felvétel együtthatói, akárcsak a kombinált együtthatók 

a vonalcsoportok 73%-a esetén adtak jobb becslést, míg a MenetRendes programból számított 

súlytényezők a vonalcsoportok 64%-a esetén közelítették meg jobban a valós adatokat. 

Érdekes, hogy egyes nagy forgalmú törzsvonalak (2, 14, 17) és néhány munkásszállító 

viszonylat (20, 25) esetén mindegyik modell jobban alábecsülte az utasok számát az 

egységnyi együtthatók alkalmazásához képest, hasonlóan a díjmentesen igénybe vehető 

„CITY” vonalhoz, utóbbi esetén azonban a díjszabásra vonatkozó preferenciák figyelembe 

vétele feltehetően javított volna a közelítésen. 

Az útszakaszonkénti vizsgálatoknál összességében szintén elmondható, hogy 

valamennyi új modell jobb teljesítményt nyújtott az egységnyi együtthatók használatához 

képest. Utóbbi esetén az R2 determinációs együttható értéke 0,91 volt, melyet a megállóhelyi 

kikérdezéses felvétel együtthatói és a kombinált együtthatók is 0,93-ra javítottak, míg a 

MenetRendes programból számított súlytényezők esetén R2 értéke 0,92 lett. 

Az utaskilométerek számát az egységnyi együtthatós ráterhelés 6,41%-kal becsülte 

alul, míg a megállóhelyi kikérdezéses felvétel együtthatóit alkalmazva az eltérés 5,16%-ra, a 

MenetRendes programból számított súlytényezőkkel számolva 3,99%-ra, a kombinált 

együtthatókkal dolgozva pedig csupán 3,70%-ra adódott. 

A vizsgálatok tehát azt igazolták, hogy az új együtthatók érdemi mértékben tudják 

javítani a közforgalmú közlekedési ráterhelés pontosságát. A megállóhelyi kikérdezéses 

felvételből számított együtthatók az esetek többségében pontosabb eredményre vezettek, mint 

a MenetRendes online rendszerből származó értékek, azonban összességében a kombinált 

(mindkét felvétel döntéseiből épített) modell szolgáltatta a legjobb közelítést. 

6.2. Személyre szabott közforgalmú utazástervező alkalmazás 

A közforgalmú közlekedés természeténél fogva nem alkalmas minden egyéni igény 

maradéktalan kiszolgálására, vonzereje azonban nagy mértékben javítható, ha legalább 

bizonyos területeken kísérlet történik az utazók személyesebb módon történő kezelésére, az 

egyéni szempontok és igények figyelembe vételére. Az egyik ilyen lehetséges terület az 

utastájékoztatás [60] [61] [65] [94]. 

Amennyiben az utazástervező rendszer a felhasználókat azonosítva, az ő egyéni (vagy 

legalább csoportjuknak megfelelő) preferenciarendszerük alapján állítja elő és rangsorolja az 
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utazási lehetőségeket, az utasok számukra megfelelőbb utazási tervekhez jutnak, ami növeli a 

szolgáltatással kapcsolatos elégedettségüket. 

Erre példa a preferenciaadat-felvételi módszerek tárgyalásánál már röviden bemutatott 

MenetRendes program [60] [94]. A következőkben ennek pontosabb működése, valamint két 

kapcsolódó segédalgoritmus kerül áttekintésre. 

6.2.1. Preferenciák figyelembe vétele a legrövidebb út keresésére szolgáló 

algoritmusokban 

A közlekedési hálózatok irányított, súlyozott gráfként modellezhetők, amelyben a 

csúcsok a közlekedési csomópontoknak, míg az élek az előbbieket összekötő útszakaszoknak 

felelnek meg. Az élek többféleképpen, de legegyszerűbben az adott útszakasz távolságával 

súlyozhatók. 

Hasonlóképpen lehetséges a közforgalmú közlekedési hálózatok leképezése: itt a 

csúcsok a megállóhelyeket, míg az élek a közöttük lévő, a közforgalmú közlekedési rendszer 

által biztosított kapcsolatokat reprezentálhatják. Az élsúlyok értelmezése ebben az esetben 

némileg összetettebb kérdés: az élekhez rendelt érték célszerűen a legrövidebb eljutási idő a 

két pont között, ez azonban minden időpillanatban különböző lehet, a menetrend 

függvényében. Ezért az útvonalkeresés során az élek súlyának meghatározását dinamikusan 

szükséges elvégezni. 

Az irányított, súlyozott gráfban történő útvonalkeresésre többféle algoritmus is létezik. 

Ezek közül az egyik legismertebb Dijkstra algoritmusa [19], amely „mohó” algoritmus, ami 

ebben az esetben azt jelenti, hogy a kezdőpontból indulva mindig a legrövidebb (illetve 

leggyorsabb) úton elérhető pontot keresi meg, majd az onnan lehetséges továbbutazási 

lehetőségeket vizsgálja, ezáltal lokális optimumok megkeresésével jut el végül a globális 

optimumhoz, azaz a keresett (vagy akár valamennyi) ponthoz vezető legrövidebb 

(leggyorsabb) út leírásához. Ezt az algoritmust használja a korábban bemutatott, 

preferenciaadat-gyűjtésre is alkalmas MenetRendes utastájékoztató és utazástervező rendszer 

is. 

Az egyéni (vagy csoportos) utazói preferenciák figyelembe vétele az útvonalkeresés 

során egyszerűen úgy történik, hogy az élek súlyának kiszámításánál az adott útszakasz 

megtételéhez szükséges komponensek – beleértve természetesen az esetleges rágyaloglást, 

átgyaloglást, elgyaloglást, várakozást, átszállást és járművön töltött utazást is – az utazó és az 

utazás sajátosságainak megfelelő együtthatókkal kerülnek súlyozásra, tehát a távolság vagy a 

fizikai eljutási idő helyett a generalizált eljutási idő alapján történik a számítás. Ezzel a kis 
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módosítással az algoritmus közvetlenül alkalmassá tehető az egyéni (vagy csoport-) 

preferenciák kezelésére. 

A 48. ábra a MenetRendes program egyik konfigurációs fájljának részletét mutatja be, 

amely az utazói rétegek leírását tartalmazza. 
 

<passengers> 
  <layer id="tanulo_indul" name="passlay_tanulo_indul" walkspeed="5" 
    coetransfer="9.83" coewalk="1.82" coewait="1.00" coeextrafee="0.08" 
    coeinvehtime="1" secondpart="tanulo_kozben" /> 
  <layer id="tanulo_kozben" name="passlay_tanulo_kozben" walkspeed="5" 
    coetransfer="12.28" coewalk="2.11" coewait="1.41" coeextrafee="0.05" 
    coeinvehtime="1" /> 
  <layer id="dolgozo_indul" name="passlay_dolgozo_indul" walkspeed="4" 
    coetransfer="10.25" coewalk="1.60" coewait="1.00" coeextrafee="0.05" 
    coeinvehtime="1" secondpart="dolgozo_kozben" /> 
  <layer id="dolgozo_kozben" name="passlay_dolgozo_kozben" walkspeed="4" 
    coetransfer="13.00" coewalk="2.30" coewait="1.85" coeextrafee="0.10" 
    coeinvehtime="1" /> 
  <layer id="nyugd_indul" name="passlay_nyugd_indul" walkspeed="2" 
    coetransfer="12.07" coewalk="2.08" coewait="2.05" coeextrafee="0.17" 
    coeinvehtime="1" secondpart="nyugd_kozben" /> 
  <layer id="nyugd_kozben" name="passlay_nyugd_kozben" walkspeed="2" 
    coetransfer="22.00" coewalk="2.11" coewait="1.41" coeextrafee="0.09" 
    coeinvehtime="1" /> 
</passengers> 
  

48. ábra: A MenetRendes program egyik XML formátumú konfigurációs fájljának utazói 

rétegeket leíró részlete a preferencia-együtthatókkal 

Látható, hogy valamennyi utazói réteghez megadásra kerül a gyaloglási sebesség 

(walkspeed), továbbá az átszállás (coetransfer), a gyaloglás (coewalk), a várakozás (coewait) 

és a fizetendő plusz díj (coeextrafee) együtthatója (melyeket megszorozva a megfelelő 

értékkel a generalizált eljutási időhöz kell hozzáadni), illetve opcionálisan annak az utazói 

rétegnek az azonosítója (secondpart), amelyből az első járatról történő leszállást követően 

(illetve az átszállási együttható esetén a második átszállástól kezdődően) szükséges venni az 

együtthatókat. Ennek segítségével elérhető, hogy amennyiben a felhasználó az utazása 

kezdetén kérdezi le az utazási tervet, az utazás elején még valóban a megfelelő utazáskezdő 

réteg súlytényezői kerülnek alkalmazásra, ezt követően azonban (amikor az utas már nem 

tekinthető utazását kezdőnek) automatikusan a korcsoportjának megfelelő, utazás közbeni 

réteg preferencia-együtthatóinak használatára vált át a tervezőalgoritmus. 

A MenetRendes program próbaüzemének ismertetésénél már említésre került, hogy a 

kezdeti alapértelmezett (egységnyi) preferencia-együtthatók az első három hét adatainak 

elemzését követően módosításra kerültek (a 48. ábrán szereplő értékekre). (Az új együtthatók 

a VISUM-os ráterhelésnél bemutatott módon, a megállóhelyi kikérdezéses felvétel adatait is 
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felhasználva, de a plusz díj fizetésére vonatkozó együtthatót is tartalmazó modellt alkalmazva, 

a szükséges korrekciókat elvégezve kerültek kialakításra.) 

Ennek pozitív hatása mérhető volt: míg a MenetRendes program által jobbnak ítélt 

utazási tervek mellett az első három hétben a felhasználók 73%-a döntött, a módosított 

együtthatók bevezetését követő 3 hónapos feldolgozott időszakban az arány javult, immár az 

esetek 82%-ában választották az utazók a nekik első helyen szánt utazási tervet. A rendszer 

„személyre szabása” tehát jó irányban fejlődik. 

6.2.2. Optimális és ajánlott átszállási lehetőségek meghatározása 

A legrövidebb (leggyorsabb) út keresésére szolgáló algoritmusok hatékonyságának 

javítása (a felesleges keresések kiküszöbölése, pl. egymást követő megállóhelyeken azonos 

vonalkapcsolatok ismételt ellenőrzésének, vagy azonos útvonalon továbbközlekedő járatok 

közötti átszállás vizsgálatának mellőzése), valamint az utastájékoztatás támogatása céljából 

doktori kutatásaim részeként kidolgoztam egy új algoritmus, amely alkalmas a közforgalmú 

közlekedési hálózat – egyes viszonylatok között értelmezett – optimális és ajánlott átszállási 

pontjainak meghatározására. Az alábbiakban ennek ismertetése következik [107]. 

Bár az átszállások az utasok számára általában kellemetlenséget jelentenek, a legtöbb 

közforgalmú közlekedési hálózat esetén nincs lehetőség teljes kiküszöbölésükre, csupán a 

szükséges átszállások számának minimalizálására. Az átszállások okozta kellemetlenség 

jelentősen mérsékelhető az ajánlott átszállási lehetőségekre vonatkozó információk megfelelő 

biztosításával, beleértve a megállóhelyeken (49. ábra) és a járművek fedélzetén (50. ábra) 

történő utastájékoztatást is [10] [98] [102] [103]. Mi több, ilyen módon az utasok átszállási 

preferenciái bizonyos mértékben befolyásolhatóak is. 

 

49. ábra: Megállóhelyi menetrendi lapon feltüntetett átszállási lehetőségek (Bécs) 
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Az „ajánlott” (azaz valamennyi értelmes átszállási kapcsolatot egyszer – és az 

áttekinthetőség, illetve a hatékonyság érdekében fonódó szakaszonként csak egyszer – 

tartalmazó) kapcsolatlista meghatározása azonban nem triviális feladat: mivel számos tényező 

figyelembe vétele szükséges, különösen összetett hálózatok esetén hosszú, bonyolult, és sok 

hibalehetőséget rejtő munka az ajánlott átszállási lehetőségek kézi összeállítása. A 

következőkben bemutatásra kerülő algoritmus ennek automatizálását teszi lehetővé. 

 

50. ábra: Statikus és dinamikus járműfedélzeti utastájékoztató eszközökön feltüntetett 

átszállási lehetőségek (Budapest) 

Az 51. ábra egy egyszerű mintát vázol a közforgalmú közlekedés viszonylatainak 

lehetséges kapcsolatairól három vonallal (1–3), valamint néhány kiemelt megállóhellyel 

(„A”–„I”). A három vonal között láthatóan számos átszállási lehetőség rendelkezésre áll. 

Ezek némelyike egymással ekvivalens (pl. „A” irányából az 1-es vonalról „I” irányában a 2-

es vonalra „C”, „D” és „E” megállóhelyeken egyforma körülmények között lehet átszállni), 

míg mások eltérő kényelmi színvonalat jelentenek az utasok számára (pl. hosszabb gyaloglás 

szükséges a két megállóhely között, lásd az 1-es vonal „B” és a 2-es vonal „H” megállóhelye 

esetén) [85] [86]. Olyan átszállási kapcsolatok is léteznek, amelyek ugyan elérhetők, de 

valójában értelmetlenek, mivel az átszállás révén az utas nem tud újabb helyekre eljutni (pl. 

„A” irányából az 1-es vonalról nincs értelme átszállni „D” irányában a 3-as vonalra, hiszen 

az így elérhető helyeket az 1-es vonal is kivétel nélkül érinti). Az optimális átszállási 

lehetőségek az átszállás irányától is függenek: „A” irányából az 1-es vonalról „I” irányában a 
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2-es vonalra a már említett „C”, „D” és „E” megállóhelyeken legcélszerűbb átszállni, 

ugyanakkor „G” irányában az ajánlott megoldás a „B” megállóhelyen leszállni az 1-es 

vonalról, és átgyalogolni a 2-es vonal közeli „H” megállóhelyére. Így ugyan az átszállás 

némileg kényelmetlenebb, viszont nem fordulhat elő, hogy „B”-ből „C”-be utazva 

szembejön az a járat, amelyre az utas át kívánt szállni, és „H”-ban még elérte volna, így 

viszont kénytelen megvárni a következőt. (Ilyen esetekben elméletileg lehetőség lenne az 

átgyaloglásra és a várakozási időre meghatározott preferenciasúlyok alkalmazására, azonban a 

legtöbb közlekedési hálózat esetén az eltérő követési idők miatt különböző időpontokban 

különböző várakozási idő adódna. Emiatt a fenti esetekben általánosságban (hálózati szinten) 

az első alkalmas megállóhelyen javasolt az átszállás. Természetesen olyan rendszer esetén, 

amelyben valamennyi vonalon azonos ütemezés szerint közlekednek a járatok, továbbá a 

forgalmi zavarokból adódó késések elhanyagolhatók, a feltárt preferenciák ilyen esetben is 

alkalmazhatók.) 

 A 

B C D E

F 

G

H

I 

: megálló : közös megálló : közeli megállók : ajánlott átszállás 

érkezés 
    iránya 

1 1 

2 2 

3 

3

 

51. ábra: Ajánlott átszállási lehetőségek az 1-es vonalról a 2-es és 3-as vonalra egy egyszerű 

mintahálózat esetén 

Abban az esetben, ha valamely fonódó szakaszon több, ekvivalens átszállási pont 

adódik (mint a fenti példában „A” irányából az 1-es vonalról „I” irányában a 2-es vonalra 

„C”, „D” és „E” megállóhelyeken), az egyszerűség jegyében az első lehetőséget lehet 

ajánlani. Megfelelő alapadatok esetén természetesen figyelembe vehetők további szempontok 

is, amelyek alapján az ajánlott átszállási helyszín kiválasztása finomítható: amennyiben az 

egyik megállóhelyen fedett váróhelyiség áll az utasok rendelkezésére, míg a másik helyszín 

nem biztosít ilyen felszereltséget, értelemszerűen az előbbi élvez magasabb prioritást. 

Az ajánlott átszállási lehetőségek szűrésének jelentőségét az 52. és az 53. ábra 

szemléletesen ábrázolja. (A  jel csak az adott vonal „oda” irányára, míg a  jel csak a 
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„vissza” irányra vonatkozó átszállási lehetőséget jelöl.) Az 52. ábra egy győri 

autóbuszvonalról elérhető valamennyi lehetséges átszállást tartalmazza (a már bemutatott 

MenetRendes programban [44] [60] [94]). Látható, hogy a lista hosszú, nehezen áttekinthető, 

a sok ismétlődés miatt az eltérések (tehát a lényegi információk) elsikkadnak.  

 

52. ábra: Valamennyi átszállási lehetőség megjelenítése – szűrés nélkül – egy győri 

autóbuszvonal internetes menetrendjében 

Az 53. ábra ezzel szemben a fenti elveknek megfelelően szűrt átszállási lehetőségeket 

mutatja. Kitűnik, hogy az utasok sokkal egyszerűbben megtalálhatják az általuk keresett 

információt, továbbá az is jól érzékelhető, hogy így a legrövidebb (leggyorsabb) út keresését 

végző algoritmusnak jelentősen kevesebb továbbutazási lehetőséget kell megvizsgálnia. 

 

53. ábra: Szűrt átszállási lehetőségek megjelenítése egy győri autóbuszvonal internetes 

menetrendjében 

A javasolt algoritmus használatára alkalmas, egyszerűsített adatmodell-részlet az 54. 

ábrán látható. A hálózat valamennyi viszonylata (vonala) rendelkezhet egy vagy kettő 

iránnyal („oda” és „vissza”), melyek önállóan kezelendők, mindkettőhöz külön-külön 

meghatározásra kerülnek az átszállási lehetőségek. A vonalirányok megállóhelyek sorozatát 

tartalmazzák, de mivel egy megállóhelyet több vonalirány is érinthet, ezek az entitások 

speciális, „vonalirány-megálló” típusúak lesznek, amelyek csak hivatkoznak magára a 

megállóra, amely a helyszín nevét és földrajzi koordinátáit tartalmazza. Az átszállási 
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lehetőségek gyakorlatilag az ilyen vonalirány-megálló típusú elemekre vonatkozó 

hivatkozásokként képezhetők le, mivel ezek tartalmazzák azt, hogy melyik vonal melyik 

irányára, melyik megállóhelyen történhet az átszállás (természetesen ugyanarra az elemre 

több ilyen hivatkozás is készülhet, hiszen különböző vonalakról lehetséges ugyanott, 

ugyanarra átszállni). Érdemes megemlíteni a megállók között értelmezett „közeli megállók” 

kapcsolatot is, amelynek segítségével az eltérő nevű, de megfelelő közelségben található, 

ezáltal átszállásra alkalmas megállóhelyek kapcsolhatók össze. Utóbbiak meghatározhatók 

automatikusan (a megállóhelyek közötti távolság kiszámításával, megadott sugarú körön 

belül), azonban lehetőség van ezek kézi korrekciójára is (pl. közeli, de nagy kiterjedésű, 

átjárhatatlan objektumok – folyók, gyorsforgalmi utak – által elválasztott megállóhelyek 

kizárása, vagy éppen nagy területű átszállócsomópontok csatlakozó, de a határértéknél 

távolabb elhelyezkedő megállóhelyeinek figyelembe vétele). 

 

Vonal 

Irány 

Vonalirány-
megálló 

Megálló 

Átszállás 

1 .. 2 

*

*

1 

1 

*

közeli 
megállók 

 

54. ábra: Egyszerűsített adatmodell a javasolt algoritmus használatához 

Valamennyi fenti elem, illetve kapcsolatleírás megfelelő típusú láncolt listákban 

tárolható. 

Az algoritmus több lépcsős szűrés során választja ki az adott vonalirány utasai 

számára ajánlott (illetve egy további lépéssel az utastájékoztatásban megjelenítésre javasolt) 

átszállási lehetőségeket. Ezeket a szűrési szinteket az 55. ábra mutatja. Kiindulásképpen 

meghatározásra kerül az összes lehetséges átszállás. Valójában már ez a lépcső is tartalmaz 

bizonyos szűrőket: amennyiben az „első vonal” (amelynek utasai számára keressük az 

átszállási lehetőségeket más vonalak felé) adott megállóhelye csak felszállásra használható 

(bizonyos menetrendek tartalmaznak ilyen korlátozást), értelemszerűen nincs lehetőség 

átszállni semmilyen más vonalra. Hasonlóképpen, amennyiben a „második vonal” (amelyre 
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az utas átszállhatna) adott megállóhelye csak leszállásra vehető igénybe, arra nem szabad 

átszállást ajánlani. 

 

Összes lehetséges átszállás

Értelmes átszállások 

Optimális átszállások 

Ajánlott átszállások 

Megjelenítendő átszállások 
(csak az utastájékoztatáshoz) 

 

55. ábra: A javasolt algoritmus által használt átszállási kategóriák sorozata 

A második szűrés során meghatározásra kerülnek az úgynevezett „értelmes” átszállási 

lehetőségek. Ebbe a kategóriába azok az esetek tartoznak, amelyekben a „második vonal” 

további szakasza érdemileg eltér az „első vonalétól”, vagyis olyan helyeket tesz elérhetővé, 

amelyeket az első nem, vagy ugyanazokat, de más útvonalon, esetleg más megállóhelyek 

érintésével (pl. gyorsjáratként). A fenti kérdés eldöntésére szolgáló függvény pszeudokódja az 

56. ábrán látható: az eljárás figyelembe veszi a közeli megállóhelyek relációját, és szükség 

esetén szinkronizációt is alkalmaz, amennyiben a két vonal megállóhelyei között kismértékű 

eltérések vannak, de gyakorlatilag azonos útirányt követnek. 

Az algoritmus harmadik lépésében az „optimális” átszállási lehetőségek 

meghatározása történik. Az optimalitásnak ebben az esetben két feltétele van: az adott 

átszállási lehetőség legyen „értelmes” (az előző pont értelmében), továbbá az adott helyszínen 

történő átszállás kisebb, vagy azonos mértékű átgyaloglást igényeljen, mint az adott 

vonalirányok (irányhelyesen) következő megállóhelyei között (ellenkező esetben 

értelemszerűen a következő megállóhelyre tolódik ez a lehetőség). Amennyiben a gyaloglási 

távolságok megegyeznek a két helyszínen, viszont a következő megállóhelyen a „második 

vonal” mindkét iránya elérhető, míg az adott helyszínen csak az egyik, az ajánlott átszállási 

pontok túlzott szétszóródásának elkerülése céljából szintén a következő megállóhelyre tolódik 

az ajánlott átszállási helyszín. 
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// Függvény annak megállapítására, hogy y vonalirány hátralévő szakasza  
// érdemileg eltér -e x vonalirány hátralévő szakaszától, 
// az m. illetve n. megállóhelytől kezdődően 
 
BOOL HátralévőÚtszakaszEltér(x, m, y, n) 
 
// Sx,i: x vonalirány i. megállóhelye (ahol lehetséges leszállni) 
 
// KÖZELI(S1, S2): S1 és S2 megállók közeliek,  
// azaz átszállásra használhatók 
 
// VÉGE(Sx,i): x vonalirány utolsó megállóhelye az i-edik 
 
 i := m 
 j := n 
 VÉGTELEN CIKLUS 
  // Szinkronizáció 
  // Ha y újra eléri x valamely korábbi pontját,  
  // visszaugrás x-ben is 
  HA NEM KÖZELI(Sx,i, Sy,j) AKKOR 
   a := m 
   CIKLUS AMÍG a < i 
    HA KÖZELI(Sx,a, Sy,j) AKKOR KILÉPÉS A CIKLUSBÓL 
    KÜLÖNBEN a++ 
   HA a = i AKKOR VISSZATÉRÉS „IGAZ” EREDMÉNNYEL 
   KÜLÖNBEN i := a 
  // Az utolsó közeli megállók megkeresése x-ben és y-ban is 
  VÉGTELEN CIKLUS 
   HA NEM VÉGE(Sx,i) ÉS KÖZELI(Sx,i+1, Sy,j) AKKOR i++ 
   KÜLÖNBEN HA NEM VÉGE(Sy,j) ÉS KÖZELI(Sx,i, Sy,j+1) AKKOR j++ 
   KÜLÖNBEN KILÉPÉS A CIKLUSBÓL 
  // y tovább halad, mint x 
  HA VÉGE(Sx,i) ÉS NEM VÉGE(Sy,j) AKKOR 
   // Szinkronizáció szükséges: ha y visszatér x valamely 
   // korábbi pontjára, x-ben is visszaugrás 
   a := m 
   CIKLUS AMÍG a < i 
    HA KÖZELI(Sx,a, Sy,j+1) AKKOR KILÉPÉS A CIKLUSBÓL 
    KÜLÖNBEN a++ 
   HA a = i AKKOR VISSZATÉRÉS „IGAZ” EREDMÉNNYEL 
   KÜLÖNBEN 
    i := a 
    j++ 
    CIKLUS FOLYTATÁSA 
  // x tovább halad, mint y, VAGY x és y egyaránt befejeződik 
  HA VÉGE(Sy,j) AKKOR VISSZATÉRÉS „HAMIS” EREDMÉNNYEL 
  i++ 
  j++ 
  

56. ábra: Két vonalirány hátralévő szakasza közötti érdemi eltérés megállapítására szolgáló 

algoritmus pszeudokódja 

A fenti szűrés után még mindig a szükségesnél több „optimális” átszállási lehetőség 

marad, mivel a fonódó vonalszakaszokon az első optimálisnak ítélt lehetőség után a további 

közös megállóhelyek is ilyen jelzőt kapnak. Ezért szükséges az „ajánlott” átszállások további 

szűrése. Ennek alapelve – a korábban írtaknak megfelelően – egyszerűen az, hogy a fonódó 
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szakaszokon mindig az első optimális átszállási lehetőség lesz az ajánlott. Ezzel 

áttekinthetőbbé válik az utastájékoztatás, és tovább gyorsíthatók a legrövidebb út keresésére 

szolgáló eljárások. 

Az algoritmus utolsó lépése kizárólag az utastájékoztatás céljait szolgálja, más 

esetekben (pl. legrövidebb út keresése, ráterhelés) nem szabad alkalmazni (arra az előző 

fázisban meghatározott lista alkalmas). A „megjelenítendő” átszállások a menetrendi 

tájékoztatókban, illetve a hangos és vizuális fedélzeti utastájékoztató rendszerekben 

szerepeltetendő kapcsolatokat képviselik. Emiatt bizonyos esetekben az előző lépcsőben 

meghatározott halmaz tovább szűkül, más esetekben viszont – esztétikai szempontok alapján 

– megjelenhetnek korábban kiszűrt átszállási kapcsolatok is. Utóbbi akkor fordulhat elő, ha 

valahol egy vonalnak csak az egyik irányát ajánljuk, ugyanakkor a másik is elérhető az adott 

helyszínen, de nem értelmes: ilyen esetekben az utastájékoztatásban nem indokolt 

hangsúlyozni az átszállás irányát, mivel az bonyolultabbá tenné a tájékoztatást, ugyanakkor a 

másik irány „megengedése” sem okoz semmilyen problémát, félreértést. A megjelenítendő 

átszállások finomításának másik módja, ha bizonyos, kevésbé fontos „alvonalak” nem 

jelennek meg, amennyiben a „fővonal” is elérhető (pl. ha egy vonalcsoport néhány járata 

önálló viszonylatjelzéssel betér valahová, ezt a betérő vonalat elegendő az önálló 

megállójában megjeleníteni, de a fővonallal közös megállóhelyeken nem feltétlenül 

szükséges). Természetesen a fenti „finomítások” az utastájékoztatás koncepciójának 

megfelelően külön megfontolást igényelnek, az útvonalkeresés során viszont nem szabad 

figyelembe venni őket, mivel a keresőalgoritmusnak az értelmetlen lehetőségeket felesleges 

vizsgálnia, ugyanakkor a „kevésbé fontos” vonalak járataival is dolgoznia kell. 

A fenti algoritmus lépésszáma O(#Vonalirány-megállók3), ahol #Vonalirány-megállók 

a hálózatban található összes vonalirány-megálló darabszáma. Ez a polinomiális (köbös) 

komplexitás lehetővé teszi az eljárás gyakorlati alkalmazását. Az algoritmus a korábban 

bemutatott MenetRendes rendszer fejlesztésének részeként implementálásra került, és az 

akkori győri mintahálózaton (57 vonal, 445 megállóhely) 1 másodpercen belül lefutott (C++ 

implementáció, Microsoft Windows XP 5.1 SP2 operációs rendszer, AMD Athlon XP 1800+ 

1,53 GHz processzor, 512 MB RAM, IBM 120 GB 7200 rpm merevlemez 8 MB cache 

memóriával), ami az elvárásoknak megfelelt. A kapott eredmények a vonalhálózatot jól 

ismerő szakember szemével is megfelelőek voltak [107]. 

A ráterhelésben történő alkalmazás esetén azt is figyelembe kell venni, hogy az 

utasok nem minden esetben fognak a fenti logika szerint meghatározott átszállási lehetőségek 

mellett dönteni: elképzelhető, hogy más szempontok is vezérlik őket (pl. átszállás közben 
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bevásárolnak egy-egy adott helyen), illetve az is, hogy a hálózat hiányos ismerete miatt 

választanak kevésbé megfelelő átszállási helyszínt. Emiatt a ráterhelés eredménye továbbra 

sem lehet tökéletes, mindazonáltal abban az esetben, ha az utastájékoztató eszközök a 

megadott átszállási lehetőségeket ajánlják az utazóközönség részére, feltételezhető, hogy 

nagyobb arányban fogják azokat választani, mint ha nem kapnának ilyen útmutatást. 

A sebesség növelése érdekében a MenetRendes program alapértelmezés szerint 

használja a fenti algoritmust az utazástervezés során. Amennyiben a felhasználó nem 

kapcsolja ki ezt a szűrést, a program csak a menetrendi oldalakon is megjelenített 

átszállásokat vizsgálja a keresés során. (Ez alól néhány kivétel van: amennyiben az adott 

pontról a „második vonalon” csonkamenetek is indulnak, vagy ott garantált csatlakozás 

biztosított, érdemes újra megvizsgálni az átszállási lehetőséget, mivel elképzelhető, hogy a 

korábbi – ajánlott – ponton valamelyik járat még nem volt elérhető, itt viszont az lesz.) A 

megoldás hatékonyságának vizsgálata érdekében az eddigi legforgalmasabb nap (2013. 

február 20.) valós lekérdezéseit újra végrehajtottam a fent ismertetett PC-konfiguráción, a 

szűrést bekapcsolva és kikapcsolva egyaránt. Az eredmény meggyőző volt: a szűrés 

bekapcsolása esetén a közel ezer utazási terv elkészítése 36%-kal gyorsabban megtörtént, 

mint szűrés nélkül (valamennyi átszállási lehetőséget vizsgálva). Ellenőriztem, hogy a 

rendszer valamennyi tervet megtalálta -e szűrés esetén: mindössze a lekérdezések 2,62%-ában 

fordult elő, hogy kevesebb utazási tervet talált, mint szűrés nélkül. Az elsőként ajánlott terv az 

esetek 7,85%-ában, a másodikként ajánlott terv az esetek 19,17%-ában volt rosszabb szűrés 

esetén, mint szűrés nélkül, a generalizált idő eltérése azonban az elsőként ajánlott tervek 

esetén mindössze 2,12%-kal (~57 másodperc generalizált idő), a másodikként ajánlott tervek 

esetén 5,04%-kal (~166 másodperc generalizált idő) volt rosszabb a szűrt változatban. Ezt a 

gyakorlati szempontok alapján bőségesen ellensúlyozza a jelentősen gyorsabb futási idő. 

6.2.3. A kitérők korlátozása az utazástervezésben 

Az utazástervező algoritmus felgyorsítására más módszert is kerestem. Amennyiben – 

akár központi beállításként, akár egyéni preferenciaként – megadható, hogy a kiindulási és a 

célpontot összekötő egyenes – mint átmérő – köré rajzolt kör területéről legfeljebb hány 

méteres kitérőt szabad tenni, ki lehet szűrni azokat a megállóhelyeket, amelyek a Dijkstra-

algoritmus működéséből adódóan előbb vizsgálatra kerülnének, mint a felhasználó úti célja, 

ugyanakkor attól teljesen eltérő irányban találhatók. Az elvre az 57. ábra mutat példát: a 

fekete vonal két végpontja közötti utazástervezés során a rózsaszín hátterű körből csak a zöld 

vonal által jelzett távolságra lehet kilépni (amennyiben valamelyik szükséges autóbuszvonal 
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csak ott érhető el), ezáltal a rózsaszín és a kék területen található megállóhelyeket a 

keresőalgoritmus még vizsgálja, azonban a rajtuk kívül eső pontokat már átugorja. A (zöld 

színnel jelölt) kiegészítő sugár megfelelő értéke a város és az úthálózat (vonalhálózat) 

szerkezetétől függ, Győr esetén 1500 méter bizonyult alkalmas értéknek (Győrszentiván 

városrészben bizonyos autóbuszjáratok ekkora kitérőt tesznek). 

 

57. ábra: Maximális kitérő korlátozása a kiindulási és a célpont között 

A fenti módszer használata abban az esetben nem célravezető, amikor két közeli 

terület között csak jelentős kerülővel lehet átutazni (pl. a folyó két partján lévő városrészek 

esetén, amennyiben csak jóval távolabb található híd, példaképpen Győr területén ilyen 

Likócs és Bácsa). Amennyiben létezik a városban olyan központi átszállópont vagy körzet, 

ahol minden irányból minden irányba át lehet szállni, a kezdő- és a célpontból ehhez az 

átszállóponthoz is megszerkesztésre kerül egy-egy egyenes, és azokhoz a megfelelő sugarú 

körök. Ezek a körök együttesen alkotják a keresési teret, ezáltal a probléma kiküszöbölhető 

(az említett győri példát az 58. ábra illusztrálja, a kék színű vonalak vezetnek a városközponti 

átszállócsomóponthoz). Természetesen indokolt esetben több ilyen pont kezelése is 
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megoldható, azonban minél nagyobb terület kerül így lefedésre, annál kevesebb pont szűrhető 

ki a vizsgálatból, ezáltal elveszhet a megoldás gyorsító jellege. 

 

58. ábra: Maximális kitérő korlátozása a kiindulási és a célpont, valamint egy központi 

átszállópont között 

Győr esetén a már említett 1500 méteres kitérési sugár és fenti átszállókörzet 

alkalmazásával közel 5%-os futásidő-csökkenést sikerült elérni, amennyiben az átszállási 

pontok szűrése ki volt kapcsolva. Ebben az esetben is megvizsgáltam, hogy a rendszer 

valamennyi tervet megtalálta -e szűrés esetén: itt a lekérdezések 1,51%-ában fordult elő, hogy 

a program kevesebb utazási tervet talált, mint szűrés nélkül. Az elsőként ajánlott terv az 

esetek mindössze 0,35%-ában, a másodikként ajánlott terv az esetek 1,41%-ában volt 

rosszabb szűrés esetén, mint szűrés nélkül, a generalizált idő eltérése pedig az elsőként 

ajánlott tervek esetén mindössze 0,09%-kal (~2 másodperc generalizált idő), a másodikként 

ajánlott tervek esetén 0,22%-kal (~7 másodperc generalizált idő) volt rosszabb a szűrt 

változatban. Az átszállási pontok szűréséhez képest tehát megállapítható, hogy ez a módszer a 

futási időt jóval kisebb (kb. egy nagyságrenddel alacsonyabb) mértékben csökkenti, azonban 
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az optimálisan elérhető eredményeket is hasonlóan kis mértékben korlátozza csak. 

Természetesen a módszer hatékonysága nagymértékben függ az adott város szerkezetétől. 

A két gyorsító módszer együttesen is alkalmazható (a MenetRendes program 

alapértelmezés szerint így is működik), ebben az esetben viszont az tapasztalható, hogy az 

átszállások szűrése mellett a kitérők korlátozása már nem okoz érdemi hatékonyságjavulást, a 

futási idő mindössze további 0,5%-ot csökken. A közel ezer lekérdezést tartalmazó 

tesztfeladat futási idejét az 59. ábra foglalja össze. 
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59. ábra: Az utazástervező algoritmus gyorsítási lehetőségeit vizsgáló teszt eredménye 

6.3. A feltárt preferenciák további alkalmazási lehetőségei 

6.3.1. Közforgalmú közlekedési szolgáltatások értékelése 

A feltárt preferenciák bizonyos értelemben a közlekedési szolgáltatások értékelésére is 

használhatók [38] [56] [75] [76] [77] [78] [79]. Amennyiben a közlekedési hálózatot az 

utazók szemszögéből vizsgáljuk, egyszerű és célravezető mutatószám a napi utazások 

generalizált eljutási idejének összege, vagy átlaga. A generalizált eljutási idő képletében 

szerepelnek ugyanis a feltárt preferenciák alapján kiszámított súlyértékek, ezáltal a különböző 

utazói rétegek esetén, illetve az utazások különböző pontjain tapasztalt eltérő preferenciák 

figyelembe vehetők az értékelésnél. Ezáltal előre lehet jelezni a különféle 

közlekedésfejlesztések, illetve közlekedéspolitikai intézkedések hatását. Aktuális példaként, a 

kibocsátott teljesítmény csökkentése esetén összevethető a költségmegtakarítás az utasok 

10.15477/SZE.MMTDI.2013.002



 121

számára jelentkező színvonalcsökkenéssel, és az ebből fakadó bevételkieséssel, ezáltal több 

szempont együttes mérlegelésével megalapozottabb döntés hozható. 

6.3.2. Hálózattervezési irányelvek 

A többségi utazói preferenciák ismerete a közforgalmú közlekedési hálózatok 

tervezésének alapelveit is segíthet meghatározni 

Győr helyi autóbuszvonal-hálózata alapvetően átmérős-sugaras jellegű. Az utóbbi 

évtizedek legnagyobb hálózati változása 2009 júniusában történt [109], melynek során 

korábbi sugaras vonalak összekapcsolásával újabb átmérős vonalak kialakítására került sor, 

sőt, ez a tendencia azóta is folytatódott. Az irányelv jól alátámasztható az átszállás viszonylag 

magas időértékével, melynek következtében az utasok többsége még akkor is a közvetlen 

kapcsolatot nyújtó átmérős vonalat választja utazásához, ha ezáltal a járművön töltött ideje 

növekedik (erre jó példa az egykori 11-es és 23-as vonalak összekötése révén kialakított új 

11-es viszonylat, amely a marcalvárosi lakótelep és a Széchenyi István Egyetem között a 

legrövidebb úthoz képest mintegy 10 perces kerülővel – az adyvárosi lakótelepet és a külső 

kollégiumot is érintve – közlekedik, mégis sokan az előbbi viszonylatban is igénybe veszik a 

rövidebb, de átszállást igénylő alternatív 22-es vonalcsalád helyett). 

Szintén a feltárt preferenciák segítségével ítélhető meg egy-egy adott esetben a 

ráhordás kérdése (erre mutat példát a 60. ábra: ez a megoldás Győrött jelenleg nem jellemző, 

többek között az üzemviteli feltételek hiányából adódóan is) [108] [109]. 

 Városközpont felé (7 km) 

MÉNFŐ- 
CSANAK 

GYIRMÓT 

= 200 m 

= megálló 

ÁTSZÁLLÓ-
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22 

22

22

37A

37A

33A

33A

33A

33A 

33A, 
37A 

22, 33A, 
37A 

 

60. ábra: Lehetséges ráhordó hálózat Győr-Ménfőcsanak és Győr-Gyirmót térségében 
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Amennyiben a plusz átszállás miatti csökkenésnél nagyobb mértékben növelhető az 

eljutási idő rövidülése révén az utazók hasznossága, a ráhordásnak lehet létjogosultsága, 

ellenkező esetben viszont kerülendő. 

A 60. ábrán látható győri példában Ménfőcsanak városrész hegyvidéki részein, 

valamint Gyirmót városrészben csúcsidőn kívül elképzelhető lenne a ráhordás, amennyiben 

ezeken a területeken a jelenlegi magas, 60-120 perces követési idők jelentősen mérsékelhetők 

lennének (legalább 50%-kal). Ebben az esetben az utasok többsége számára kedvezőbb 

eljutási lehetőséget jelentenének a gerincvonalra (a példában a 22-esre) ráhordó, tehát 

átszállást igénylő, azonban a mai közvetlen járatoknál jóval gyakoribb kiszolgálást biztosító 

járatok (a példában 33A, 37A). Amennyiben viszont a követési idő nem (vagy csak kis 

mértékben) változna, egyértelműen romlana a szolgáltatási színvonal, ezáltal az utasok 

elégedettsége csökkenne. 

6.3.3. Az eredmények alkalmazási lehetőségei az oktatásban 

A kidolgozott módszerek, valamint a feltárt eredmények a közlekedéstudományi 

képzésben is felhasználhatók. A Széchenyi István Egyetem közlekedésmérnöki alap- és 

mesterképzésén (de akár a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában is) 

egyaránt több tantárgy megfelelő keretet biztosíthat ehhez, erre az elmúlt években több 

eredményes kísérlet is történt már. 

A Közlekedéstervezés tantárgy célja a hallgatók megismertetése a közlekedési 

rendszerek tervezésének alapvető módszereivel, melyek fontos eleme az utazói igények 

felmérése, valamint modellezése. Emiatt mind az új preferencia-felvételi eljárások, mind a 

döntési modellekhez meghatározott (sőt, az adott környezetben validált) attribútum-változók 

hozzájárulhatnak a hallgatók ismereteinek bővítéséhez, illetve a gyakorlati alkalmazási 

példákon keresztül hatékonyan segíthetik az elméleti alapok megértését. 

A Közforgalmú közlekedés tantárgy nevével összhangban a közlekedés szűkebb 

területére fókuszál. Mivel jelen értekezés tárgya is elsősorban a közforgalmú közlekedéshez 

kapcsolódó utazói döntések vizsgálata, az eredmények ebben a tantárgyban is előnyösen 

bemutathatók. 

A Közlekedésgazdaságtan tantárgy fontos eleme a közlekedéshez tartozó költségek és 

hasznok számszerűsítése. Ehhez szintén szorosan kapcsolódnak a feltárt utazói preferenciák, 

különösen azok pénzértékben történő kifejezése és összehasonlítása. 

Természetesen az új ismeretek más intézmények közlekedési képzéseibe is 

beépíthetők, a megfelelő hangsúlyokkal illetve részletességgel. 
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7. Összefoglaló tézisek 
 

1. Az általam kidolgozott új preferencia-felvételi eljárásokkal – a megállóhelyeken 

várakozó utasok célzott kikérdezésével, valamint az internetes utazástervező rendszer 

felhasználóinak döntéseit elemezve – feltárhatók az útvonal-választási preferenciák 

utazás közben tapasztalható eltérései, valamint pontosabb útvonal-választási 

preferenciák határozhatók meg az egyes utazói rétegekre vonatkozóan a városi 

közforgalmú közlekedésben. Az új módszerek használatával Győr helyi közforgalmú 

közlekedésére adaptáltan validált útvonal-választási logit modelleket hoztam létre. 
 

 

Kidolgoztam és a gyakorlatban is kipróbáltam egy új, megállóhelyi kikérdezéses 

eljárást, amely alkalmas a preferenciák eltérésének kimutatására az utazás különböző 

pontjain. A módszert Győr helyi közforgalmú közlekedésében alkalmaztam, ennek során 

mintegy 400 utas válaszaiból, 1241 döntés alapján építettem logit döntési modellt. A teljes 

mintára számított attribútum-változók és a statisztikai szignifikanciát jelző robusztus t-próba 

eredményei a következők. 

 

Tényező Együttható Időérték* Pénzérték „p” érték 

Átszállás -3,1000 11,7 perc 182,35 Ft <0,01 

Zsúfoltság (igen/nem) -1,6500 6,23 perc 97,6 Ft 0,01 

Gyaloglás (1 perc) -0,4600 1,74 perc 27,06 Ft <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,4230 1,6 perc 24,88 Ft <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0170 0,06 perc 1 Ft <0,01 

Járművön utazás (1 perc) -0,2650 1 perc 15,59 Ft <0,01 

* = járművön töltött utazási idő alapján 

A vizsgálatot különböző utazói rétegekre szűkítve is elvégeztem, beleértve az utazásuk elején 

illetve utazásuk közepén tartózkodó utazói csoportokat is. 

Továbbá megterveztem és kifejlesztettem egy új internetes utazástervező rendszert, 

amely képes az útvonal-választási preferenciák automatizált gyűjtésére is. A szoftver a 

Kisalföld Volán Zrt.-nél Győr helyi közlekedésében valós környezetben is alkalmazásra 

került. A rendszer elvi blokkvázlata az értekezés 10. ábráján látható. 

A felhasználóknak ki kell választaniuk a rájuk leginkább jellemző utazói csoportot, 

ezáltal az adatok rétegenként gyűjthetők. 
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A teljes mintára számított modell attribútum-változói és a statisztikai szignifikanciát jelző 

robusztus t-próba eredményei a következők. 

 

Tényező Együttható Időérték* Pénzérték „p” érték 

Átszállás -0,3390 3,76 perc 80,14 Ft 0,02 

Gyaloglás (1 perc) -0,0957 1,06 perc 22,62 Ft <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,0805 0,89 perc 19,03 Ft <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0042 0,05 perc 1 Ft <0,01 

Járművön utazás (1 perc) -0,0901 1 perc 21,30 Ft <0,01 

* = járművön töltött utazási idő alapján 

A tézissel a disszertáció 4. fejezete, valamint 5.3. alfejezete foglalkozik. 

Kapcsolódó saját publikációk: [108] [111] [112] [113] [114] [115] 

 
 

2. A városi közforgalmú közlekedésben az utazásuk kezdetén lévő, illetve a már 

hosszabb ideje utazó személyek útvonal-választási preferenciái eltérnek: a már hosszabb 

ideje utazók bármely kényelmi tényező romlására érzékenyebben reagálnak. 

 

A megállóhelyi kikérdezésből az alábbi attribútum-változók adódtak. 

 

Tényező 

Már átszállt, vagy 
éppen átszáll 

Még nem szállt át 

Együttható 
„p” 

érték 
Együttható „p” érték 

Átszállás -3,5700 <0,01 -2,6200 <0,01 

Zsúfoltság (igen/nem) -1,8200 0,10 -1,5400 0,07 

Gyaloglás (1 perc) -0,4760 0,02 -0,4360 <0,01 

Várakozás (1 perc) -0,5050 <0,01 -0,3520 <0,01 

Plusz díj (1 Ft) -0,0177 <0,01 -0,0160 <0,01 

Járművön utazás (1 perc) -0,2680 <0,01 -0,2670 <0,01 
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Látható, hogy a már utazás közben lévő döntéshozók számára valamennyi kényelmetlenségi 

tényező nagyobb hasznosság-csökkenést okoz. Az utazás későbbi szakaszán az átszállás 

időértéke 36%-kal, a gyaloglásé 9%-kal, a várakozásé 43%-kal, a plusz viteldíj fizetéséé 

pedig 11%-kal magasabb, mint az utazás elején. 

A tézissel a disszertáció 5.5. alfejezete foglalkozik. 

Kapcsolódó saját publikációk: [108] [112] [113] [115] 

 
 

3. A feltárt útvonal-választási preferenciák lehetővé teszik a közlekedéstervezési 

eljárások, elsősorban a ráterhelés pontosítását. Az eredmények felhasználhatók a városi 

közforgalmú közlekedés hálózatának és menetrendjének tervezésében is: az átszállásra, 

a várakozási időre és a járművön töltött utazási időre vonatkozóan felvett preferenciák 

Győr helyi közforgalmú közlekedésében alátámasztják az átmérős vonalak kialakítását, 

valamint meghatározzák a ráhordó rendszerek hatékony alkalmazásának feltételeit. 
 

A felépített döntési modellek együtthatóit beépítettem a VISUM közlekedéstervező 

rendszer ráterhelési eljárásába. Az eredményeket valós (győri) utasforgalmi adatokkal 

összehasonlítva bizonyítottam az általam felállított modellek jóságát. Az új együtthatókkal a 

vonalcsoportok 73%-a esetén jobb becslés adódott. 

 

A vizsgált (részben összefüggő) hálózati mutatók esetében az utaskilométer kivételével 

minden esetben pontosabb becslés született az új együtthatók használatával. 

A tézissel a disszertáció 6.1. és 6.3.3. alfejezete foglalkozik. 

Kapcsolódó saját publikációk: [108] [114] [115] 
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4. A feltárt útvonal-választási preferenciák révén az egyéni viselkedésminták 

megbízhatóbban előre jelezhetők, ezáltal a közforgalmú közlekedési utazástervező 

rendszerek személyre szabhatók, valamint hatékonyabbá tehetők. 

A) Az egyes utazói rétegek általam meghatározott attribútum-változóit beépítve 

Dijkstra algoritmusába növekedett a felhasználók által választott utazási tervek pontos 

megtalálásának gyakorisága az általam fejlesztett, Győr helyi közforgalmú 

közlekedésében üzemelő online utazástervező rendszerben. 

B) A közforgalmú közlekedési hálózatok optimális és ajánlott átszállási kapcsolatai az 

általam kidolgozott algoritmussal hálózati szinten előre meghatározhatók, ezáltal 

gyorsítható az útvonalkeresés (amit a fenti tesztrendszer igazolt), valamint 

befolyásolhatók az utasok átszállási preferenciái. 

C) Az útvonalkeresés gyorsítható az általam kidolgozott algoritmussal a maximális 

kitérés korlátozása révén, szükség esetén átszállócsomópontok megadásával (amit a fenti 

tesztrendszer szintén igazolt). 
 

 

A feltárt preferenciák beépítésével a kifejlesztett utazástervező rendszer az utasok 

számára megfelelőbb terveket készít, amit valós használati statisztikákkal igazoltam (az új 

attribútum-változókkal a program által jobbnak ítélt utazási tervet választó felhasználók 

aránya a vizsgált időszakban 73%-ról 82%-ra növekedett). 

Kidolgoztam egy olyan algoritmust, amely képes a közforgalmú közlekedési 

hálózatok optimális és ajánlott átszállási kapcsolatainak meghatározására, támogatva az 

utastájékoztatás és a szimuláció feladatait is. Továbbá megalkottam egy olyan algoritmust, 

amely a kezdő- és a célpont által meghatározott körből való kilépés korlátozása révén 

gyorsítja az útvonalkeresést. A település szerkezetétől függően átszállócsomópontok is 

megadhatók, így kezelhető az elvágott területek problémája is. Valós, győri példán igazoltam, 

hogy a módszerek alkalmazása csak néhány tized százalékkal csökkenti a megtalált utazási 

tervek jóságát, de gyorsítja a végrehajtást (a győri tesztrendszerben a „B)” esetben 36%-kal, a 

„C)” esetben 5%-kal). 

A tézissel a disszertáció 6.2. alfejezete foglalkozik. 

Kapcsolódó saját publikációk: [108] [111] [114] [115] 
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8. A kutatás további lehetséges irányai 

Az utazók döntéseinek modellezése sokrétű téma: jelen értekezés keretei csupán 

néhány kiemelt részterület részletesebb elemzését tették lehetővé, a jövőben azonban számos 

további vizsgálat lehetséges, illetve a megkezdett kutatások módszerei is továbbfejleszthetők. 

Mivel az útvonalválasztás, a módválasztás, valamint az utazások viszonylatának és 

idejének megválasztása – mint az értekezés első fejezetében már bemutattam – szorosan 

összefügg, érdemes a teljes kérdéskört komplexen vizsgálni, és az utazók preferenciáit a teljes 

döntési folyamatra, nem csupán az útvonalválasztásra koncentrálva vizsgálni. Ehhez 

természetesen összetettebb adatgyűjtési eljárásokra van szükség. 

A helyszíni kikérdezéses módszer továbbfejlesztésére kézenfekvő megoldás a 

kikérdezési eljárás informatikai támogatása, amit hasonló jellegű vizsgálatai során Berki is 

alkalmazott [8]. Megfelelő szoftverrel ellátott kéziszámítógép alkalmazása esetén lehetőség 

nyílna az egyes megkérdezettek korábbi válaszai alapján zárt kérdések előállítására, melyek 

pontosabbak, és a modellezés során könnyebben feldolgozhatóak lennének. A számítógép az 

esetleges ellentmondásokat is azonnal – még a kikérdezés során – kiszűrné, így egyszerűbben 

és pontosabban (a válaszadó közreműködésével) lehetne korrigálni őket. Nem utolsósorban, 

az adatok feldolgozásának ideje is jelentősen csökkenne, mivel a jelentős munkaigénnyel járó 

kézi adatrögzítés szükségtelenné válna. Kimondottan a helyszíni (megállóhelyi, illetve 

járművön történő) kikérdezés támogatására a közelmúltban a Széchenyi István Egyetem 

Közlekedési Tanszékén történtek fejlesztések: a speciális szoftverrel ellátott 

kéziszámítógépek ilyen jellegű alkalmazásáról pozitívak az első tapasztalatok [40]. 

Szintén számos lehetőséget kínál az elkészült MenetRendes nevű internetes 

utazástervező rendszer [60] [94] továbbfejlesztése, az utazói preferenciák gyűjtése és 

felhasználása terén egyaránt. Néhány ilyen lehetőséget már az értekezésben is felvázoltam. 

Az utazói döntések modellezésének – a szempontrendszer összetettségéből adódóan – 

érdekes, új irányát jelentheti fuzzy módszerek [18] [31] [84], illetve neurális hálók [30] 

alkalmazása, mint erről a nemzetközi szakirodalom áttekintésénél már szó esett. 

A kutatáshoz szükséges utazási adatok összegyűjtése szempontjából rendkívül nagy 

lehetőség rejlik az elektronikus jegy- és bérletrendszerek bevezetésében. A konkrét 

rendszertől függően rendelkezésre állhat akár az utazások időpontja, kezdő- és végpontja, 

valamint a pontos útvonal (átszállásokkal). Az igény (honnan hová) összekapcsolása a 

rendelkezésre álló utazási lehetőségekkel és a valóságban választott változattal szintén 

elősegíti az utazói preferenciák pontosabb feltárását. 
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Fontos megjegyezni, hogy a Győr helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésére 

vonatkozóan feltárt utazói preferenciák más (különösen az eltérő jellegű, pl. más szerkezetű 

illetve méretű) települések esetén nem feltétlenül helytállóak. Ennek vizsgálata céljából 

érdemes lenne a módszereket más városok közlekedésében is kipróbálni, és összevetni az 

eredményeket. 

Bizonyos esetekben a módszerek adott környezethez illesztése is szükségessé válhat: a 

helyszíni kikérdezéses módszer a Győrhöz hasonló méretű és szerkezetű városokban 

működőképes, azonban nagyvárosokban, ahol jelentősen magasabb a járatgyakoriság, és 

ezáltal az átlagos várakozási idő is, problémát okozhat, hogy a kikérdezés végrehajtására nem 

elegendő a rendelkezésre álló idő. Ilyen esetekben a kikérdezés módszerének átgondolása, 

még célirányosabbá tétele szükséges (ebben segíthet a már említett informatikai támogatás). 

A bemutatott módszerek a regionális (helyközi) közlekedésben is többnyire 

működőképesek, az országos (távolsági), valamint természetesen a nemzetközi közlekedésben 

azonban szintén módosításra szorulhatnak, figyelembe véve a rövid és hosszú távú utazások 

eltérő szempontrendszerét. Utóbbi esetben pl. a városi közlekedésben értelmezett „zsúfoltság” 

fogalma nem jellemző, ugyanakkor teljesen új, kényelmi szempontok jelennek meg, pl. 

fedélzeti Internet-kapcsolat, multimédiás szolgáltatások, étkezési lehetőségek, utaskísérő 

jelenléte. 
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Függelék 

A győri megállóhelyi kikérdezés során alkalmazott kérdőív mintája 

   
Kikérdezés helye és ideje: Győr, Honvéd liget,   2010. június ____. nap,  ___ óra ___ perc 
Kikérdezést végzi (monogram is elég):  ________________________________________________    
Különleges körülmények:   O Esik az eső   O  Mozgáskorlátozott utas   O Egyéb: _______________ 
 
 
Köszöntöm! Egy felmérést végzünk az utazói szempontokról, a közlekedési szolgáltatás javítása 
céljából. Néhány kérdést tennék fel a folyamatban lévő utazásáról, melyekre név nélkül, csupán 
néhány statisztikai adat megadásával kérnék választ. A kikérdezés kb. 8 percet venne igénybe. 
Megkérhetném, hogy vegyen részt a felmérésben? 
 
1. Az Ön neme:                   O Férfi                 O Nő 
 
2. Az Ön életkora:         _____ év    
( Ha nincs pontos válasz, ránézésre:  O 30 alatt    O  30-60 között    O 60 felett ) 
 
3. Az Ön foglalkozása: 
O Tanuló   O Nyugdíjas  O Alkalmazott  O Vállalkozó  O Álláskereső   O Egyéb  O Nem válaszol  
 
4. Milyen célból utazik most?     O Hazafelé      O Munkába      O Iskolába      O Bevásárolni       
O Orvoshoz  O Személyes  kapcsolatok céljából (pl. látogatás)    O Szabadidős célból      
O Ügyintézés céljából    O Egyéb     O Nem válaszol 
 
5. Milyen jeggyel/bérlettel utazik? 
O Összvonalas bérlet      O Egyvonalas bérlet      O Előre váltott menetjegy 
O Buszvezetőnél váltott menetjegy      O Díjmentes      O Családi jegy      O Nem válaszol 
 
6. Milyen járatra vár, és melyik megállóig utazik vele?  ___ vonal, ______________________-ig 
 
7. Körülbelül mikor indult el? (tehát nem a legutolsó járat indulása a kérdés, amelyet igénybe vett, 
hanem a teljes út, akár másik városból indulva!) 
 ___ óra ___ perckor,   vagyis   ____ perccel ezelőtt 
 
8. Eddigi útja során hányszor szállt át?  ____ alkalommal 
 
9. Eddigi útja során kb. hány percig várakozott az egyes megállóhelyeken (ezt is beleértve)? 
___, ___, ___ percig 
 
10. Eddigi útja során kb. hány percig utazott túlzsúfolt járato(ko)n?  ___, ___, ___ percig 
 
11. Eddigi útja során kb. hány percig gyalogolt?  ___, ___, ___ percig 
(Pl. kiindulási helyről az első megállóhoz, vagy átszállás esetén a megállók között, több adat is 
felsorolható.) 
 
12. Várhatóan mikor ér célba? (tehát nem a következő igénybe vett járat érkezése a kérdés, hanem 
a teljes út vége, akár másik városban!)     ___ óra ___ perc,   vagyis   ____ perc múlva 
 
13. Hátralévő útján várhatóan hányszor száll még át?  ____ alkalommal 
 
14. Ha még átszáll, várhatóan kb. hány percig várakozik még az egyes megállóhelyeken? 
___, ___, ___ percig 
 
15. Hátralévő útján várhatóan kb. hány percig gyalogol még?  ___, ___, ___ percig 
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 16. Képzelje el, hogy ugyanebből a megállóból indul egy másik járat is, amelyről még egyszer át 
kell szállnia, viszont az így igénybe vett autóbuszok gyorsabbak, ezért összességében hamarabb 
célba érne, mint az eredeti terve szerint. A többi körülmény változatlan. 
 
Legalább hány perces időmegtakarításért lenne hajlandó igénybe venni ezt az átszállásos 
megoldást?    ___ perc időmegtakarításért    VAGY:   O Egyáltalán nem 
 
17. Képzelje el, hogy az Ön által várt autóbusz túlzsúfolt lesz (leülni sem tud), azonban 
ugyanebből a megállóból, az Ön által tervezettel egyszerre indul egy másik járat is, amely nem 
zsúfolt (le tud ülni), viszont lassabb, így később ér célba, mint eredeti terve szerint. A többi 
körülmény változatlan. 
 
Legfeljebb hány percet lenne hajlandó feláldozni azért, hogy kényelmesebben utazhasson? 
___ percet    VAGY:   O Semennyit 
 
18. Képzelje el, hogy át kellene gyalogolnia egy másik megállóhelyre, ahol igénybe vehetne egy 
olyan járatot, amely a tervezettnél gyorsabb, ezért összességében hamarabb célba érne, mint az 
eredeti terve szerint. A többi körülmény változatlan. 
 
 Legalább hány perces időmegtakarításért lenne hajlandó átgyalogolni a Városháza melletti 
megállóhoz (kb. 2 perc séta?)    ___ perc időmegtakarításért    VAGY:   O Egyáltalán nem 
 
 Legalább hány perces időmegtakarításért lenne hajlandó átgyalogolni a helyközi autóbusz-
állomásra (kb. 5 perc séta?)    ___ perc időmegtakarításért    VAGY:   O Egyáltalán nem 
 
19. Képzelje el, hogy a tervezettnél tovább kellene várakoznia ezen a megállóhelyen, viszont 
utána igénybe vehetne egy olyan járatot, amely a tervezettnél gyorsabb, ezért összességében 
hamarabb célba érne, mint az eredeti terve szerint. A többi körülmény változatlan. 
 
Legalább hány perces időmegtakarításért lenne hajlandó itt, ebben a megállóban 5 perccel 
tovább várakozni?    ___ perc időmegtakarításért    VAGY:   O Egyáltalán nem 
 
Legalább hány perces időmegtakarításért lenne hajlandó itt, ebben a megállóban 10 perccel 
tovább várakozni?    ___ perc időmegtakarításért    VAGY:   O Egyáltalán nem 
 
20. Képzelje el, hogy ugyanebből a megállóból, az Ön által tervezettel egyszerre indul egy másik 
járat is, amely gyorsabb, ezért összességében hamarabb célba érne, mint az eredeti terve szerint, 
viszont plusz összeget kellene fizetnie. A többi körülmény változatlan. 
 
(A kérdezést az  vastagon kiemelt elemnél kell kezdeni, majd a válasznak megfelelő irányban haladva addig folytatni, 
amíg a válasz az ellenkezőjére nem fordul. Az igen válaszokhoz tartozó értékeket karikázzuk be..) 
 
 Mekkora plusz összeget lenne hajlandó fizetni, ha a hátralévő utazási idő 1/4-ét 
megtakarítaná? 
semennyit – 20 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 2000 forintot – akár többet is 
                                                       
                                 nem igen 
 

 Mekkora plusz összeget lenne hajlandó fizetni, ha a hátralévő utazási idő felét 
megtakarítaná? 
semennyit – 20 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 2000 forintot – akár többet is 
                                                                      
                                           nem igen 
Egyéb megjegyzés: ______________________________________________________________ 
 

Köszönjük a közreműködést, és további jó utat kívánunk! 
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