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1. Motiváció és célkitűzések 

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. 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, 

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. A jobb 

kihasználtsággal működő rendszer gazdaságilag is hatékonyabban működtethető, 

ezáltal kevesebb terhet ró az állami és az önkormányzati költségvetésre. 

A különféle közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési intézkedések 

hatásainak előrejelzéséhez, illetve a kívánt állapot eléréséhez elengedhetetlen az 

utazók döntéseinek vizsgálata. A személyközlekedésben több idősíkon, többféle 

döntés meghozatalára is szükség van: mikor, honnan, hová utazzunk, milyen (egyéni 

vagy közforgalmú) eszközt vegyünk igénybe (módválasztás), illetve milyen útvonalat 
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alkalmazzunk (útvonalválasztás). Ezen döntések összessége határozza meg a 

forgalom térbeli és időbeli eloszlását. 

A doktori értekezés témája az utazói döntések modellezése, új adatfelvételi 

módszerek kidolgozása, különös tekintettel a városi közforgalmú közlekedésben 

felmerülő útvonalválasztás kérdésére. 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, ezért a 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. 

A preferencia-felvételi célokra leggyakrabban alkalmazott SP (stated 

preference) típusú kikérdezések 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), 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 tevékenységet, ezáltal könnyebben megkérdezhetők, mivel ehhez 

nem szükséges további időt feláldozniuk. Online utazástervező rendszerek használata 
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esetén még kedvezőbb a helyzet: ilyenkor maguk az utazók kezdeményezik az 

utazásukkal kapcsolatos kommunikációt, amely viszonylag egyszerűen kiegészíthető 

a preferenciák feltárásához szükséges kérdésekkel. 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 volt. 

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. 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). 

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. 

Az elérhető eredmények segíthetnek a személyközlekedési modelleken alapuló 

nyilvános szolgáltatások (pl. utazástervező rendszerek) fejlesztése területén, de a 

közlekedéstudományi oktatás ismeretanyagát is bővíthetik. 
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatás során alkalmazott módszertan valamennyi részterület esetén hármas 

tagozódást mutat: a munkát megalapozó elméleti kutatást kísérletek végrehajtása 

követte, végül ezt zárta az eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

vizsgálata. 

Elsőként az emberi döntések modellezésének általános hátterét vizsgáltam meg 

a vonatkozó szakirodalom segítségével, majd elemeztem az utazói döntések 

modellezésének jelentőségét. Ezután áttekintettem a szűkebb kutatási területem 

nemzetközi és a hazai helyzetét („state of the art”), felvázolva a legújabb tudományos 

fejleményeket, ezáltal egyfajta keretet biztosítva értekezésem eredményei számára. 

Áttekintem a közlekedéstervezésben alkalmazott adatfelvételi eljárásokat, azokon 

belül a preferencia-felvételi módszereket. Foglalkoztam a kérdezési módszertanok 

általános típusaival, valamint felvázoltam az adatfelvételekhez szükséges technikai 

hátteret is. Áttekintettem a legelterjedtebb egyéni döntési modellek hátterét, 

részletesen kitérve a logit modellek családjára. 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. 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, 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). 

A feltárt problémák tükrében pontosítottam a kutatás fő célkitűzéseit és 

módszertanát, alulról felfelé haladva: elsőként a döntési modellek felépítéséhez 

szükséges preferenciák felvételének módszereivel kapcsolatos célokat fogalmaztam 
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meg. Ezután az adatok statisztikai elemzésének és a döntési modellekbe történő 

beépítésének feladataival foglalkoztam. Végül áttekintettem a további gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeket, amelyek révén a kívánt végső cél – a közlekedés 

feltételeinek javítása – közvetlenül elérhetővé válik. 

Ezután két új, saját preferencia-felvételi eljárást dolgoztam ki: a helyszínen 

kinyilatkoztatott preferenciák módszerét, illetve az online utazástervező rendszerrel 

integrált preferencia-vizsgálati módszert. Mindkét esetben először az elméleti 

alapokat építettem fel, majd a gyakorlatban is végrehajtottam a kísérleteket. 

Győr helyi autóbusz-közlekedésében megállóhelyi kikérdezéses felmérést 

szerveztem az általam kidolgozott módszer felhasználásával, továbbá megterveztem 

és implementáltam a MenetRendes névre keresztelt internetes közforgalmú 

közlekedési utastájékoztató rendszert, melynek utazástervező funkciója az eltérő 

utazói rétegek preferenciáinak figyelembe vételére, illetve rögzítésére is alkalmas. 

Ezt követte az új módszerekkel felvett adatok elemzése. Elsőként az adatok 

informatikai feldolgozását végeztem el, majd a döntési modellek felépítésével 

foglalkoztam. A kutatás a következtetésekkel folytatódott: a feltárt adatok alapján 

meghatároztam a preferenciák összefüggését az utazók és az utazások 

sajátosságaival, a preferenciák eltérését az utazási folyamat különböző szakaszain, 

valamint további kapcsolatokat. Végül összehasonlítottam a két új módszer 

legfontosabb eredményeit. 

Az értekezés zárásaként az új eredmények további gyakorlati felhasználására 

fókuszáltam. Elsőként a közforgalmú közlekedés tervezési eljárásainak 

továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgáltam a feltárt utazói preferenciák felhasználásával 

– egyúttal valós forgalmi adatokkal bizonyítva azok helytállóságát –, majd az új, 

személyre szabható utazástervező alkalmazás kialakítását mutattam be. Utóbbi 

kapcsán kidolgoztam 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 megvizsgáltam, hogy a kitérők korlátozásával hogyan 

gyorsítható az útvonalkeresés egy új, saját módszerrel. 
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3. Az új, saját eredmények (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. 
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A szoftver a Kisalföld Volán Zrt.-nél Győr helyi közlekedésében valós környezetben 

is alkalmazásra került. A rendszer elvi blokkvázlata a következő ábrán látható. 

 

 
 

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 
 

A felhasználóknak ki kell választaniuk a rájuk leginkább jellemző utazói csoportot, 

ezáltal az adatok rétegenként gyűjthetők. 

 

A teljes mintára számított modell attribútum-változói és a statisztikai szignifikanciát 

jelző robusztus t-próba eredményei a következők. 
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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: [10] [13] [14] [15] [16] [17] 
 

 

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 

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: [10] [14] [15] [17] 



 10

 

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: [10] [16] [17] 
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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: [10] [13] [16] [17]  
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4. A kutatásból levonható következtetések 

A 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. 

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 2013 februárjában elindított, MenetRendes névre keresztelt internetes 

utastájékoztató és utazástervező alkalmazás új lehetőségeket nyitott az utazói 

preferenciák automatizált, minimális költséggel járó, folyamatos gyűjtésére. A 

próbaüzem eddigi, mindössze néhány hónapos működése során 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 (és a rendszeres napi utazásokra általában nem terjed ki), 

azonban ezt a lehetőséget folyamatosan, rendkívül költséghatékonyan biztosítja. 
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