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Köszöntő 

 

 

2011-ben hívtuk életre a Közlekedéstudományi Konferenciát, azzal a hiánypótló céllal, hogy a hazai 

közlekedési szakembernek, kutatóknak tudományos igényű publikációs lehetőséget biztosítsunk. A 

konferencia a kezdeti családias mérethez képest jelentősen megváltozott. E rendezvény ma már stabil 

helyet harcolt ki a hazai konferencianaptárban, s a kezdeti 60-70 résztvevő helyett közel 200 látogató 

jelenik meg évente a konferencia két napján. A pandémiás évek on-line léte után 2022-ben ismét 

személyesen találkozhatnak egymással a szakemberek. 

Idén, 2022-ben, a XII. Közlekedéstudományi Konferencia ismét különleges évhez ért, hiszen 

konferenciánk egyben a 20. European Transport Congress is, mely rendezvény az EPTS (Europen 

Platform of Transport Sciences) egyik zászlóshajója. 

A kezdeti útkeresés mára már tapasztalattá érett, így lehetséges az, hogy a Közlekedéstudományi 

Egyesület, az EPTS és a Széchenyi István Egyetem idei, konferenciájára 80 hazai és nemzetközi előadás 

érkezett. 

Elődeink munkássága rendszeresen, magas színvonalon járult hozzá a hazai közlekedéstudományi élet 

felpezsdítéséhez, ennek hagyományosan sikeres rendezvénye volt a Közlekedési Nyári Egyetem. 2011-

ben a Közlekedéstudományi Konferencia elindításával e hagyományokhoz igyekeztünk csatlakozni, 

mely eddig sikeres volt. Munkák újabb vizsgája az idei év, mely egy valódi nemzetközi rendezvény 

képében fog megtestesülni. 

A 2022. év mottója: „Pandémia után – autonóm közlekedés előtt”, mely az elmúlt évek után a reményről 

is szól. Emellett természetesen igazodva a mai megatrendekhez fókuszban tartjuk az önvezetést, annak 

jármű és pálya oldali, valamint emberi vetületét is. 

Ez természetesen nem szűkíti a hazai és nemzetközi szerzők által jegyzett 80 magyar és angol nyelvű 

előadás témáját, inkább csak igazodási pontot jelent. Természetesen nem maradhat ki a járványhelyzet 

tapasztalatainak értékelése sem a programból. 

E színes, nemzetközi találkozóhoz kívánok a szervezők nevében jó időtöltést, új ismerteket és új 

ismerősöket! 

 

Győr, 2022. június 9. 

 

   

        Dr. habil Horváth Balázs 

         dékán, tanszékvezető 
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Introduction 

 

In 2011 we started the Conference on Transport Sciences to establish an event, where all the Hungarian 

researchers and experts can have a place to show their work and results. At the beginning, it was a small 

event, but it changed a lot during the years. Today the conference is one of the most stable event in the 

Hungarian conference calendar, where the early 60 attendants changed to 200 people in 2019. After the 

years of the pandemic in 2022 we can meet again personally. 

In this year, in 2022, the 12th Conference on Transport Science will have again a special year, due to the 

fact it will a 2 in 1 event, together with the 20th European Transport Congress by EPTS (European 

Platform of Transport Science) 

The path-search of the early time changes into experiences. It makes it possible to attract 80 paper not 

only from Hungary but also from abroad. The close cooperation between Széchenyi István University, 

European Platform of Transport Science and the Hungarian Scientific Association for Transport is really 

fruitful. 

The heritage of our predecessors gives us power of willingness to organise this event. The latest exam 

of our effort is this year’s conference, where we want to give you an event with real international 

atmosphere. 

We are proud to show you the 12th Conference on Transport Sciences and European TransportCongress 

(by EPTS) in Győr. This year the conference focusing on self-driving vehicles and sustainable transport, 

but due to the pandemic we have the motto: “After pandemic – before autonomous transport”. 

I wish you pleasant stay, new knowledge and experiences and also new friendships during these two 

days. I hope you will have time and mood to visit our 750 years old city and it’s surrounding. 

 

 

9th June 2022, Győr 

 

 

       

      Balázs Horváth PhD 

       dean 

Faculty of Architecture, Civil- and transportation Engineering  

at the Széchenyi István University 
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Abstract: The paradigm shift in transportation started much earlier than discussed today and also under the 

influence of other disciplines than transport science. According to Thomas Kuhn scientific revolutions 

involve the replacement of existing core hypotheses that have been found to be inadequate or incorrect 

with new ones that have greater explanatory power and provide more reliable predictions about real-

world behavior. First doubts about the usual planning methods and their assumptions were found in 

the 1960s. Highway projects in the city of Vienna were stopped and the traffic collapse predicted by 

the planners did not take place. That reinforced the doubts about the validity of the existing axioms. 

At once new core hypotheses were developed following the principles of human behavior. In the 

following decades until today the validity of these new hypotheses was tested against the explanatory 

power and quality of the traffic and motorization forecasts. The paper gives an overview of the 

experiences in practical implementation showing how the process of paradigm change in transport 

science is still going on and how it can be immerged and accelerated.  

Keywords: transportation, paradigm shift, car dependence, human behavior  

Introduction  

Looking back, the paradigm shift in transportation started much earlier than discussed today and also 

under the influence of other disciplines than transport science. Already in the 1950’s one can find 

pedestrian zones [1] in urban planning concepts in inner city streets that were previously reserved for 

automobile traffic. The increasing number of accidents forced speed limits lower than the generally 

permitted 50 km/h in the cities and thus longer travel times (as believed at that time). Both measures 

were at odds with one of the main indicators used to evaluate urban transportation development plans, 

"travel time saved." Urban planners and architects began to focus on the quality of historic city centers, 

which resulted in conflicts between the population and road construction projects. In principle, it was a 

dispute about the scale, on one side the human being, on the other the passenger car. If we go back to 

the 19th century in the history of transportation science, Lill's Travel Act [2] would have been, from 

today's perspective, an alternative to the development that began with motorization. However, this was 

not considered; instead, planning and science were interested in ever faster transport systems, which 

gave rise to the paradigm with the axioms of "mobility growth, time savings through speed and 

freedom of choice of transport mode” which still shape the transport infrastructure today. These 

"axioms" in the relevant planning disciplines are based on the observation of developments and personal 

experience and therefore were not questioned. 

1. Phases of a paradigm shift 

Paradigm shifts, according to Kuhn [3] as scientific revolutions are: "those non-cumulative 

developmental episodes in which an older paradigm is wholly or partially replaced by a new one 

incompatible with it."  In principle, this involves replacing existing core hypotheses that have been found 

to be inadequate or incorrect with new ones that have greater explanatory power and provide more 

reliable predictions about real-world behavior. These are  

1. doubting the existing paradigm because of contradictions between observations and predictions,  

2. development of new core hypotheses, 

3. testing their validity against the explanatory power and quality of the forecasts. 
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The conversion into practice takes place by the admission into teachings, a generation question after 

Max Planck [4], by practical application under favorable conditions after the slogan "good examples 

replace bad customs" or by the "art of rediscovering" in the power structures of politics or economics as 

consequence of new boundary conditions. 

2. Incipient Doubts 

The counting of vehicles on lanes 2.5 m wide and less yielded values far above the theoretical 

performance limit [5] and raised the first doubts about the validity of the existing paradigm. The 

evidence between lane width and speed did not provide the basis for new cross-section guidelines until 

many years later [6]. When the planning of the pedestrian zones (1969 - 1971) in Vienna [7] deprived 

120,000 vehicles of traffic lanes without providing a replacement, this provided further doubts about the 

usual planning methods and their assumptions. In 1972, the highway projects in the city of Vienna were 

stopped and the traffic collapse predicted by the planners did not take place. That reinforced the doubts 

about the validity of the existing axioms. Figure 1 (left picture) shows these projects in the federal road 

network plan from 1971 and the adapted amendment from 1983 (right picture). 

  

Figure 1. The federal road network in 1971 and the 1983 amendment, in which several freeways were 

cancelled, due to citizen opposition, especially at the traditional Gürtel Streets [8]. 

3. Development of new core hypotheses 

From the scientific justification of the correlations between footpath length and acceptance published 

by Walther [9] in 1974 shown in Figure 2, the theoretical basis for human behavior in the self-designed 

environment was elaborated. However, the path led far beyond the boundaries of engineering sciences 

and created a solid theory on a transdisciplinary basis, which has been empirically confirmed many 

times in the meantime, with the simple statement: structures determine behavior [10] [11].  

 

Figure 2. The acceptance of walking to public transport stops follows an exponential function whose 

parameters are also influenced by the environment [9]. 
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This fundamentally changes the issue:  

• the momentum of car traffic is the consequence of structures and therefore planners are 

responsible for it 

• forecasts of the previous demand-oriented planning are no longer justifiable 

• the goals and targets for traffic planning must no longer be derived from the internal dynamics of 

automobile traffic, but must be determined from higher levels.  

Figure 3 shows the interrelation between targets, behavior and structures. Human behavior is influenced 

by structures and these are affect by the goals.   

 

Figure 3. Structures must be planned, built, and operated in accordance with externally mandated 

goals such as climate goals or UN sustainability goals. 

3.1 Testing their validity against the explanatory power and quality of the forecasts 

During the work on bicycle traffic (1975 - 1979) for the 1980 traffic concept for Vienna [12], the 

scientific untenability of the axiom of "mobility growth; more car ownership - more mobility (by car)" 

was proven, because exactly this relationship also resulted for bicycle traffic: more bicycle paths - more 

mobility (by bicycle). Figure 4 shows that the increase in car trips is taking place at the expense of 

pedestrian, bicycle and public transport trips. Thus, the constancy of "mobility" as a purpose-related 

change of place became explainable, because there is no mobility growth that can be justified from the 

transport system alone. 

 

Figure 4. Purpose-related mobility shows that the increase in car trips is taking place at the expense 

of pedestrian, bicycle and public transport trips. The average number of trips per person is constant 

and is about 3 trips per day. 



40 Years of experience with the paradigm shift in Transport Sciences 

From the household surveys of the municipalities, it was possible to determine and present the travel 

times, path lengths and travel speed not only as mean values, but also their distributions. These showed, 

without exception, almost identical travel time distributions for all individual modes of transport - 

walking, cycling and car traffic - despite different travel speeds. The hypothesis/axiom of traditional 

transportation, that one can calculate time savings and benefit from rapid transit systems, does not exist 

in the system. The time savings are zero and increased travel speed leads to longer distances, as 

summarized in Figure 5.  

 

Figure 5. Higher speeds do not lead to time savings in the system, but only cause a lengthening of the 

distances. 

This explains the structural changes in space and in the economy that have occurred with the automobile. 

In space, through urban sprawl and concentration; in the economy, the decline of the diversity of small 

structures and the dominance of corporations. 

3.2 Summary of the core hypotheses of the new paradigm 

The core hypotheses of the new paradigm at the level of the system and planning: 

• the mean number of trips per day/month/year is constant and not dependent on the mode of 

transportation. 

• the freedom of behavior is determined by structures and is therefore the responsibility of policy 

makers and the disciplines that determine structures. 

• the travel time budget in the transportation system is constant because there is no change in travel 

times at the system level due to speed change, but there is a change in spatial and functional 

structures. 

The application of these facts in practice has not yet revealed any contradictions between predictions of 

system behavior and observed system behavior. Considering the specific characteristics of the transport 

modes, these axioms lead to a socially, ecologically, economically and climate compatible transport 

system. 

4. Experiences in practical implementation 

a) Since powerful economic structures have profitably established themselves on the existing 

paradigm, they try to defend their position. 

According to Frey (2010) [13], the exploitation process of the powerful economic structures 

(transnational corporations) attend not only political but particularly technical structures. The 

growth depends specially on global infrastructure networks. Infrastructure for fast transport forces 

processes of economic concentration and increase the radius of accessibility for the procurement of 

raw materials as well as goods distribution. The dominance of large corporation-structures over 

local economy and resource-circulations was mainly caused by the increase of transport speed in 

the past decades. 



40 Years of experience with the paradigm shift in Transport Sciences 

b) The enforced car dependency created by the structures of the old paradigm hinders acceptance 

among citizens. This is scientifically explained and demonstrable by the emotional attachment to 

the car, but it can only be dismantled by structural change in the environment, which always works, 

one remains on the basis of the new axioms. 

Traffic adjusts relatively quickly to new conditions. Practical experience and implemented policies 

to reallocate public space (lane closure, etc.) show, that there is a huge elasticity in urban road 

networks (partly because of the over-dimensioning of the car-infrastructure, partly because of 

minimal occupancy rates, etc.) and the transport infrastructure in total [14].  

In 1976 the main bridge for cars over the river Danube collapsed, thus producing a massive traffic 

bottleneck over the Danube, as 18,000 cars passed over it during the peak hour. The advice was 

given to improve the car occupation by means of ride sharing. The average pre-collapse occupation 

was at 1.21 persons per car. Within hardly a week – the period of learning – the average occupation 

climbed up to 1.72 persons per car and remained that high until a backup bridge was built. Also the 

congestion on the remaining bridges subsided to pre-collapse levels within a short time. After the 

backup bridge was opened for traffic the occupation quickly fell back to 1.2 persons per car. The 

number of car trips rose and the congestion level remained the same [14]. 

During the 2008 European Football Championship (EURO 2008) Vienna’s inner ring road with an 

ADT of about 40.000 vehicles was closed for one month. Heavy congestions on the inner-city 

bypass routes were predicted. Frey et. al (2011) showed that in reality there was 2% less traffic on 

the bypass route than in the year before and over 10% less than predicted [14].  

c) Implementation succeeds where politics, administration and expertise are qualified and 

knowledgeable in implementing the new paradigm through skillful structural changes, which are 

welcomed by the vast majority of citizens. Examples of efficient and human-oriented design of 

transport infrastructure are shown in Figure 7. 

Surveys show that car-free or car-reduced housing projects are an effective instrument to reduce the 

number of car trips and to enable sustainable mobility behavior. Meanwhile several best-practice 

examples of car-free settlements compared with innovative parking organisations exist. 

Neighbourhood garages, which both stimulates the public space and ensure that in large parts of the 

development, public transport is equally close to home as the private car is (late) becoming a 

planning principle in new city development areas in Vienna. A portion of the savings made on 

garage construction flows back into a mobility fund, which is used to support alternative forms of 

mobility [15].  

d) More than 30 years pass between scientific knowledge and practical implementation. 

e) The implementation of the paradigm in practice requires far greater expertise and system knowledge 

than the old paradigm. In many cases, there is a lack of qualified personnel. 

 

Analysis of recent traffic forecasting in the UK for instance has indicated that transport planners 

have consistently overestimated future car traffic growth in the previous two decades as shown in 

Figure 6, with significant distortive effects on transport planning investments. Mayerthaler et. al 

(2016) showed that the effects of forecasts on the level of motorization follow a self-fulfilling 

prophecy [16]. 
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Figure 6. Forecasts for car traffic for the UK [17].    

f) In the teaching of different disciplines, solutions are still being worked on their professional 

"layers", because the longitudinal nature of the paradigm presupposes transdisciplinarity. 

g) In the professional community, the new paradigm can be disseminated through events, which 

presupposes independent scientific associations or those that can at least escape the pressure of the 

interest groups of the old paradigm. 

h) Observation of international behavior in the disciplines shows greater acceptance among urban 

planners, architects, and some sociologists. Perhaps because they do not have to take responsibility 

in the "hard disciplines." 

 

Figure 7. Road cross-section with tramway and pedestrian zone (Vienna, Austria & Gent, Belgium) as 

examples for a efficient and human-oriented design of transport infrastructure and public space. 

i) Because of the longevity of the wrong structures from the old paradigm, there is a danger that the 

changes necessitated by climate change, will not respond to quickly and effectively enough. 

Frey et.al (2021) discuss the necessary disruptive changes to come from a car-regime to 

sustainability by introducing theories of sustainability transition and political economy. The 

initiation of a paradigm shift in transport policies must be understood and take place primarily as a 

result of a change in structures (in comparison to Figure 3). Besides the transport infrastructure, this 

also includes the financial and legal system. It is necessary to include the procedures and processes 

of transport policy decision-making in a comprehensive transition management. Actual structural 

barriers can suppress or delay measures transport system supporting environmental sustainability 

[18]. Figure 8 shows the different typical determining factors of transformation processes according 

to Geels [19].  
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Figure 8. Multi-level perspective, adapted illustration from [18], based on [19]. 

Figure 9 shows that experts still continue to work with the outdated paradigm, even though 

developments prove that it is no longer technically tenable. 

 

 

Figure 9. An example of the effects of applying the new paradigm, even if only parts of the measures 

were implemented on the left.  Right: forecasts still common today and the real course of motorization 

(Shell study of the year 2004). Left: when traffic management is applied according to scientific 

knowledge [20] [21]. 

Conclusions 

The initiation of a paradigm shift in transport policies must be understood and take place primarily as a 

result of a change in structures. However, initiating necessary radical changes in the transport sector will 

require disruptive changes to the established structures [22]. From the experience of four decades, there 

is an increasing acceptance of the science-based paradigm. It has been in the goals for more than 30 

years, but the implementation takes place frighteningly slowly and is further complicated by insistent 

forces. However, the attempt to satisfy both paradigms is scientifically impossible and thus leads in 

practice to lasting damage to society, the economy and the ecosystem. “New ideas do not prevail by 

convincing their opponents, but by dying out!" Max Planck is especially true for application-oriented 

disciplines when, as in construction faculties, systems from different levels of complexity are 

represented.  
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Abstract: Quiet surroundings are often seen as a key enabler for a good quality of life. Quiet neighbourhoods 

are very sought after. Recent medical studies showed that high noise levels can cause physical stress 

and eventually can lead to lasting negative impacts on personal health. This not only applies to the 

overall level of noise, but also to the type of sounds. Especially in public areas, sounds often have 

additional value as communication means, such as the closing of public transport doors, informing 

that pedestrian lights are green, and so on. In the transport domain, also very silent participants, i.e., 

electric vehicles, are mandated to generate additional sounds through AVAS to be easier perceivable 

by blind and visually impaired persons. Many sounds used in transport are rather obtrusive and often 

lead to adverse reactions. The oversaturation with unbearable sounds often causes persons to ignore 

auditive signals and warnings and thus reduces their overall effectiveness. In order to gain more 

insights and create better working sound profiles, we are going to show by expert interviews and 

research on the perception of different sound profiles whether there are solutions that might reach the 

same level of awareness with less counterproductive effects. Eventually this shall lead to clear 

specifications on how sounds that are applied in public areas should be designed, how a prioritized 

system for sound deployment could look like and what the overall health and wellbeing benefits for 

participants could be. 

Keywords: sounds; public areas; communication means; accessibility; awareness; oversaturation; expert 

interviews; research; specifications. 

Introduction 

The topic of sounds in public areas as a means of communication and signalization of events is of high 

importance since the oversaturation with partly unbearable sounds often causes people to ignore them 

and thus reduces their overall effectiveness.  

We are going to describe the topic and its problems and then introduce the research questions arising 

from these problems. This is followed by the explanation of the method and design of our research work. 

The last chapter of the introduction describes the design of our study.     

Topic and problems 

The following situation may be commonly known: A passenger is late on the way to his office and is 

running down the escalator to reach the underground. The train is already waiting at the platform and 

the moment he sees it the lights at the side of the doors are starting to flash and he can hear the sound 

that announces that the doors are closing. Without thinking twice, he starts running and quickly jumps 

into the wagon. The signal tone is completely ignored by him. 

That signal tone is defined as a warning sound indicating danger. However, signals that have the 

characteristics of a warning are often used in areas and situations where they are not justified and where 

there is no danger. In our example, the design of the doors of the underground is following rules and 

regulations that include an obligatory installation for door obstacle detections, i.e. the use of devices that 

detect if doors close on obstacles (e.g. passengers). It is clearly described how doors must react in such 

cases and the sensitivity of the system is clearly defined, either.[1] This means, there is no risk for 
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underground users of being trapped between the doors. At the same time, however, this sound is a burden 

for passengers who are confronted with it every minute.  

On the other hand, to achieve barrier-free access the two-senses-principle must be applied. This means 

that signal tones cannot simply be left away, since people with severe visual impairments and blind 

people would be left without information of the situation and thereby be deprived of their right of self-

determined mobility. 

The question arises how a signal tone must be designed to fulfill its function of signalizing a specific 

situation and at the same time not to exaggerate the message or to cause people to fade it out or even 

ignore it completely. 

Research question 

This study examines whether and how people participating in traffic can perceive and assess warning 

and signal tones. The following questions arise, which should be answered in this work:  

1. How do people perceive sounds and what reactions and behaviors do they associate with them?  

2. What are the recommendations for action when using signal tones for transport companies?  

Design of our research study 

In the first part of this study, based on an analysis of the literature, the structure of the human ear, the 

sounds humans perceive and the connection between human hearing and the brain is described. After 

that, the subject of sound and its origins will be discussed. This is followed by a description and 

definition of the use of signal tones and the legal regulations in Austria.  

The subsequent empirical part in form of a qualitative interview study leads discussions with experts 

from the fields of medicine, sound design and acoustics, marketing, and traffic to find out the opinion 

of these experts on acoustic signals in traffic and their recommendations for designing signal tones.  

1. Conceptual framework  

The conceptual framework provides an overview of human hearing, the importance of signal tones and 

the legal regulations for signal and warning tones in Austria.  

1.1 The hearing of humans 

An important aspect of this work is the reaction to and perception of signal tones. This section defines 

and describes the structure and function of human hearing as well as possible hearing impairments.  

1.1.1  Structure and function of the human ear 

The functions of the ear are the hearing and the sense of balance. The main task of the auditory system 

is to identify sound sources and activities and consequently to generate and evaluate the meaning and 

actions for each individual.[2] The outer ear catches the sound waves of a tone and forwards them through 

the auditory canal to the middle ear, where they hit the eardrum and are converted into vibrations, which 

are transmitted via the auditory ossicles: malleus, anvil and stapes, to the inner ear, and the fluid and 

hair cells there are set in motion. This triggers sensory stimuli and transmits them to the brain via the 

auditory nerve.[3] Acoustic stimuli, which are perceived as unpleasant, are already passed on by the 

colliculi inferiores of the brainstem and the thalamus to the structures of the brain. One of these 

structures is, e.g., the amygdala, which plays an important role for emotions, another the orbitofrontal 

cortex, which is of great importance for emotional evaluation and for the control of emotional 

behavior.[2] 

1.1.2  Hearing impairments: What do we hear and what do we not hear?  

Sound waves are measured in decibels (dB) for the volume and in Hertz (Hz) for the pitch.[4] The pitch 

or frequency tells how many vibrations hit the ear per second. Humans can hear a frequency between 

20 and 20,000 Hertz. The range between 500 and 4,000 Hertz is perceived as comfortable. The decibel 

is measuring the pressure with which the sound waves hit the eardrum. The higher this value, the louder 

the sound is perceived. The human hearing limit is between 0 and 120 dB. From a value of 120 dB, the 

human being feels pain and with longer exposure it can also lead to hearing damage up to and including 

hearing loss.[5] A normal conversation is around 65 dB or a main road around 85 dB.[6] 
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1.2 The signal tone 

In the following, the topic of a tone and how it is created will be discussed in more detail.  

1.2.1 Basic principles of a tone 

A tone is created when an elastic body generates periodic vibrations and directs them to the ear via a 

sound-conducting body, for example steel strings, plates, or air. The number of oscillations per second 

is called Hertz (Hz). Regular vibrations create a tone, while irregular vibrations create only noise. An 

auditory event is characterized by the following features:  

• Pitch  

• Volume  

• Timbre  

• Duration  

The pitch is determined by the number of oscillations, and the timbre describes how a sound appears. 

This can vary depending on the instrument or device and can also be perceived differently.[7]  

1.2.2 Definition and function of signal tones  

In the dictionary, a signal tone is defined as a "sound that signals something"[8] and a warning signal as 

a "signal that indicates danger".[9] Another definition of warning signals is as follows: "Auditive 

warnings are characterized by intense, higher-pitched sounds, sometimes modulated periodically, e.g., 

warning calls from animals and sirens. Today, auditory warning signals are mainly used in traffic 

(railway signals, horns, bicycle bells, tram bells, steam whistle), before explosions, in war or for civil 

protection (sirens) and by devices (warning sounds).”[10] 

In contrast to visual signals, acoustic signals are usually given more attention because these tones attract 

more human attention, regardless of the direction in which the human is looking.[11]  

1.2.3 Sound perception: Effect of different sounds  

Tones are used to convey certain information or recommendations for action[12], such as "Caution, train 

is departing". In humans, information is passed on specifically via hearing, i.e., the ear.[13] It is important 

to note that every sound evokes a sensation, perception, or emotional reaction. Three different types of 

cognition exist: feelings, things and concepts. Emotional perceptions are, e.g., fear, pain, sadness or joy.  

Perceptions of things refer to the various sensations of the sense organs, such as auditory or visual 

events. Concepts refer to thoughts or imaginations, meaning that certain feelings or memories are evoked 

by this perception. If feelings are evoked by auditory events, then one speaks of emotions or affects. 

These feelings in combination with the different auditory events can be classified as positive or negative. 

If a sound is associated with a positive feeling, its sound quality is rated better and vice versa.[14]  

• Personal perceptions  

The recipient, i.e., the hearing person, and the situation in which the person is located also play an 

important role in his reaction to an auditory signal.[15] The associated reactions are related to personal 

attitudes and experiences. This means that some people, for example, perceive the subsequent horn of 

an emergency vehicle negatively. This could be due to an unpleasant experience with emergency 

vehicles, such as an accident. Other people react neither positively nor negatively to this signal because 

they have not had any experiences or encounters with them.  

A study by Asutay et al. proves that emotional effects and reactions can be evoked independently from 

the physical properties of a sound. We are going to look now in detail into the results of this study, as it 

gives a lot of valuable insights.  

Usually, people try to recognize the sound source of a signal to better identify the sound. The study 

attempted to minimize the detectability of the sound source but not greatly alter the physical properties 

of the sound. Since the source of the sound could no longer be clearly identified, possible associations 

should be detached from the sounds.[16] During the study, the test persons were played different sounds 

from everyday situations. First the changed sounds were played to the participants and then the original 

sounds. The subjects had to record the value and arousal of the sounds on a 9-point scale and rate how 
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they perceived them on a unipolar 9-point scale from 1 (not at all disturbing) to 9 (very disturbing). In 

addition, they had to state how they perceived the volume level on a further scale (1 – not at all loud, 9 

– very loud) and briefly describe the sound source in their own words. The results show that the 

responses to the processed sounds were significantly higher than to the original sounds. For originally 

unpleasant sounds, the score related to arousal decreased significantly, whereas for neutral and pleasant 

sounds, the score increased. Likewise, for the processed sounds, the value for disturbances decreased 

for unpleasant stimuli, while this value increased for pleasant stimuli. However, no significant effect 

could be determined for sounds rated neutral.[17] It can thus be said that the reaction to noises can be 

changed if people can no longer clearly identify the sound source and therefore no associations can be 

evoked.  

• Physical properties and parameters  

It is repeatedly emphasized that emotional reactions and sensations to different sounds and noises are 

perceived and evaluated differently by each person, regardless of the physical properties of a sound. 

However, there are also connections between these physical parameters and the urgency of a warning 

tone that should be considered. In a study by Edworthy et al. three experiments were conducted to 

determine how individual signals and sounds must be designed to predict the importance or the urgency 

that the sounds intended to signalize. The sounds should vary from high (very important) to low (not 

very important).[18] The study examined the impact of sound parameters, such as the fundamental 

frequency or harmonic series of the sound, on perceived urgency.  

In Experiment 1 in Test Run 1 the parameters fundamental frequency, harmonic regularity (impulses 

have an exact integer multiple of the fundamental frequency) and amplitude curve were examined. 

Thirteen different impulses were designed with a fundamental frequency of 150 Hz or 530 Hz, a regular 

or non-regular series of harmonics, and a standard or slow-onset amplitude curve. Table 1 shows the 

individual impulses with the exact parameters.[18]  

Table 1. Impulses and Assessments of Experiment 1, Test Run 1 [18] 

 

In Test Run 2, the parameters fundamental frequency, delayed harmony and harmonic regularity were 

examined. The designed impulses can be read in Table 2. They were played to test persons at a volume 

of 75 dB, who then had to rate the urgency or importance of these impulses from high to low.[18] 
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Table 2. Impulses and assessments of Experiment 1, Test Run 2 [18] 

 

The results of these first two test runs show that a higher frequency is considered more urgent than a 

lower one, but less so than previously thought. The results of the amplitude curve, on the other hand, 

are clearer. An impulse with a slow onset and end is perceived as less urgent than a standard amplitude 

curve. The effects of the harmonic series also provide clear statements. An impulse seems the more 

important the more unpredictable the harmonic series is.[18] 

Experiment 2 examined parameters affecting the temporal and melodic quality, including speed, rhythm, 

and pitch. The impulses were played to the test persons who assessed them according to their urgency. 

Each parameter had a significant impact. The first three runs of the second experiment show the 

influence of temporal quality: the speed of an impulse may have the greatest impact on the perception 

of urgency. The acceleration and deceleration of the signal tones also influence the urgency. The 

evaluation of the melodic parameters also provides significant results. Thus, it can be said that impulses 

in the higher pitch range are considered more important than those in the middle or lower pitch range. 

It is also determined that impulses with an atonal melodic structure have a high urgency.[18]  

In Experiment 3, the results from the two previous investigations were used to generate an acoustic 

warning tone. Using the same principles, it should also be possible to generate a warning tone with a 

low level of urgency, i.e., with a low fundamental frequency, a regular harmony, and a slow speed. 

Thirteen impulses were generated, and the assessment of the urgency was determined in advance by the 

experts, and the impulses were generated accordingly. With the help of the test persons, it should be 

tested and ideally confirmed whether the test persons evaluate the different impulses in terms of their 

urgency in the same way, as was previously determined by the experts.[18] Here, too, the test persons 

were asked to rate the impulses from 1 (most urgent) to 13 (least urgent). As hoped by Edworthy et al., 

the study proved acoustic warning signals can be manipulated and processed by experts in such a way 

that the significance of the importance or the urgency can be predicted in advance.[18] 

Genuit also writes of two different types of parameters, the subjective (psychological) and the objective 

(physical and psychoacoustic) parameters.[19] It can thus be said that by changing physical quantities, a 

sound or impulse changes in such a way or can be designed so that a special meaning or urgency is 

attributed to this sound. However, it must not be forgotten that the personal background and individual 

attitude of each individual influences the reaction or sensitivity to different sounds.  

1.2.4 Criticism of signal tones   

“However, sound has also increasingly become a source of disturbance, annoyance and a health hazard. 

This, too, is a consequence of cultural, scientific and technical developments.”[20] The media often 

speaks of sensory overload caused by acoustic signals. The weekly newspaper "Die Zeit" discusses, 

among other things, the fact that almost all objects that we use in everyday life emit signal tones and 

thus prompt us to do something or not, e.g., the beeping of the alarm clock in the morning, the coffee 

machine, mobile phones, cars, public transport and many other devices.[21] In addition, there are other 

signal and warning tones, such as the follow-up horn of an emergency vehicle or an alarm tone that calls 

for the evacuation of a building, which are intended to draw attention to real dangers. Many critics see 

the danger that people will no longer consciously perceive this entire range of signal tones due to daily 
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noise pollution and will ignore them and will consequently no longer be able to correctly recognize and 

interpret the warning tones.  

Moreover, residents complain about sounds in public spaces and on street. This is especially the case 

with traffic lights in the night when the constant clicking noise that shall enable visually impaired and 

blind people to easily find the traffic light pole robs the residents of their sleep. The same concerns are 

with AVAS, as residents fear that the positive outlook of silent electric cars will be counteracted by the 

artificial noise they are obliged to emit. 

According to Patterson, the majority of acoustic warning signals are based on the “better safe than sorry” 

principle.[22] This means that traditional warning signals such as repeating horns, sirens, horns or bells 

are intentionally present in such large numbers in everyday life to reduce or even prevent dangerous 

situations and incidents and their consequences in advance. However, as a result it is possible that people 

ignore and tune out these loud and alarming sounds instead of considering and responding to them.[23]  

1.3 Legal regulations and specifications for signal tones in traffic  

In addition to the creative options for designing the signal tones, there are also several legal regulations 

that must be observed. We investigated Austrian regulations, since these are common to us and most of 

them are based on international (UN) laws resp. common EU regulations. In Austria there are legal 

regulations for the following signal tones:  

• § 22 KFG warning devices  

“(1) Motor vehicles and trailers that are to be steered independently of the towing vehicle must be 

equipped with at least one device for emitting acoustic warning signals, which the driver can also operate 

by hand if he/she holds the steering device with both hands. … It must have a readily perceptible, non-

swelling, non-shrill sound and it must also be able to be operated effectively when the visual warning 

device is switched on. Bells, gongs and ratchets shall not be attached to motor vehicles and trailers.”[24]  

The signal must not be “shrill”, i.e., of high frequency; however, according to literature, there is no 

concrete value for when a tone is “shrill”. The volume shall be constant and not alternately getting louder 

and quieter again. Exact starting points are not specified. The volume of the sound should be constant.   

• § 18 KDV warning devices  

"(8) Vehicles of classes N2, N3 and M3, which are used in commercial traffic or in company traffic and 

on which reversing lights are attached in accordance with § 14 Abs. 2 and § 20 Abs. 1 KFG 1967, must 

be equipped with a device (reversing alarm) which emits a clearly audible intermittent sound to the rear 

when the reversing device is switched on. The number of cycles per minute must be between 60 and 

100, with an approximately equal proportion of signal and rest time. The A-rated sound pressure level 

of this warning device must be at least 68 dB(A) and may not exceed 78 dB(A), for reversing alarms 

with broadband sound in the frequency range 400 Hz - 10 kHz at least 64 dB(A) and maximum 78 

dB(A), measured at nominal voltage. This is at a distance of 7.5 m between the microphone of the 

measuring device and the reversing alarm and at the same distance from the road surface of between 0.5 

and 1.5 m. … However, a reversing alarm is not required if the vehicle has a video system that allows 

the driver to see the area immediately behind the vehicle.”[25]  

Vehicles of category N2 and N3 are used for the carriage of goods. The maximum mass is defined for 

N2 of between 3,500 and 12,000 kg, for N3 of more than 12,000 kg.[26] Vehicle class M3 relates to 

vehicles for passenger transport, i.e. buses with more than eight seats and a permissible total mass of 

more than 5,000 kg.[27][27]  The law specifies the minimum and maximum volume of such a signal.  

• § 26 StVO 1960 emergency vehicles  

"(1) Drivers of vehicles which, according to motor vehicle regulations, are equipped with lights with 

blue light or blue rotating beacon and with devices for emitting warning signals with successive tones 

of different pitches may use these signals only in the event of imminent danger.”[28]  

In the literature and the codes of law, there are only the following paragraphs regarding the use of 

repeating tone horns, § 26, Abs. 1 of the Road Traffic Act (StVO) and § 22 of the Motor Vehicle Act 

(KFG). The former regulates when emergency vehicles are allowed to use the warning tone, i.e., the 

follow-up horn. § 22 KFG defines which features the signal may have. As already mentioned, § 22 KFG 

only very vaguely specifies how the signal tones in emergency vehicles should be designed. Thus, the 
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use of the continuous tone horns and the exact tone sequence is not based on a concrete legal basis.[29] 

However, if an emergency vehicle is approaching with a slow on-set sound, passers-by are far more 

likely to respond properly by clearing the way than if a loud emergency sound suddenly starts nearby. 

• Accessibility in the traffic sector  

The Commission Regulation (EU) No. 1300/2014 of November 18, 2014 “on the technical 

specifications for interoperability with regard to the accessibility of the railway system of the Union for 

persons with disabilities and persons with reduced mobility”[30] is intended to guarantee persons with 

disabilities equal access. Barriers are to be identified, listed, and gradually removed. The following 

regulations apply to the exterior doors of public transport:  

1. When the door is opened, an acoustic signal must be emitted, which can be heard and seen 

from inside and outside the train for at least five seconds. The signal must be slowly pulsing and consist 

of two consecutive tones and should have a frequency between 1,760 and 2,200 Hertz.  

2. When the door is closed, an acoustic signal must be emitted that can be heard clearly from 

inside and outside the train. The signal must start at least two seconds before the door closes and last 

throughout the closing process. During the closing process, a rapidly pulsating tone with a frequency of 

around 1,900 Hertz must be heard.  

3. The sound source must be in close distance to the door.[31] 

On January 1, 2006, the Austrian Federal Disability Equality Act (BGStG) came into force, intending 

to protect persons with disabilities from any discrimination. This also applies to barrier-free use in public 

areas, including public transport.[32] According to § 19 Abs. 3 BGStG, the law on the equality of persons 

with disabilities has also to apply to transport companies in Austria since January 1, 2016.[33] The law 

stipulates that the two-senses principle must always be applied in guidance and orientation systems, i.e., 

at least two of the three senses of sight, hearing and touch must be addressed form 2016 on.[34] 

2. Empirical survey  

An empirical survey was carried out additionally to the literature analysis. Method and results are 

presented, followed by a discussion of both the results of the empirical work and the literature analysis.  

2.1 Method  

A total of twenty expert interviews in German language were held online between March to April 2021 

with experts from the fields of transport, marketing, medicine, psychology, and sound design. Five 

independently formulated questions were developed in advance, including five to twelve checkpoints 

for each question. The interviewees should speak freely, while the checkpoints helped ensuring that the 

relevant points were covered in their answers. Additional information was noted in writing.  

The intention of our questions was to find out the following:  

1) what the persons surveyed think of when they hear the keyword “signal tones in traffic” and 

which traffic signals they have in mind.  

2) how useful they consider existing signals, whether audible signals are needed for certain modes 

of transport and functions, and whether some audible signals should be added or removed.  

3) whether the experts had observed a change or development in traffic signal tones in recent years.  

4) how the characteristics of an attractive signal tone would look like in the eyes of the experts. 

5) how the experts evaluate a specific tone; that sound is the signal when the door of an S-Bahn is 

closed.  

The following table provides a detailed listing of the respondents and the duration of the interviews.  

Table 3. Introduction of the experts 

ID Gender Profession/Business Interview 

duration 

1P male ENT doctor  20 minutes 

2P female Music therapy 23 minutes 
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3P female Traffic psychologist 18 minutes 

4P male Sound lab 11 minutes 

5P female Acoustic design 15 minutes 

6P female Sound designer 33 minutes 

7P male Sound designer 22 minutes 

8P male Recording studio 14 minutes 

9P male Recording studio 13 minutes 

10P male Civil engineer 22 minutes 

11P male Civil engineer 12 minutes 

12P female Psychologist  12 minutes 

13P male FSV – Österreichische Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-

Verkehr / Austrian Research Society Road-Rail-Traffic 

10 minutes 

14P male Association of blind people 43 minutes 

15P male Music teacher 21 minutes 

16P male Technical expert, TU Vienna 46 minutes 

17P female Audio marketing 14 minutes 

18P male Experimental musician / sound designer 17 minutes 

19P male Sound lab 15 minutes 

20P male Civil engineer 13 minutes 

2.2 Results  

The results of the interviews are summarized in the following section.  

• Which signal tones in traffic do you know/can you think of?  

The interviewees most often think of emergency vehicles, i.e., the follow-up horn. Concerning cars, the 

turn signal and signals for too little distance or reversing warnings were mentioned, concerning public 

transport traffic lights, door closures, information announcements, and tram signals.  

• What should signal tones be for resp. for which functions? What do you consider 

important? Where should there be no more signal tones or less?  

• Underground 

The general opinion is that the signal tone when the underground doors close is necessary and very 

useful especially for persons with physical disabilities and visual impairments. Only five people think 

that this signal tone is not needed, or they question the usefulness of this signal.  

However, it was regularly remarked especially by experts from the field of sound design that this tone 

was very annoying, exhausting and too intense. Two experts (1P and 15P) criticize its high frequency 

since it is known that older people cannot always hear and perceive high-frequency sounds.  

• Trucks  

The reversing warning signal from a truck was rated very useful by all. Nevertheless, for two people (1P 

and 15P) the question arises again as to whether the design of this signal makes sense, since older people 

often can no longer hear such high tones clearly.  

• Traffic light  

The signal tone at traffic lights is considered very useful specifically for blind people. Only 4P and 13P 

think this tone is exaggerated, being are not aware of what it is supposed to do. 2P notes that there are 

also people with red-green color blindness for whom an acoustic signal is of great importance. In 
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addition, four persons (2P, 8P, 12P and 16P) commented that this signal has also a helpful aspect for the 

general public, since people are not forced to constantly look at the traffic light color.  

• Emergency vehicles  

The signal tones of emergency vehicles are rated useful by all interviewees. Their design is rated as very 

good. Only one expert in the field of sound design disagrees, believing these sounds scare people. Some 

experts say they can clearly distinguish the signal tones and some state that they cannot identify any 

clear differences. Two sound design experts (4P, 6P) think that signal tones from emergency vehicles 

have been the same for decades and one knows their meaning since his childhood.  

• Elevator doors  

The acoustic signal from opening elevator doors is rated as not disturbing resp. as good by most of the 

interviewees. 10P and 16P also noted that this signal is beneficial not only for visually impaired people 

but for the general public, especially when attention is focused on the mobile device. On the other hand, 

three people (4P, 13P and 18P) think that this signal is completely exaggerated and pointless.  

• Electric cars  

According to all experts, electric mobility is changing things. Here a new kind of problem or challenge 

arises. Electric cars are very quiet, and they drive at high speed. This causes traffic conflicts which 

should be avoided with the help of special sounds. This problem is addressed in the EU Regulation 

540/2014 Article 3, paragraph 22 and Article 8 with reference to Annex VIII on the sound level of motor 

vehicles and of replacement silencing systems.[35] For 14P, it is important that electric cars are provided 

with a special sound, because the obligatory AVAS is still far too quiet, especially in mixed traffic.  

Figure 1. Overview of the opinion of the experts on the different sounds in different use cases 

• In your opinion, how have signal tones in traffic changed in recent years? What 

developments can you see?  

There is no clear answer or opinion on which all experts agree.  

One half says that signal tones have become more unpleasant, being far too penetrating and in a too high 

frequency, that more and more tones are being used in everyday life and that companies do not rely on 

the personal responsibility of people but prefer trying to preventively protect themselves from dangers 

by creating more and louder sounds that increase stress and noise sensitivity of passers-by.  

The other half tells they cannot detect any clear changes. They believe the tones may be a little more 

pleasant, but also significantly less noticeable and the warnings that the individual signals are supposed 

to signalize are no longer noticed. Signal tones are sometimes lost in the everyday noise and people also 

get used to the signal tones and ignore these familiar signals.  

Basically, all interviewed persons stated a certain kind of sensory overload. The media and smartphones 

also play an important role: in addition to the acoustic stimuli, there are also visual stimuli, which, 

according to the persons interviewed are a major factor in sensory overload.  

• Which parameters should a signal tone in traffic have to attract attention?  

All experts agree that it must be determined whether attention shall be drawn to the greatest danger or 

to a slightly less dangerous situation or just to information to be able to design good signal tones.  
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The frequency range is important: Sound experts see a frequency between 800 and 2000 Hertz as 

optimum. A good signal should consist of several tones with different frequencies. This prevents the 

signal from being drowned out by ambient noise in the same frequency range, supports people with 

hearing impairments in certain frequency ranges and can attract the attention of a broader audience.  

When it came to the volume the opinions were largely the same. The signal tone should not be too loud, 

but not too quiet, either, and it must adapt to the traffic and ambient noise with help of technical aids. 

However, there was no clear agreement about a melodic signal tone. On the one hand, signal tones with 

a charm were described as a good option, on the other hand, a melody wears out very quickly. 

Especially experts from the field of sound design are convinced that a signal tone can also be beautiful. 

In their opinion, it is therefore not important for a good signal tone to be particularly disruptive.  

• Let's look specifically at the signal tone when closing and opening the door of a rail vehicle 

(underground, train): how would you rate this tone? (-> Play sound: Door closing of a S-

Bahn-train) 

All experts rated this signal as okay to very negative, only three gave it a good rating, since it signalizes 

“Caution, greatest danger!”, which, in their opinion, is not the case since the doors have several safety 

devices to prevent people from being trapped. This signal has an enormously penetrating, very 

unpleasant and too intense effect on the interviewed persons. Its relatively high frequency is rated as 

unsuitable, and it conveys a negative message and signalizes a stressful situation to the affected people. 

Passengers being on the train for a longer time are constantly confronted with this sound and could 

perceive it as an enormous burden. According to the experts, when hearing this signal for the first time, 

it most likely fulfills its purpose to warn of the door closing, but those who regularly do the trip and hear 

it several times are getting used to it and ignore it. This completely misses the point of this signal. 

It was emphasized several times that technical possibilities should be used to adapt it to the ambient 

noise and the density of people on the train to prevent passengers from developing an aversion to it. 

2.3 Discussion  

The results of these discussions may not be fully representative but should be evaluated and taken into 

account. Various studies can be found in the literature showing how the perception of acoustic signals 

can be evaluated and classified. In addition to the literature analysis, a separate study was carried out, 

which also provides results similar to those in the literature. This concerns, above all, constantly emitted 

noise in public space like that from traffic lights and AVAS. On the one hand, the residents are severely 

affected, but on the other, people with severe visual impairment and blind people need the sounds to be 

enabled to self-determine their mobility.  

In the literature it is mentioned that signal tones are often only designed according to the principle "better 

safe than sorry". This means that signal tones are created to ensure safety and preventively defuse or 

even avoid dangerous situations. During the interviews, one could partially recognize the same views 

and insights. According to the experts, there is an increase in traffic and road users and, as a result, an 

increase in dangerous situations. To counteract these dangers, more and more acoustic signals are 

therefore being introduced and used. In the interviews, older people or people with visual impairments 

who require additional protective measures due to their physical limitations were specifically mentioned. 

During the interviews, the persons questioned stated regularly that the groups of people mentioned need 

these acoustic signals, but their personal needs, i.e., whether they themselves need the signal tones or 

not, were not always mentioned. While the literature takes a critical look at this approach, the 

interviewed persons see these precautionary measures as mandatory and, for the most part, necessary.   

Following this opinion, one will quickly come across the keyword "stimulus overload". Although this 

phenomenon is well known in the care sector, similar studies could not be found in the transport sector. 

The interviews gave the impression that there was a certain kind of sensory overload for the persons 

interviewed. While few participants stated that there are far too many and unnecessary signals in traffic, 

the majority does not feel overstimulated by them. There is still room for signalizing acoustically a 

danger or important information. According to the persons interviewed, sensory overload only in the 

traffic area does not exist. The trend towards sensory overload happens in combination with music, 

advertising, ringtones, smartphones, social media and acoustic signals in traffic.  
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The majority of the persons interviewed is not satisfied with the current signal tones, and they are 

perceived as unpleasant and disturbing. Sound design experts consider most signal tones to be 

inappropriately designed: they are too high-frequency, hectic, do not do justice to the danger and convey 

too much urgency. A good sound signal tone should start and end slowly. In the Edworthy et al. is also 

spoken of as a harmonic series. The more harmonic the signal, the less important the signal is considered. 

The persons interviewed think that a signal tone could be designed “beautifully”. According to both the 

study and the interviewees, the greatest factor influencing the urgency of a signal tone is the speed of 

the impulses. Current acoustic signals are seen clearly as too hectic and aggressive.  

For the most part, the answers given by the interviewees matched. However, some of the persons are in 

favor of a signal or the design of a signal tone, while others rate the acoustic signal as totally 

inappropriate and negative. Therefore, it is not possible to say in general how a signal tone is rated. As 

has been shown in existing studies, personal attitudes and experiences influence the perception of signal 

tones. Has the person concerned already had experience with this acoustic signal and consequently with 

the means of transport? Are these events positive or negative experiences? Depending on how these 

questions can be answered, the signal tones may also be evaluated differently. It can therefore be said 

that the results of the study by Asutay et al. and the results of the interviews also correspond in this area. 

Conclusion and recommendations for action  

The following conclusions and recommendations for action can be made:  

Existing signal tones are perceived as predominantly negative, as sounds in a high frequency range with 

fast vibrations signalize a stressful situation. In addition, older people cannot always perceive sounds 

with such high frequencies. Due to the legal regulations, there is not much creative space when using 

signal tones and therefore the legal regulations should be viewed critically and questioned on this point.  

Concerning traffic lights, some attempts to solve problems have already taken place in Vienna. With 

help of technological devices like Euro-Key or RFID-Chip the volume of the sound can be regulated.[36] 

However, this solution is criticized since it means that only people with these devices can access the 

traffic light sound function and that it is not intuitive.[37] To avoid the constant sound signalizing people 

where the pole and its technical device to activate the sound signalizing green light is located, some 

other solutions would be necessary. In Graz, for instance, tactile guidance has been implemented that 

lead directly to the pole and the device.[38] Research for improved solution is still necessary.  

Other discussions are ongoing on the question of artificial sounds emitted by electric vehicles. Due to 

EU regulations, it is obligatory for them to emit sounds; however, they must not be louder than the other 

emissions from combust engines in cars and the maximum allowed dB emission of vehicles has to be 

lowered year by year according to the regulations in order to achieve the goal of less noise pollution in 

towns.[39] Still, research is needed on the quality of the artificial AVAS sounds. 

Concerning trains and platforms, the volume of the individual signal tones should be technically adapted 

to the ambient noise or the number of passengers in the wagon. It was also mentioned that signal tones 

are often ignored. People are increasingly blocking out the signals by, e.g., smartphones and headphones.  

It is proposed that a selection of possible acoustic signal tones should be designed with the help of 

experts from the fields of sound design, traffic psychology and medicine, representatives of associations 

of blind people and together with transport companies. This should get tested under real conditions, i.e., 

directly on platforms or in the wagons. In addition, a representative study should be carried out in which 

a combination of acoustic and visual signals is tested.  

Transport companies should decide when using signal tones if they want just to convey information or 

hint at a dangerous situation. A catalog should be prepared with a classification of all acoustic signals 

plus the respective signal tone or the properties of the signal tone. The interviewed experts are willing 

to make the acoustic signals more pleasant and thus convey a positive message. The attitudes and 

opinions of transport companies could not be determined from this work, but it would be interesting to 

know whether these companies are also open to a change in sound culture.  
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Abstract: This study examines the plight of women in the provision of transport systems and services. Women 

seem to have been somewhat excluded from policies, planning, engineering and implementation of 

mobility systems in the cities. An observational study was conducted to identify certain characteristics 

of men and women crossing roads, purposive sampling technic was used to identify locations for the 

study. The study showed that 87% of women carries at least a bag compared to men (46%), and 

whereas 26% of women carried a child as against 1% men, yet both the men and women are expected 

to use the same transport systems; climb the same 6m tall footbridges with steep staircase that are 

nearly 300m away from the actual cross points. Little wonder that 90% of the female population in 

the study would rather dash through speeding car traffic than use the foot bridges. Similarly, 33% of 

the surveyed population had at one time or the other being sexually harassed in the public transport 

vehicle with 29% of them doing nothing about it. The study recommends the need to provide equitable 

policies, infrastructure and facilities for enhanced accessibility, safety/security, and social equity for 

all residents irrespective of age, gender, class or ability. 
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Introduction 

Cities exist for peoples of all ages, gender, ability and class, so are mobility systems. Today’s mobility 

practices however, leaves much to be desired as women seem to have been somewhat excluded from 

policies, planning, engineering and implementation of mobility systems in our cities.   

Whereas the right to freedom of movement is guaranteed as enshrined in the Nigerian constitution, 

extant laws and international conventions, to what extent can one say that this rights are truly guaranteed 

when the means of movement and accompanying facilities that are convenient, safe, accessible and 

affordable for a section of residents are either denied or inefficiently provided? Where there are no 

policies for instance, women, children and older persons cannot explore their neighborhood for 

inconveniency and safety reasons, women are sexually molested in public transport, and there is general 

infrastructure provision that favors a car centric mobility when a greater majority of the population 

cannot afford a car, and at the expense of the vulnerable road users, to which the women folk is chief.  

It is for this reasons that it has becomes expedient to examine the gender issues in transport in the city 

of Abuja and mainstream the gaps with a view to enabling action by respective authorities while 

enlightening the public.  

Worthy of note is that, whereas gender issues has become public discuss and are gradually taking center 

stage in many climes, and there are awareness on the issues by the female folk who are leading 

advocacies together with civil society groups in their climes, the opposite seem to be the case in our 

clime, where even the women for which course this advocacy is being instituted are not sufficiently 

aware of this gaps and see some of these issues as normal to everyday life. This provides a key purpose 

for this study as we set out to use data to create appropriate awareness for women, the general public, 

government authorities and other stakeholders towards changing the urban mobility system to favor all 

residents irrespective of age, ability, gender and class.  

The objectives of this study is to understand  

• The circumstances in travel especially from gender point of view in the city of Abuja, 

• The rate of sexual harassments implications and legal/regulatory systems for prevention and 

prosecution of offenders.   
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• Examine how provided facilities should give equitable and not equal access to these group of 

vulnerable residents, and  

• The need to mainstream gender in transport planning, policy and infrastructure provisions 

1. Literature Review 

The travel needs of women are not totally the same as that of men essentially because the travel patterns 

differ, and the differences are based on a variety of factors. According to Ng and Acker (2018), Women 

and men do not usually play the same role depending on the composition of the household. Hence, 

policies which assume that women and men have the same travel patterns and have equal access to 

different modes of transport will not reach their full potential impact if they do not consider the 

differences in behavior by gender. Another important factor is that women are under-represented in 

decision making positions including within local and national administrative authorities and transport 

companies (Flone Initiative 2019), hence decisions on policies, infrastructure and practices are taking 

negating what fits women; this is by no means a deliberate act, we live in a masculine society, with 

limited women in the public service space and especially in sectors as transportation. 

Therefore, in order to implement efficient and equitable transport policies that will meet the specific 

needs of women, benefit all users, reduce gender bias and improve existing transport services for 

women, gender analysis needs to be incorporated in transport planning and policy making processes, 

with the women themselves adequately involved. City administrators must create laws, rules and 

regulations that benefit men and women equally.  

Varying levels of violence against women takes place in public transport vehicles and terminals, the 

focus of this study however is sexual harassment in vehicles, particularly buses and shared taxi in Abuja. 

The scenarios are similar across other cities of Africa and ranges from commuters to operator who are 

female by sex. 76% of female transport operators in Kenya (drivers and conductors) have either 

experienced or witnessed sexual harassment (Flone Initiative, 2018). Similarly, a gender violence study 

conducted in Lagos, Nigeria, noted that more women than men are afraid of crime when using public 

transport, and above 70% of women sampled were victims of crime with serious impact or high intensity, 

when compared to men. Physical assaults, sexual harassment, raping, pick pocketing, kidnapping, 

robbery etc., were common crimes revealed… It is disturbing to note that women compared with men 

are mostly affected by all types of crime ranging from pick-pocketing to rape or sexual harassments 

(Odufuwa, 2012).   

1.1 Justification for the study 

While gender based violence, gender biases in policy, infrastructure and practices, progress are     being 

made in different cities across the world and different studies exist to guide authorities and stakeholders 

in taking steps towards bridging the gap, but it has been difficult to find a single study for the city of 

Abuja. This is inspite of the obvious gender gaps in the transportation system with no visible policies to 

address them, hence this study.  

2. Methodology 

The study relied on primary data generated from observational studies, traffic counts, administration of 

questionnaires and interviews on the one side, and secondary data obtained from relevant agencies as 

well as published and unpublished academic thesis. 

2.1 Observational studies  

The observational studies included the study of the 13 pedestrian bridges in Abuja to examine the 

conditions, distances between the bridge and the actual crossing points and general overview of crossing 

attitudes of women around the bridges. In the process, an actual traffic count was conducted on one of 

the pedestrian bridges for 4 hours, between 2pm and 6pm which is the pick hours for return of workers 

from work. The traffic count gave us an idea of who is using the bridge among women and who is not, 

but importantly, it enabled us to interview those who are not using the bridges to understand the reason, 

a major focus of this study. 

Similarly, at the 4 pedestrian bridges along the Nnamdi Azikiwe Expressway, Abuja, men and women 

were observed and counted on approach to the expressway from the adjourning roads which has 
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pedestrian trip generators and mini motor parks. Purposive sampling technique was adopted for this 

research to select the 4 pedestrian bridges. During the observations, which also followed with 

questionnaire administration, bags and or children being carried by both genders were counted and 

noted. 

2.2 Administration of Questionnaires 

Questionnaire were administered on 399 women/girls. This was done directly by the women themselves 

or by our team who only ask the women questions from the questionnaire and helped them to fill the 

responses. There were a few (11) women who declined responses citing lack of time, but these were 

replaced by other available women, hence the target of 399 was met. The questionnaires were 

administered randomly on women inside buses, at office premises at the federal secretariat, area 1 and 

transport stops, all within the city center, except those in the bus enroute Mararaba. 

2.3 Sample Size for questionnaire administration 

The study adopted Slovin formula to determine the sample size of the population.  

The equation is shown below: 

N = 
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2
     (1) 

Where N = population size (424) 

1 = constant 

e = margin of error is taken as 5% (0.05) 

Therefore N = 
424

1+424 (0.0025)
 = 399 

Table 1. Profile of respondents 

 Variables Frequency Percent 

Gender Female 399 100 

    

Educational Qualification No Certificate 0  

 Primary School Certificate 27  

 Secondary School 170  

 NCE/Diplomas 52  

 BSc/HND 101  

 MSc/PhD 49  

 Total 399 100.0 

    

Age 14 – 25 121  

 26 – 40 200  

 41 – 65 77  

 66 Above 1  

 Total 399 100.0 

    

Income range Dependents    
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 Below 30 ,000  121  

 30,000 - 50,000 117  

 50,000 – 100,000 81  

 100,000 - 150,000 46  

 150,000 - 200,000 21  

 200,000 and above 13  

 Total 399 100.0 

    

Occupation Public Servant 155  

 Private Sector (employee) 86  

 Self-employed Artisan/business 52  

 Student 69  

 Housewife/Unemployed 37  

 Total 399 100.0 

3. Presentation of Findings 

Findings arising from the surveys are presented in the tables below: 

Table 2. Who is carrying a bag or bags 

  No Bag 1 Bag 2 or More Bag Accompanying with a Bag Total 

Women 20 290 147 41            498 

Men 218 179 24 8 429 

Total 238 469 171 49 927 

 

Table 3. Who is carrying a child or children? 

3.1 Pedestrian Bridges in Abuja 

a. What women carry and who they use road infrastructure in Abuja 

Table 4. Pedestrian bridges and features 

S/NO ITEM INFOR REMARKS 

1 Total Number of 

pedestrian bridges 

studied 

13  

2 Average distance 

between the bridge 

and actual crossing 

points 

300m The bridges are a bit odd in terms of location and design. 

The city authority said these roads were not intended to 

have these bridges because the areas are not envisioned to 

have pedestrian trip generators, and the question to ask is 

that, were we supposed to have a ghost city. 

  No Child 1 Child 2 or More children Accompanying with Child Total 

Women 371 110 3 14 498 

Men 420 6 0 3 429 

Total 791 116 3 17 927 
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3 Height of the 

bridges  

6m Equivalent to two storey building. 

4 Bridge lengths 140m From foot to foot. This is the same for all the bridges except 

Sheraton –Yar’ Adua Center and Jabi VIO pedestrian 

bridges which are 26m and 27m respectively.  

Physical count of women crossing the road around pedestrian Bridge 

Using – 9 (10%) 

Not using – 78 (90%) 

Table 5. Reasons for not using the pedestrian bridge 

S/NO REASON PERCENTAGE 

1 Fear of height 21 

2 Distance 54 

3 Steep staircase 12 

4 Safety/security 9 

5 Others 2 

What’s your assessment of dashing across the road between speeding traffic? 

Table 6. Individual assessment of dashing across the road between speeding cars 

S/NO REASON PERCENTAGE 

1 Scary but more convenient 26 

2 Dangerous but I don’t have choice 52 

3 Its fine 22 

Table 3 shows that about 87% of women in the study carries at least a bag as against 47% of men, and 

of the 284 in the study who are not carrying a bag, 93% of them are men. Similarly, 26% of the observed 

population of women carries a child as against 1% of men. When this is put side by side with the features 

of the pedestrian bridges as described in table 5, then the implications are better imagined; A woman, 

carrying a child, and two bags going to climb the steep staircase, with her trip extended by nearly a 

kilometer is an unfair deal and it will not be a surprise that 90% chose rather to dash through speeding 

car traffic even near the pedestrian bridge. At the Area 3, portion of the road, metal grails have been 

erected severally to prevent pedestrians from crossing but in each case, they were pulled down. Again 

the reason for this is not farfetched; 52% of the respondent acknowledged that running through the 

speeding traffic is dangerous but that they do not have any other choice. 26% says it is scary but that it 

is more convenient than going to use the bridge, another 22 do not see anything wrong with crossing 

through the speeding traffic at speeds above 100km/hr.  

b. Mode Split and Mobility Pattern of the Female Folk 

Table 7. Mode split for women in Abuja  

S/NO MODE NUMBER % DAILY 

TRIP 
PREVALENT REASON FOR 

CHOICE 

1 Personal Car 116 29 Most Convenient – 

92%  

2 Shared Taxi 108 27 Faster than others – 

83% 

3 Buses 159 39 Cheaper – 82% 

4 Cycling 0 0  

5 Walking 14 3.5 Closeness – 96% 
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6 Others 2 0.5 No reason advanced 

 Total 399 100  

7 More than 1 mode (does not include 

private car drivers) 

243 61%  

In comparison to the general mode split, the difference between the two are obvious and shows the 

difference in the travel pattern between men and women. This posits that a generalization of transport 

policies, infrastructure and facility provision certainly negates the effectiveness of commute for the 

female folk. For instance, while 40% of respondents for the general mode split use private cars, 29% of 

women does so, this is generally because, as already stated, the car in many cases is only one and the 

men will use it, more so that that women make more daily trips but travel fewer miles, are less likely to 

be licensed to drive, are more likely to make trips with purpose of servicing passengers (taking children 

to activities or older adults to medical appointments), and are more likely to link or chain trips together 

comparable to men, Sandra Rosebloom (2006).  

This also informed the higher percentage (61) of women using more than one more, than the general 

percentage (48). Also because of the more home-nearby trips and a shorter one, more women walk than 

men, hence a higher percentage of walking. But notice that No single woman is cycling, obviously 

because of the several factors such as the safety issues, poor perception of cycling as not gorgeous 

enough for women, a mode symptomatic of poverty, and of course, because women caries more load 

than men in travel as already seen in table 3 and 4, it is less easier to cycle with loads and a kid for 

instance, in a non-cycle-friendly environment as ours.  

Table 8. Mode choice if all options are available, under current circumstances 

S/NO MODE NUMBER % DAILY TRIP PREVALENT REASON FOR CHOICE 

1 Personal Car 315 79 Most Convenient 96% 

2 Shared Taxi 17 4 No bus on my route72% 

3 Buses 56 14 Don’t have a car 91% 

4 Cycling 9 2 Its healthy 92% 

5 Walking 2 0.5 Closeness 100% 

 Total 399 100  

As a wish, surprisingly, women prefers to commute with cars (78%), this is for obvious reasons, todays 

mobility systems are designed in such a way that the car is the most convenient means of daily travel. 

From infrastructure provision, to complementary facilities, to regulations and enforcements, the car is 

king, when this is joined to the status symbol of the car, then the wish is what it is. Notice however that 

the percentage of cycling would rise from 0% in the actual count to 2% if wishes were horses.  

The most prevalent reason that makes 79% of the population to chose car for daily commute under the 

current circumstances is “convenience”. This is the crux of the matter, if convenience of commute 

becomes primary to decision making by the respective authorities, then we can have an efficient mobility 

system that meets the need of a vast majority of the population. This brings us again to the definitions 

of Transportation on the one side and mobility on the other side. Different definitions and theories exist 

but in their simplest definition, you see why urban commute should rather be termed urban mobility 

rather than urban transport, because names changes perception.  

Table 9. Assessing some basic definitions 

Transportation Mobility 

Movement of people, animals and goods from one 

destination to the other.  

- It is concerned with Movements, reaching 

destinations and the infrastructure to 

enable that 

Ability to move and be moved freely and 

easily.  

- It is concerned with People, their 

Freedom & Ease to move between 

destinations 
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The supply system enabling people and goods to 

move or be moved within a defined area. 

- Deals with the supply system of transport 

arising from authority’s quest to provide 

transport 

Users’ ability, tendency and or need to move, 

resulting in a transport demand. 

- Deals with the demand side of 

transport arising from people’s needs  

Will your choice change if there is affordable and efficient BRT/Light rail and bicycle lanes 

systems, pedestrian walkways, a more formal shared taxi practices, good policies with appropriate 

enforcement of laws? 

Yes – 62% 

No – 38% 

It was delightsome to see that with better systems and practices, 62% of women will have a different 

wish from table 8, and a different practice from table 6. This means that the policy, infrastructure 

provision and general practices essentially determines how people travel. This can be explained by the 

recent provision of cycling lane and an NMT corridor in the city of Kampala, Uganda in March 2020 

that resulted in an upsurge of “nonexistent cyclists” the question was, where were all of them prior to 

the provision of this infrastructure? Very simple, in transport, you attract what you provide for, or you 

attract what you don’t want when you fail to provide what meet people’s needs. 

If yes, what will be the new choice? 

Table 10. Mode choice if all options are available, safe, accessible and convenient  

S/NO MODE NUMBER % DAILY 

TRIP 

PREVALENT REASON FOR 

CHOICE 

1 Personal Car 72 29 Most Convenient 96% 

2 Shared Taxi 7 2.2 No bus on my route72% 

3 Bus/Light 

Rail 

135 55 Efficiency  93% 

4 Cycling 31 13 Its healthy 77% 

5 Walking 2 0.8 Closeness 100% 

 Total 247 100  

With provision of affordable and efficient BRT/Light rail and bicycle lanes systems, pedestrian 

walkways, a more formal shared taxi practices, good policies with appropriate enforcement of laws? 

Both the actual practices in the mode split, and the wishes dramatically changes. And it is better to put 

the 3 side by side: 

Table 11. Comparison between intended mode choice based on current circumstances and provision of 

efficient, accessible and convenient systems for all modes 

S/NO MODE % MODE 

SPLIT+ 

% WISH % BETTER 

WISH 

1 Personal Car 29 79 29 

2 Shared Taxi 27 4 2.2 

3 Bus/Light Rail 39* 14 55 

4 Cycling 0 2 13 

5 Walking 3.5 0.5 0.8 

6 Others 0.5 - - 

 Total 100 100 100 
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*The actual mode split for item 3 refers to the bus only and not bus/light rail. + Source: Emmanuel John 

(2018) 

This means that even the perception of the car as the most important mode choice and the status symbol 

changes drastically with provision of best practice sustainable transport systems; from a popular wish 

of 79% to a paltry 29%. Public transport (bus and light rail) will change from the current 39%, and far 

from the wish of 14% to a whopping 55%, this is what every society needs. But also cycling will change 

from the current 0% far away from the 2% wishes to a whopping 13%, what a joy that will be. These 

will mean a complete transformation of transport from the highly polluting, inconvenient, unsafe, and 

unreliable transport system to a near complete environmentally friendly, health improving, more 

affordable, inclusive, equitable mobility system where 68% of the population will travel green. 

c. Sexual Harassment in Transport 

Have you suffered sexual harassment or experienced harassment in the bus or shared taxi before? 

Yes 33% (130) 

No 67 % (269) 

What kind of sexual harassment did you suffer? 

Table 12.  Types of sexual harassment on public vehicle in Abuja 

S/NO TYPE NUMBER PERCENTAGE 

1 Unsolicited touch/deliberate contact  52 40 

2 Unsolicited sexual comments directed at you 43 34 

3 Whistling/nonverbal signs 25 19 

4 Physical attempted rape/rape  8 6 

5 Others 2 1 

 Total 130 100 

In what looks like a joke, 1 out of every 3 women surveyed said they have been sexually harassed on 

public transport or shared taxi in Abuja, this is a terrific figure. That on sexual violence alone one out 

of 3 women are not safe, not to talk about other forms of violence. This may have significantly informed 

the reason 79%  (table 8) would prefer to use private car if they have a choice; as it is today, public 

transport and shared taxi are essentially used by those who cannot afford beyond it. While unsolicited 

touch/deliberate contact (52%) and unsolicited sexual comments directed at you (43%) are dominant, 

this data suggest that 1 out of every 21 women have suffered rape or attempted rape on a bus or shared 

taxi in Abuja, this is alarming. 

What did you do? 

Table 13. Action taken by victims while or after suffering sexual harassment on public vehicle 

S/NO REASON PERCENTAGE 

1 Call attention of the driver  8 

2 Alight from the vehicle at the next stop 24 

3 Rebuke the offender 32 

 Report to the Police/other authorities  4 

5 Do nothing 32 

What platforms do victims of sexual harassment on public transport have to address their plight in Abuja, 

are victims of this harassment adequately and correctly reporting to the right authorities, and what 

actions do the authorities take to address the issues. A strong argument based on analysis by Thisday 

Business Newspaper suggests: A lot of times victims of this heinous crime don’t even report the incident 

to the appropriate authorities so their stories do not even make it to the newsroom. Many victims of rape 
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for fear of stigmatization and being blamed for their ordeal bear the pain of the crime committed against 

them, thereby leaving their assailants roaming free to perpetrate more crimes (Thisday Business, 2020).  

It is disheartening that a whopping 32% did nothing about their experience, another 32% only cautioned 

the offender, only 4% went to report to the Police of which only 2% said the police handled the case to 

their satisfaction. Interestingly 24% of the victims sought and alighted from the vehicle by the next stop, 

likely losing the balance on their payment since they could not have arrived at their destination at this 

point. We interview one of the rape victims who was willing to share with us her experience, she pleaded 

to remain anonymous. 

What was the response to your action? 

Table 14. Responses to the action taken by the victim of sexual harassment 

S/NO REASON PERCENTAGE 

1 Offender cautioned by driver and or other 

passengers 

39 

2 I was mocked 30 

3 Offender arrested 0 

4 Police handled the case  2 

5 Nothing happened 29 

3.2 Platforms for Addressing Gender Based Violence in Public Transport 

Nigeria and indeed Abuja have limited platforms for addressing gender based violence, mainly is the 

Violence Against Person’s Prohibition Act 2015 

The Violence Against Person’s Prohibition (VAPP) Act provides a legal framework for prevention, 

prosecution and management of all forms of violence against persons in Nigeria. Prior to its enactment 

in 2015, few other legislations exist but which are neither comprehensive nor strong enough to address 

the problem, this law therefore came as a relief to stakeholders. The VAPP Act has been domesticated 

by 17 States, and the Federal Capital Territory, 7 other States’ legislators have passed it and it is awaiting 

accent by the Governors, 2 States, Lagos and Ekiti have similar legislation and therefore does not require 

a new one, 10 States are yet to domesticate the law. While this beautiful law address rape as the first 

section, with the punishment for offenders ranging from 12 years imprisonment to life imprisonment 

depending on the degree plus compensation to the victim, the focus seem limited in law, for instance the 

law states; 

(1) Any persons commits an offence if; 

a. He or she intentionally penetrate the virgina, anus or mouth of another person with any other 

part of his her body or anything else; 

b. The other persons does not consent to the penetration; 

c. The consent is obtained by force or means of threat or intimidation of any kind or by fear 

of harm or by means of false and fraudulent representation as to the nature of the act or the 

use of any substance or addictive capable of taking away the will of such persons or in the 

case of a married person by impersonating his or her spouse. 

The problem with this law in the case of sexual harassment on public transport are obvious; on like other 

sections of the same law that an attempt to commit the offence is clearly stated as a punishable offence, 

it is not so in the case of rape, this section recognizes only “physical penetration”. Secondly, sexual 

harassment is beyond rape, unsolicited touches on sensitive parts of the body, sexual related comments 

and non-verbal signs are all recognized sexual harassments which this law have not mentioned. The US 

Equal Employment and Opportunities Commission definition as accepted and published by the UN 

Women defines sexual harassment in its guidelines as “unwelcome sexual advances, requests for sexual 

favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature”  

What options do victims currently have to get quick intervention in an event of sexual harassment or 

other forms of violence on public transport? It has proven from the survey responses that calling 

attention of co-travelers in the bus tends more towards mockery, reporting to the driver means nothing 
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significant, alighting from the vehicle ahead of destination is a loss to the victim, and what should the 

victim do therefore?  

Nigeria has two national emergency numbers which call centers are active, the 112 National Emergency 

Number and the 122 National Road Safety Emergency Number. Call to these numbers are toll free and 

can be explored, however, to what extent can calling these numbers lead to rapid response to save a 

victim from being harassed/rape in a moving vehicle is an issue to look at, none of the survey responders 

claimed to have called this numbers at any time, suggesting perhaps low awareness on the existence of 

these numbers or lack of faith in the ability of calls to them to save the situation, further studies could 

help here. 

Conclusions 

The under mentioned are summaries and conclusion drowned from the findings: 

Today’s public transport and shared taxi system is socially unjust and the provisions of transport 

infrastructure and other systems is un-inclusive thereby exposing women to inconvenient and unsafe 

travel conditions. While the travel pattern of men and women differs significantly, the provision of 

systems and services does not segregate on the basis of gender in order to take cognisance of the 

differences, thereby making women to be disadvantaged in the mobility system 

There are no deliberate policies, regulations and practices to cater for the plight of women in transport 

in the capital city or elsewhere in Nigerian cities. This may have been responsible for why sexual 

harassments and other gender based violence are significant in the mobility system but with limited 

awareness by the public. Also, due to a culture of victim-blaming and shaming, victims of sexual 

violence rarely speak up or seek help, this is more so that there is a worrisome inadequacy of platforms 

that victims  

In view of the foregoing, the following recommendations are hereby presented for attention of 

appropriate authorities and stakeholders. It is our hope that the implementation of these will address the 

various gaps evident in the transportation system of Abuja and particularly the gender biases.  

• We reiterate the urgent need for Abuja to develop a standalone, inclusive sustainable urban 

mobility policy and strategy, with a clear, short, medium and long term action plan that puts all 

mobility issues including prioritising the development of organised public transport, cycling and 

walking as priority, and putting gender into perspective.  

• Develop a gender in urban mobility guidelines drawn from the policy, the guidelines should, 

among other things, specify infrastructure and vehicle design minimum standards that are gender 

sensitive 

• Create a gender and other vulnerable commuter help desk to collect and analyses gender relater 

data, aggregate issues and mainstream them for quick attention of appropriate authority, while 

serving as interface between users and the challenges they face on the one hand and the authorities 

on the other side.  

• Develop strategies for involvement of women in the entire transport development value chain, 

from policy development, to project planning, delivery and management/ operations. 

• Gender groups and the disability community should asses all road and transport infrastructure 

designs before construction/installation and should test each facility upon completion to ascertain 

their usability prior to commissioning. 

• Develop gender based violence in urban mobility regulation and enforcement strategy that enables 

quick interventions to incidences,  

• In the interim, lighting of all public transport vehicles during dark hours and installation of 

cameras in every bus and terminals/stops should be made mandatory. The enforcement of this 

will enable recordings of incidences and help in cautioning offenders and in prosecution where it 

happens 

• Pursue digitisation and automation of transport systems enabling online transactions and 

receipting of payment of fares; this should include tracking of bus locations per time through GPS 

or other technologies, availability of mobile apps for prompt reporting of incidences as sexual 

harassments and other violence on transit enabling the Police to access the locations quickly 
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Abstract: Although public transportation is considered a main mode of transport for many people, some users 

are not satisfied with the provided service. Scholars have indicated that factors such as the perception 

of public transportation users, service quality, and environmental and sociodemographic 

characteristics can strongly influence passenger choice and satisfaction. However, the analysis and 

detection of the possible relationship between the frequency of different public transportation usage 

and satisfaction remain uncertain. Therefore, to fill this gap, this study uses empirical and fresh data 

from 364 regular public transport (PT) and private vehicle users in 2020, in Budapest, Hungary. This 

relationship is investigated through statistical inference (Discrete Choice Model) and descriptive 

analysis. The results show that generally habitual PT users are satisfied with the service. Additionally, 

service hour and proximity are the highest appreciated parameters, meanwhile, space and temperature 

inside the vehicle are the lowest appreciated. On the other hand, cost, accessibility and information 

are significant service attributes. The outcomes of this study may help transport operators better 

understand the preferences of habitual public transport users. In addition, the study may help operators 

to plan diverse strategies to develop the service and, importantly, make sure that current PT users 

continue to use the service with increased frequency, ultimately attracting PV users to use public 

transportation services. 

Keywords: Habitual user, public transportation, service quality, satisfaction, Probit Logit Model 

Introduction  

Public transportation is one of the most vitally sustainable modes providing of travel, despite the benefits 

for everyone. Although there are a lot of growing efforts by public transit providers to increase supply 

(quantitatively or qualitatively), the use of public transit is still substantially lower than that of the private 

automobile [1]. For example, in the majority of European cities, such as London, Rome, Berlin, 

Barcelona, and Lisbon, the share of travel made by public transport is lower than that of private transport. 

This is also true in many cities in the United States [1]. Another survey confirms that currently in the 

world's cities, private cars are the main mode of transport [2]. Nevertheless, there are differences 

between regions depending on per capita GDP, lifestyles, public policies, and transportation costs [2]. 

Undeniably, urban travel has changed which can be observed by the growing number of motorized trips 

resulting in traffic accidents, parking problems and other traffic externalities [3], [4].  

Therefore, it seems researchers generally agree that providing public transport (PT) service at an 

adequate level of quality is vital [5]. Many recent studies consent that reducing the quality of PT service 

is the main reason behind the reduction in PT ridership. Thus, it is recognized that service quality 

improvement is essential for increasing PT users. Research has explored how socioeconomic, 

environmental, and economic characteristics influence passengers' choices. Further studies on 

residential areas have found area type has a significant impact on mode choice [6]. People living in low-

density suburban areas tend to be regular car users on daily trips, while those who regularly use walking, 

cycling, or public transport tend to live in mixed-use neighborhoods [7]. Another study examined travel 

characteristics of the elderly, including socioeconomics, trip purpose, and trip pattern [8]. Further studies 

explore the associations between neighborhood environmental factors and active travel and public 
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transportation, as older adults may be influenced by the built environment, especially those integrating 

into active transport [9]. A study investigated passenger demographics and travel characteristics and 

confirmed that the passengers of city buses are not satisfied with the service due to low frequency and 

punctuality [10]. On the other hand, the majority of passengers have other alternative transport modes, 

but they select the bus as public transport as a consequence of the cost factor [10]. Moreover, another 

study explored the relationship between bus ridership and frequency on a highly disaggregated level and 

found that the most frequented routes are already the most productive in terms of passengers per vehicle 

trip [11]. 

Furthermore, scholars stated that creating competition between PT and the private car is a challenging 

task. This study considers multiple characteristics of public transport trips, for instance, travel time, 

distance to station, frequency, and the number of interchanges [12]. It is strongly recommended that the 

PT service be recognized as a direct route with high frequencies to achieve an efficient PT system and 

increase ridership [12]. Additionally, the contrast between regular use of resources and the probability 

of frequent public transport use was investigated [13]. In half of the EU countries, satisfaction with 

ticket prices and travel time to the station had significant impacts on the usage of urban public transport. 

Meanwhile, satisfaction with reliability, public transport frequency, comfort, and safety had a significant 

influence on urban public transport usage in only one-third of EU countries [14]. Moreover, the 

frequency of PT use has been explored among residents who have moved to outer suburban greenfield 

estates along with factors that are associated with these changes [15]. It has also been found that the 

frequency of use of transport is influenced by changes in the built environment, including the quality of 

public transport services among those who move to a new residential location [16]. 

Current studies in transport-related research and sustainable transport development focus on 

attitude, perceived service quality, satisfaction, and safety and security [17]. For example, assessing 

relationships between customers’ perceived service and demographic characteristic factors [18]. 

According to several studies analyzing PT users, bus users are the least satisfied with travel compared 

with people walking and cycling, who are most satisfied (e.g. [19], [20] and [21]). Research on PT users 

mentioned that in many cases, they have experienced negative feelings about the service, such as 

boredom, weariness, depression, and low levels of excitement [22], [23]. A study pointed out that service 

elements, for example, cleanliness, comfort, punctuality, and waiting conditions, affect people’s 

satisfaction with PT [24]. Therefore, it appears that it is important to understand the perceived service 

and passenger satisfaction of the provided PT service [25]. Several studies have considered travel 

satisfaction over recent years, however, there are a limited number of studies that have examined the 

relationship between travel characteristics (e.g. frequency of travel) and satisfaction. 

Several techniques have been used to assess PT service quality attributes. There are three main groups 

of methods: multi-criteria decision making (MCDM) [26], [27], discrete choice models (DCM) [28], 

and structural equation models (SEM) [29]. Furthermore, recently, integrated approaches have become 

increasingly important for each type of group to achieve more reliable results. To the best of our 

knowledge, this is the first paper to analyze the relationship between the frequency of PT travelers and 

satisfaction from two groups of travelers’ points of view about the public transportation service. The 

results of this study might be useful to inform debates regarding the real-life experiences of citizens with 

the provided service and fulfilment for the specific case of Budapest public transportation. 

The current paper uses customer satisfaction survey (CSS) data [30], aiming to answer the following 

questions: What is the level of perception of the PT service quality and satisfaction? What are the most 

significant service quality attributes (SQAs) in PT modes (tram, metro, bus, train)? What attributes 

should be prioritized for improvement in Budapest? In this study, descriptive statistics and inference 

statistics (Probit Logit Model) are applied. After a short introduction and theoretical background, the 

rest of this paper is structured as follows: Section 1 discusses the methods and design of the survey and 

data collection. Section 2 presents and discusses the results. In the last section, some conclusions are 

drawn and recommendations are made for future study.  

1. Data and methods  

1.1 Survey design and data collection  

An online questionnaire survey was carried out for data collection for the 2 months of September and 

October 2020 in Budapest. The questionnaire survey is designed in three sections. The first section 
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focuses on sociodemographic characteristics, including gender, age, income, education level, 

occupation, and location. Then two questions are asked about the characteristics of travel: for regular 

daily trips, which mode of transport do you mainly use? and how often do you use public transport? The 

last section concerns the public transport service provided in the area. It asks participants to rate the 

perceived quality in 14 aspects (independent variables) and 1 item of general satisfaction with the service 

(dependent variable), using a 5-point Likert scale. The questions in this survey were adopted and 

modified from those used in a previous study [17]. The questionnaires were distributed through social 

media researchers, emails and among university students, staff and the general public in Budapest, 

Hungary. More than 500 respondents were obtained but the occasional PT users were excluded from 

this study. As a result, responses from 364 habitual PT users (4 –7 times in a normal week) were counted. 

Of those, 342 respondents were solely PT users for their daily trips, while 22 participants used PV (car, 

van, motorcycle, scooter, and bicycle) for some journeys see Table 1 for the personal characteristics.  

Table 1. Sample characteristics of participants. 

Characteristics Habitual PT user 

Geographical area Number % 

City center 215 59 

Metropolitan area / other areas 149 41 

Gender   

Male 201 55 

Female 163 45 

Age   

18–24 97 27 

25–44 225 62 

45–64 32 08 

65+ 10 03 

Education   

Without university degree 17 05 

With university degree 347 95 

Occupation   

Self-employed 20 05 

Employee 114 31 

Unemployed 07 01 

Student 203 56 

Retired/Pensioner 10 03 

Household tasks 10 03 

Target   

Regular PT user 342 94 

Regular PV user 22 06 

Income   

Less than 140,000 HUF/month 80 22 

141,000 - 281,000 HUF/month 123 34 

282,000 - 563,000 HUF/month 67 18 

564,000 - 845,000 HUF/month 33 09 

846,000 -1,127,000 HUF/month 09 03 

1,128,000 -1,408,000 HUF/month 08 02 

More than 1,408,000 HUF/month 04 01 

Doesn’t know/Doesn’t answer 40 11 

Total sample 364 100% 

Table 1 shows that the majority of respondents, 59%, live in the city center and 41% live in suburban 

areas and that a higher number of the respondents are male. More than 80% are aged less than 45 years 

old, with a high proportion educated to degree level (95%) and the student is the most common 

occupation (56%). Only 0.6% of participants are regular private vehicle users, while most are regular 

PT users for their daily trips. The reliability and validity of the data used in this study are shown for 14 

service quality attributes (on a 5-point Likert scale, ranging from 1 = very dissatisfied to 5 = very 
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satisfied with the service attributes), see Table 2. The final sample of the data was carefully conducted 

by the STATA software, which did not accept any missing values. Table 2 presents the results of the 

reliability analysis of the pilot study. Cronbach's Alpha = 0.900 which is close to 1, showing the data 

are reliable for further analysis. 

Table 2.  Sample reliability and attribute characteristics. 

Construct Adopted from:  Number of items Scale of items Cronbach Alpha (α) 

Service quality 

attributes 

[17], [31]  14 1-5* 0.900 

Note; 1= very dissatisfy, 2 = dissatisfy, 3 = neutral, 4 = satisfy, 5 = very satisfy. 

1.2  Data Analysis tolls  

The 364 data were analyzed using IBM SPSS Statistics version 24.0 and STATA/MP 16, in order to 

answer the questions asked in the introduction. First, prior to the data analysis process, the data were 

encoded and made suitable for further analysis. In the next step, the descriptive analysis (mean and 

standard deviation) and Spearman’s correlation test were used, as the data were ordinal (i.e., Likert scale 

data). Finally, the analysis was conducted using a discrete choice model (Probit Logit Model) to identify 

the significant service attributes that contribute to generally satisfying the habitual PT users. It has been 

stated that the ordered regression model is the most suitable technique for this type of data, as formulated 

in the following equation [32].  

OS𝑖 = X𝑖𝛽 + ε𝑖    (1) 

Where: i is specified user 𝑖 = 1 … 𝑛; 𝑂𝑆𝑖 is a latent (unobservable) variable for user 𝑖; 𝑋𝑖 is the set of 

explanatory variables, corresponding to the 14 SQAs, judged by user 𝑖; 𝛽 is the unknown parameter to 

be estimated, and 𝜀𝑖 is the error term that is assumed to follow a standard normal distribution. Therefore, 

the dependent variable is associated with the independent variable. According to the 5 Likert scales, 

which is generally defined as = 1,..., 5, the following equations can be proposed:  

OS𝑖 = 1 if  OS∗𝑖 𝑖𝑠 ≤ µ
1
 (2) 

OS𝑖 = 2 if  µ
1
< OS∗𝑖  ≤  µ

2
   (3) 

OS𝑖 = 3 if  µ
2
< OS∗𝑖  ≤  µ

3
   (4) 

OS𝑖 = 4 if  µ
3
< OS∗𝑖  ≤  µ

4
 (5) 

OS𝑖 = 5 OS∗𝑖  >  µ
4
   (6) 

Based on the methods, several questions are asked in this paper to identify the relationship between the 

dependent and independent variables as follows: 

What is the perception of the PT's service quality and satisfaction level? What are the most significant 

service quality attributes (SQAs) in each PT mode (tram, metro, bus, train)? What attributes should be 

prioritized for improvement in Budapest? 

2. Results and discussion   

2.1 Descriptive analysis for passenger satisfaction with service quality 

In this section, the descriptive statistics are presented, including the mean and standard deviation of all 

14 service attributes. Figure 1 reveals the perception of satisfaction that the range of mean value is 

between 4.11 and 3.08, with the highest score of service attribute being service hour, followed by 

proximity. The highest mean score shows that respondents are satisfied or strongly satisfied that they 

are concerned about service hours on public transport. In addition, the value of the standard deviation 

ranged from 1.15 to 0.83. Based on the mean value of general satisfaction (4.18), habitual PT users are 

satisfied with the provided service. This is because Budapest city has a good PT system compared to 

other cities in Europe with the same population [33]. Furthermore, as can be seen, the majority of service 

quality attributes have a higher mean value. However, during the COVID-19 pandemic, some service 

attributes mitigated their satisfaction level for people [17]. For example, interestingly, the temperature 
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inside the vehicle, cleanliness and individual space available inside the vehicle have attained the lower 

mean values compared to other attributes, this is in line with a previous study [17]. 

 

Figure 1. Descriptive analysis (mean and standard deviation of SQAs). 

It is worth mentioning that S1 = service hour, S2 = proximity, S3 = frequency, S4 = punctuality, S5 = 

speed, S6 = cost, S7 = accessibility, S8 = intermodality, S9 = space, S10 = temperature, S11 = 

cleanliness, S12 = safety, S13 = security, and S14 = information (see Table 4 for more details). 

2.2 The relationship between service quality attributes 

The correlation method is a statistical method to find the strength of the linear relationship between 

independent variables and compute their association. SPSS software was used to measure the correlation 

between association and weight. When data are Likert scale data, Spearman’s correlation test should be 

applied, which is also called a non-parametric test. This test uses the ranking of the data rather than the 

absolute values of the variables. 

Based on the correlation analysis, Table 3 presents the results of correlated independent variables. As 

can be observed, S1 has the highest relationship with S2 followed by S3, with values of 0.65 and 0.63, 

respectively. 

Table 3. The correlation analysis for independent attributes. 

** S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

S1 1.0              

S2 0.65 1.0             

S3 0.63 0.60 1.0            

S4 0.54 0.51 0.63 1.0           

S5 0.49 0.51 0.53 0.58 1.0          

S6 0.36 0.30 0.44 0.42 0.43 1.0         

S7 0.47 0.46 0.43 0.47 0.44 0.48 1.0        

S8 0.43 0.47 0.48 0.45 0.43 0.43 0.62 1.0       

S9 0.28 0.27 0.36 0.41 0.40 0.38 0.39 0.46 1.0      
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S10 0.21 0.20 0.25 0.26 0.30 0.28 0.35 0.40 0.52 1.0     

S11 0.23 0.22 0.32 0.37 0.30 0.27 0.33 0.36 0.54 0.62 1.0    

S12 0.34 0.32 0.40 0.43 0.40 0.37 0.38 0.44 0.41 0.33 0.52 1.0   

S13 0.30 0.31 0.31 0.36 0.36 0.25 0.35 0.35 0.46 0.39 0.55 0.55 1.0  

S14 0.33 0.31 0.40 0.40 0.35 0.27 0.33 0.50 0.37 0.42 0.41 0.41 0.41 1.0 

Note: **. Correlation is significant at the 0.01 level of confidence. 

2.3 The relationship between SQAs and overall satisfaction level for habitual PT users  

In order to measure the importance of service quality attributes and their influence on general 

satisfaction, the Ordered Probit Model was applied as a multiple regression model for 14 explanatory 

variables (independent variables) and one item of general satisfaction (dependent variable). Table 4 

displays the results of the Probit Logit Model. According to the Pseudo R2 indicator, SQAs explain 

17.08% of the general satisfaction variability for the Budapest PT service. Among all 14 SQAs, only 3 

attributes are significant (cost, accessibility, and provided information). 

On the other hand, the results show that 4 items (service hours, accessibility, frequency, and information) 

are the top attributes that impact the general satisfaction of PT users. However, some of these attributes 

did not meet the mobility needs of the respondents. Although several different changes, both quantitative 

and qualitative, have been made, such as discounted ticket prices for students and price offers for the 

elderly and children, further, improvement is still required. 

Considering the question of which SQAs should be prioritized, the answer is that, generally, more 

attention should be paid to those attributes that are the most significant contributors to overall 

satisfaction. This will avoid unnecessary expenses and wasting money. Meanwhile, it is stated that those 

attributes that are highly appreciated tend to have a higher marginal cost to improve than those attributes 

that are less appreciated by users [34]. The introduction of mobility as a service (MaaS) may encourage 

travellers to choose public transport modes and reduce the use of private cars [35].  

Table 4. Probit Logit Model results 

 

SQA and 

GS 

 

Service quality attributes 

 

Probit Logit Model 

Coefficients Rank 

S1 Service hours 0.412 1 

S2 Proximity of stops to origin/destination 0.062 10 

S3 Frequency/ number of daily trips 0.179 3 

S4 Punctuality 0.119 6 

S5 Speed 0.006 12 

S6 Cost 0.125* 5 

S7 Accessibility, ease of entrance and exit from 

the vehicle and/or stations 

0.194** 2 

S8 Intermodality (connection) -0.013 13 

S9 Individual space available inside the vehicle 0.069 9 

S10 Temperature inside the vehicle 0.040 11 

S11 Cleanliness of the vehicle and stations -0.032 14 
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S12 Safety on board (regarding accidents) 0.105 8 

S13 Safety regarding robbery and violence 0.110 7 

S14 Information provided. 0.172** 4 

Nº obs (N) 342 

Log-Ll zero -383.03018 

Log-Ll final -317.59803 

Pseudo R2 0.1708 

Prob > chi2 0.0000 

LR chi2(14) 130.86 

*** value significant at 0.01, ** value significant at 0.05, * value significant at 0.1 level of interval. 

Table 5 shows the results of marginal effects for the Probit Logit Model. It suggests (partly per unit) the 

probability of achieving each of the ratings of overall satisfaction (from 1 to 5) as a consequence of 

improvements in an individual service quality attribute. This means that if we improve the quality of 

each attribute, the percentages of users that will rate 4 and 5 are the values of the marginal effects. 

Within the results, the positive signs indicate an increase in the probability, while negative signs reveal 

a decrease in the probability. For example, if improvement occurred for each service quality attribute, 

the probability would increase by 5.2% and 3.3% for PT users rating the overall service as very 

satisfactory for information (S12) and safety regarding robbery and violence (S13), respectively. 

Table 5. Marginal effects of Ordered Probit Model 

SQA Habitual PT user 

Very dissatisfy Dissatisfy Neutral Satisfy Very satisfy 

S1 -0.000 -0.002 -0.005 -0.005 0.0124 

S2 -0.000 -0.003 -0.007 -0.007 0.0187 

S3 -0.002 -0.009 -0.023 -0.020 0.054 

S4 -0.002 -0.006 -0.015 -0.013 0.036 

S5 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.002 

S6 -0.002 -0.006 -0.015 -0.014 0.037 

S7 -0.003 -0.009 -0.024 -0.022 0.058 

S8 0.000 0.000 0.001 0.001 -0.004 

S9 -0.000 -0.003 -0.009 -0.008 0.021 

S10 -0.000 -0.002 -0.005 -0.004 0.012 

S11 0.000 0.002 0.004 0.004 -0.009 

S12 -0.001 -0.005 -0.013 -0.012 0.031 

S13 -0.001 -0.005 -0.014 -0.012 0.033 

S14 -0.002 -0.008 -0.022 -0.019 0.052 

Conclusions and future studies 

The current paper investigated the satisfaction level from the perception of regular PV and PT users on 

daily trips and habitual PT users in a normal week. Using 364 random samples from Budapest city, the 

travel frequency of different users of public transportation, and their satisfaction was analyzed. In the 

first stage, the study used descriptive statistical analysis and correlation techniques to find the correlation 
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among the variables. Finally, in this paper, a Probit Logit Model was developed to investigate the 

significant variables that contribute to generally satisfactory performance. The results show that the 

average level of perceived quality of PT service by respondents is overall satisfied (4.18). However, the 

respondents scored a lower value for the temperature inside the vehicle, the cleanliness of the vehicle. 

A potential reason for this might be that the data were collected during the COVID-19 pandemic. 

Furthermore, out of all the 14 attributes, service hours followed by punctuality are the most appreciated 

attributes. On the other hand, the ordered probit model results illustrate that cost, accessibility, and 

information are the most significant attributes that contribute to overall satisfaction. The possible 

explanation for this is that the majority of participants were university students, and transport operators 

gave offers for a monthly ticket. Therefore, the transport agency can give priority to improving those 

attributes that have been given the lower scores. Moreover, it is important to maintain the improvement 

of these attributes that are highly appreciated by the respondents.  

This paper contributed to the literature in the following ways: First, the study provides an understanding 

of the perceptions of habitual PT users about the PT service quality in Budapest. This helps PT service 

providers identify the weaknesses and strengths of each service attribute. The second contribution was 

the identification of the most important SQAs contributing to general satisfaction, which should be 

prioritized for improvement. From a methodological perspective, this study confirmed the need to 

consider segmentation analysis of PT service quality and satisfaction, moreover, to estimate models with 

different users when applying the Probit Logit Model. 

To summarize, the outcomes of this study are vital to enable policymakers and PT operators in Budapest 

to formulate effective strategies towards sustainable transportation, with a focus on retaining the current 

PT users and attracting potential new users. The limitation of this study is that the customer satisfaction 

data used in the analysis were only from habitual PT users. There may be some benefits in comparing 

the results of this study with those of occasional PT users (1–3 times in a normal week). It would be 

interesting to understand the perceptions of other different PT users in order to have more in-depth 

knowledge and make better decisions to improve SQAs. Further studies should consider increasing the 

sample size to cover the population of Budapest.  
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Abstract: An accurate Estimated Time of Arrival (ETA) helps to improve the service quality of public 

transportation operations. Otherwise, it contributes to a reliable Cooperative Intelligent Transport 

System (C-ITS). Several studies have been devoted to providing more accurate ETA for urban public 

transportation in many countries, however few research was focused on a short-term travel time 

prediction between intersections or signal controls. In a C-ITS system which gives special priority to 

vehicles of public transport requires more precise ETA because it affects the signal light timing 

directly. Moreover, due to the use of low-cost multi-source data such as GPS, APC (automatic 

passenger counter) and integration of C-ITS information, ETA prediction could be supported by big 

data and machine learning. This paper attempts to predict the travel time of public transportation in 

short-term between intersections with signal controls based on the collected data and by analysing 

road segment data and weather conditions. In this paper, data from the German C-ITS project 

“VERONIKA” is pre-processed and analysed. All data is generalized for a big data environment. 

Different conventional machine learning algorithms are used to train prediction models including the 

drive time of bus with the historical data. These prediction models are compared in aspects of their 

accuracy and adaptability. In the end, this paper endeavours to provides decision support for choosing 

the prediction models for ETA in different situations.  

Keywords: travel time prediction, SVM, ANN, LSTM, C-ITS 

Introduction 

To accelerate public transport vehicles in the urban transport network, analog radio-based registration 

devices have been predominantly utilized since the 1990s. This Radio beacon system ensures the 

communication of public transportation vehicle with the signal control through German VDV-Standard 

telegram R09.16. In this system the priority request can be sent from the public transportation vehicle 

to the traffic signal control at previously defined local points, which are set up hundred meters in front 

of an intersection. After the request information is processed, adaptive traffic control system (ATCS) 

efforts to provide public transportation vehicle the clearance windows according to the current traffic 

situation to avoid unnecessary stop or brake of it. However, this technology has many limitations, for 

example the registration and cancellation of the priority request from the public transportation vehicle 

is carried out at pre-determined location, under this circumstance the signal control system is not able 

to be informed in the case of short-term deviations from the travel time, which can occur in different 

traffic situations or weather conditions. 

Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS) has been developed for decades to increase traffic 

safety, optimize traffic flow and reduce the negative environmental impact of motorized transport. An 

early example is described in [1]. Here, the effects of on-board visualized driver information in green 

wave applications are shown. C-ITS is also tested as an optimized alternative to the usual Radio beacon 

system. In the VERONIKA project, a C-ITS was set up in which local public transportation vehicles 

can dynamically request a release time using short-range radio technologies according to ETSI ITS-G5 

[2] [3]. In order to deliver accurate and reliable information, the system must be able to give a precise 

and probable estimation of the travel time given all possible traffic conditions and circumstances [4]. In 

comparison to information systems such as Real-Time Passenger Information (RTPI) which requests 

the bus arrival time at bus stops, in C-ITS we focus on the Estimated Time of Arrival (ETA) of public 
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transport vehicle at intersection. The travel time from current position to the intersection will be 

predicted in the format of ETA and sent to the traffic signal control to decrease the dwelling time of 

public transport vehicle at the intersection. For the utilization of C-ITS, the ETA should be predicted 

with an error tolerance in several seconds. However, because of many factors such as unexpected 

passenger flow, weather condition or congestion on the road, the problem of travel time prediction 

becomes complicated. Therefore, it is necessary to develop a dynamic prediction model for public 

transport vehicle, that considers the short-term impact factors, to improve the efficiency of C-ITS.  

In this paper we propose to predict the travel time between intersections with signal control using the 

dataset which was collected in the VERONIKA project. Although numerous products and systems for 

predicting the operation of public transport in real time have been developed globally, there are still 

deviations between the predictions and the actual travel time[5]. Since in many publications the original 

statistical-based models, machine learning models or deep learning models are used in this field, in this 

paper 3 typical models SVM, ANN and LSTM will be utilized to predict the travel time between 

intersections with signal control while considering about the possible spatial and temporal factors in 

short-term.   

1. Related works 

Travel and arrival-time prediction approaches are already developed for decades, most common 

methods take this problem as a combination of travel time prediction and dwell time prediction. Usually 

the travel time over each route segment will be predicted along with the estimated dwell time at each 

stop, to yield the arrival time predictions of the rest of the journey [6]. According to [7], the prediction 

approaches could be divided into four categories: historical data-based method, statistical-based method, 

machine learning-based method and hybrid method. 

Methods in early time based on historical averaging models adapt only slowly to changes in the travel 

time, which are not suitable for short but highly impacting fluctuations such as road works [9] [10]. 

Kalman-filter (KF) are capable to calculate a large amount of data with high accuracy in one-step 

prediction [11]. They transfer state by using the estimated value of the immediate previous time and the 

observed value of the current time. According to this basic idea the KF is insufficient to capture and 

forecast long-distance patterns crossing several time-steps [6]. Although the estimated values given by 

averaging model and the Kalman-filter model are averaged and smooth, there are still limitations of both 

models for capturing fluctuations in travel and dwell time in urban areas.  

Since machine learning and deep learning have been rapidly developed for decades, more methods with 

artificial intelligence are used in this area. Using machine learning, a model trained using a labeled 

dataset learns to classify new, previously unknown data. [7]. However, this requires high quantities of 

quality training data, particularly when there is a large input variable space or the model is too complex. 

Methods based on machine learning thus lack generalizability but have a good application effect for 

some specific problems. In [8], a proposed model based on historical date outperforms ANN model and 

SVM model with respect to training and testing time and very limited information (bus location and 

timestamp) due to the data constraint.  

However more previous studies indicate that machine learning based models perform considerably 

better than the historical data-based models and statistical models for the bus travel time prediction.  In 

[12], it was found that the Artificial Neural Network models (used without clustering of the data) 

performed considerably better than either a historic data-based model or MLR models. It was 

hypothesized that the ANN was able to identify the complex nOnlinear relationship between travel time 

and the independent variables and this led to the superior results. 

References [13] and [14] present SVM based methods for travel time prediction and prove that SVM 

outperforms historical data-based methods in consideration about time-series analysis and statistical 

learning. In [15], different Long Short-Term Memory (LSTM) networks are used for bus arrival time 

prediction and the proposed method perform good in both peak time and off-peak. In [16], LSTM is 

used for the first time for traffic flow parameter prediction. One advantageous property of LSTM is that 

they are capable of capturing temporal correlations between long-distance patterns spanning over 

several time-steps, therefore LSTM is commonly used in transportation research in recent years. 
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2. Methodology  

2.1 Dataset Description  

The VERONIKA project was carried out in the German city Kassel [2]. The test area in Kassel covers 

different urban spatial structures. In addition to high-performance, built-up roads between the supra-

local motorway network and the city center, the test area contains intersections in the city center with 

noticeable public transport, bicycle and pedestrian traffic are taken into account. The test field comprises 

a total of 15 traffic signal controls equipped with roadside equipment (RSE). A total of 15 public 

transport vehicles were equipped with necessary On-Board-Equipment (OBE). The data was collected 

along the urban street Frankfurt street and the federal road B3, which can be seen in Figure 1. This is a 

4 km-long section in both directions operating through the suburban and commercial area of city Kassel 

and 12 traffic signal lights locate along this section for each direction. Part of the line runs separately on 

a lane only for public tranport, while on federal road it runs entirely together with motorized traffic. 

 

Figure 1. Overview of test area [3] 

15 smartphones were installed with an application, which has the communication and data collecting 

functions. The data was collected over months and uploaded to the Server. The raw data in this paper 

used for ETA is collected from August 2019 to March 2020 by the bus 500 operated by Nordhessische 

VerkehrsVerbund (NVV). Table 1 shows the summary of the collected data. 

Tabel 1.  Summary of collected data in Bus 

Field Description Format Unit 

Line_ID Line number Integer  

Kurs_ID Route number Integer  

Gpstime Timestamp Integer UTC millisecond 

Lat Latitude Double  

Lon Longitude Double  

Speed Speed Float m/s 

Futuremore weather data was collected daily including temperature, rainfall, fog weather and other 

weather conditions. The weather data was matched to single trip and all data was saved in a databank. 

Other road data like bus stop, section length was extracted directly from map.    

2.2 Data preprocessing  

2.2.1 Data Characters  

The GPS data of the buses was recorded every second and each recording contains the following 

information for further processing: identity number of the data points, timestamps of the recordings, 

GPS coordinate of the bus and speed of the bus. 

In this paper, our models rely on the precise estimation of the travelling time of the buses between stop 

lines of two neighboring traffic lights, which is done by a data preprocessing procedure. In the first step, 
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we detect the timestamps when the bus crosses the stop lines. Then according to the known GPS 

coordinates of the stop lines, we can find the nearest data points and the associated timestamps, which 

defines the leaving time of the buses in each section. However, due to the limited precision of the GPS 

and other interferences, we observe that there are many data points that contain inconsistent information 

at the stop lines. There are mainly two cases: (1) the GPS coordinates are indicating no movement while 

the speed of the bus is larger than zero. (2) the reported GPS coordinates are drifting while the speed of 

the bus is close to zero, as shown in Figure 2. To find out the timestamps, at which the bus starts to 

move, we need to correct the data points.  

 

Figure 2. Trajectory of data points 

2.2.2 Correcting the speed data   

We first detect the inconsistent data points by finding vectors between measured positions of 

neighboring points and computing the angles between neighboring vectors. If the angle θ is obtuse, the 

data points will be marked as inconsistent data points, as it is physically impossible for a bus to spatially 

move backwards within the 1 second. Note that these inconsistent data points often gather together and 

are followed by spatial jumps of positions in random directions. Detection of multiple inconsistent data 

points can define a problematic region.  

 

Figure 3. Neighboring vertors and angel 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1
𝑎 ∙  𝑏

|𝑎| × |𝑏|
(1) 

Where 𝜃 is the a angle beween the vectors, 𝑎 is the vector from 𝑝𝑖 to 𝑝𝑖+1, 𝑏 is the vector from 𝑝𝑖+1 to 

𝑝𝑖+2 and  𝑝𝑖 is the 𝑖𝑡ℎ data point. 

All points in the problematic regions will be projected to the trajectories predicted by using the more 

reliable data points before and after the problematic regions. In the end, each data point that still moved 

backward were corrected in a way such that the speed is forced to be zero. Compared to the conventional 

map matching method, our method offers a fast and reliable correction of the inconsistent data points 

while no additional map information is required. This method is suitable for both straight lines and 

curves with large radii.  
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2.2.3 Calculating the section travel time  

By using the corrected speed combined with the recorded GPS coordinate, we can find the timestamps 

when the buses cross the stop lines. To find out the exact cross points, we first select out the data points 

close to the stop lines according to the known geographic coordinate of stop lines. Then we check the 

speed of these data points to define the exact cross point to the stop lines. – There are two different 

scenarios. In the first scenario, the speeds of some data points are zero, which indicates that the bus stops 

at the stop line. In this case, we mark the first data point with speed greater than zero right after the zero 

points as the exact cross point. In the second scenario, the speeds of all data points are nonzero, which 

indicates that the bus does not stop around the stop line. We therefore choose the timestamp of the 

nearest data point to the stop line as the exact cross point. We can then calculate the bus travel time 

between two stop lines by subtracting the timestamps of the corresponding cross points.  

2.3 Features Analysis 

2.3.1 Spatial Features   

The travel time can be differently calculated based on the road indicators including traffic lights or bus 

stop. Normally the travel time between intersections can be formulated as: 

𝑡𝑗 =∑𝑡𝑑
𝑗

+∑𝑡𝑑𝑤,𝑠𝑡𝑜𝑝
𝑗

+∑𝑡𝑑𝑤,𝑡𝑠𝑐                             
𝑗

                                   (2) 

Where 𝑡𝑑 is driving time, 𝑡𝑑𝑤,𝑠𝑡𝑜𝑝 is dwelling time at bus stop and  𝑡𝑑𝑤,𝑡𝑠𝑐 is dwelling time at signalized 

intersection. Because we didn’t collect information like passenger number at the bus stop or signal phase 

and time information (SPaT) in this project, dwelling time at bus stop or intersection are combined with 

driving time as a whole part in one model rather than separate models. In this paper, three different 

segment properties are considered: 

• Whether the segment is a public bus lane which generally improves bus travel speeds and 

reliability by reducing delay caused by other traffic.  

• Whether there is a bus stop in the segment. The dwelling time at bus stop in addition to the 

acceleration and brake time can be ignored.   

• Whether the bus stop in the segment is right in front of traffic signal. The location of the bus stop 

in the segment determines the bus driver behavior. The dwelling time at the traffic signal can be 

compensated with the time for boarding and alighting passengers, which makes prediction more 

complicated.  

For the prediction model we classify the whole section into several segments according to the position 

of signalized intersections. As shown in Table 2, the segments are divided into 6 categories based on the 

three segment properties. A vector with 3 parameters is used to describe the segment type. In the test 

area of VERONIKA, we have 4 of them: [0,0,0], [1,0,0], [1,1,0], [1,1,1]. We use this vector as input 

features to predict the current segment. Due to the uncertainty on a lane with other traffic, we assume 

that travel time prediction in segment [1,0,0] is more stable than the travel time in [0,0,0]. Meanwhile 

the boarding time at a bus stop is a stochastic number, we assume that the segments with bus stop may 

have a larger prediction error in comparison to those without bus stop.  

Table 2. Categorie of the segment type 

Segment type Description  

[0,0,0] not bus lane, without bus stop 

[0,1,0] not bus lane, with bus stop, not right befere intersection 

[0,1,1] not bus lane, with bus stop, right befere intersection 

[1,0,0] bus lane, without bus stop 

[1,1,0] bus lane, with bus stop, not right befere intersection 

[1,1,1] bus lane, with bus stop, right befere intersection 

If the road is crowded, the vehicle will reduce the speed. Even if on the bus lane, when multiple buses 

operate on the same road section at the same time, the vehicle has to adjust its speed to match the traffic 

condition. That leads to accumulating of the effect on the vehicle's travel time from the previous road 

segment to the next road segment. Thus, the delay from previous road segment is considered in the form 
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of the difference from the mean travel time as input feature for prediction of the travel time on the next 

road segment. 

 

Figure 4. Schema of test area 

2.3.2 Temporal Features   

Obviously, the observed travel time varies according to the operation time, the total travel time increases 

due to the traffic congestion in the morning and afternoon peak and the increased passenger number for 

boarding and alighting. However the time based features are related to different road segments. For 

example, as showed in the Figure 5, the travel time for segment “Süd_LSA_7” which is the segment 

type [1,0,0] does not change over time in one day. Meanwhile the travel time distribution for 

“Nord_LSA_2” which is the segment type [0,0,0]  shows shows significant peak and valley over hours. 

In the paper we use 15-minutes step for daily time resolution, that means one day can be divided into 96 

time slices.  

 

Figure 5. Travel time over hours in different road segment 

As we can see, the traffic volume has an impact on the travel time and this factor is also represented by 

weekly components which represents as day of week. Additionally, we use the factor holidays to 

distinguish it from regular working days.  

2.4 Prediction models 

2.4.1 SVM 

Support Vector Machines (SVM) are a robust supervised machine learning method based on statistical 

learning algorithms. Based on SVM, Support Vector Regression Machines (SVR) are a regression 

method [13]. In this paper SVR were utilized to predict the travel time of a public transport vehicle 

across a segment of the vehicles route.  

SVM and in extension SVR models transform the relatively low dimensional input data into a higher 

dimensional space where the data is linearly separable. This process is known as the kernel trick.    
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The general Form of a SVR model can be written as: 

𝑓(𝑥) =  ∑(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖
∗) 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥) + 𝑏

𝑙

𝑖=1

 (3) 

With the number of trainings samples 𝑙. 𝛼𝑖  & 𝛼𝑖
∗ being the solution to the quadratic programming 

problem which minimizes the regression risk. 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥) is the Kernel function with 𝑥𝑖 being the trainings 

data. Lastly 𝑏 is the offset. 

The kernel function makes the kernel trick possible. For this paper multiple kernel functions were tested 

(see Table 3). The best results were obtained using the RBF Kernel function. 

Table 3. Evaluated Kernel Functions 

Kernel Function 

Linear 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑥) =  𝑥𝑖 ∙ 𝑥 

Polynomial 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) =  (𝑥𝑖 ∙ 𝑥 + 1)
𝑑 

Sigmoid 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) =  𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑥𝑖
𝑇 ∙ 𝑥 + 𝑐) 

Radial Bias Function(RBF) 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) = exp(−
‖𝑥𝑖 − 𝑥‖2

2

2𝜎2
) 

The sklearn implementation was used to train the SVR models [17]. The hyperparameters were 

optimized using the Bayesian optimization implemented in [18]. 

2.4.2 ANN 

An ANN consists of three components: an input layer, one or more hidden layers, and an output layer. 

The input data is fed into the input layer and then passed to the hidden layer. The hidden layers are sets 

of neurons and all the computation of the input data are performed here. The output layer produces the 

estimation. As shown in Figure 6, neurons of different layers will be connected, and the strength of the 

connectivity between the two neurons is represented by weights. Weights are trainable parameters of 

ANN, during the learning process, the value of weights will be adjusted to map the input to the target.  

 

 

Figure 6. Structur of ANN[19] 

At first, all inputs are multiplied with the coresponding weights and the bias is added. The sum of 

weighted inputs is:  

𝑎1 = 𝑤11𝑥1 +𝑤12𝑥2 +⋯+𝑤1𝑛𝑥𝑛 + 𝑏1 (4)                                                                                                                                  
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Where 𝑤1𝑛 is the weight between the 𝑛𝑡ℎ input and the first neuron of current layer, 𝑥𝑛 is the 𝑛𝑡ℎ 

input value and 𝑎1 is the weighted sum of the first neuron 

To calculate the sum of weighted inputs for the whole hidden layer in (4) is written in the vector notation:  

𝐴(𝑖) = 𝑋𝑊(𝑖) + 𝐵(𝑖) (5) 

Where 𝐴(𝑖) is vector of the weighted sums of neurons in 𝑖𝑡ℎ layer, 𝑋 is vector of the input values for 

the 𝑖𝑡ℎ layer, 𝑊(𝑖) is weight metric of the 𝑖𝑡ℎ layer and 𝐵(𝑖) is vector of the bias of the 𝑖𝑡ℎ layer.   

Second, the activation function is applied to the weighted sum 𝑎. The activation function ℎ() is a 

nonlinear transformation so that ANN can nonlinearly map the input to the associated output. 

𝑍(𝑖) = 𝜎(𝑖)(𝑋𝑊(𝑖) + 𝐵(𝑖)) (6) 

Where 𝜎(𝑖) is the activation function of the 𝑖𝑡ℎ layery.  

Third, the error between estimation and the true target will be measured by the loss function. the values 

of weights will be adjusted to minimize the error calculated by the loss function through gradient descent 

algorithm. We use the mean absolute error as loss function to optimize the values of weights until the 

ANN delivers a good estimation of the target. Respective models will be built for each type of segment. 

First, the models with various hidden layers will be tested. Most existing literature has chosen one to 

three hidden layers for the prediction of bus travel time. Considering the number of input features in this 

paper, we have tested the models with two to four hidden layers. And the experiments demonstrate that 

the three hidden layer models perform better than the two hidden layers models, and the four hidden 

layers models do not improve significantly, but computation load increased rapidly. So, the ANN models 

in this paper contain three hidden layers. The other important hyperparameters, the number of neurons, 

activation functions, and learning rate were tuned based on Bayes Optimization.  

2.4.3 LSTM 

In traditional Recurrent Neural Network (RNN) the node output is determined only by the weights, bias, 

and activation function. An RNN is a chained structure where the same parameters are used for each 

time slice. After the long computation along the nodes of the neural network, the features of the previous 

time slices will be covered, that leads to the long-term dependency problem. A long short-term memory 

(LSTM) neural network is a special type of Recurrent Neural Network (RNN) which has been proven 

robust for capturing long-term dependencies. 

As shown in figure 7, besides the hidden state ℎ𝑡, a LSTM cell has another type of state called cell state 

𝐶𝑡. This property enables LSTMs to process entire sequences of data (e.g. time series) without treating 

each point in the sequence independently, but rather, retaining useful information about previous data 

in the sequence to help with the processing of new data points. In a LSTM cell, the information is 

controlled by three gates: input gate 𝑖𝑡, forget gate 𝑓𝑡 and output gate 𝑜𝑡. The previous hidden state ℎ𝑡−1 

and the new input data vector 𝑥𝑡 are fed into the LSTM network, at first, the forget gate decides which 

pieces of the long-term memory should be ignored with the sigmoid function. Then through the input 

gate the added time feature vector should be updated to the networks. Finally, the LSTM calculation 

output is confirmed by the output gate. 

                                                           𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑖ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖) 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑓ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓) (7) 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑜ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜) 

where 𝑡 is the state in 𝑡 th timestamp, 𝑊∗ is the weight matrix and 𝑏∗ is the bias terms. And the cell state 

𝐶𝑡 and hidden state ℎ𝑡 could be described with the following equations: 

𝐶𝑡 = 𝑖𝑡 ∗ (tanh(𝑊𝑐𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑐ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)) + 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ tanh(𝐶𝑡) (8)                                                                                                                                                                

where 𝐶𝑡−1 is the former state of 𝐶𝑡. All the parameters mentioned above are initialized randomly and 

learned automatically through backpropagation during the learning stage.  
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Figure 7. Overall structure of LSTM cell[20] 

In this paper we combine the temporal and spatial features together as input features for the LSTM 

network. The input data must be arranged according to the sequence. As in figure 8 illustrated, the total 

training dataset will be devided into 𝑁 samples and each has a time window with 𝑡 timesteps, which 

indicates the 𝑡 segments in one trip. For every time step, 𝑘 input features would be fed into the LSTM 

network and 1 output would be predicted. Thus the input values is a 4D-tensor with dimensinality 𝑁 ∗
𝑡 ∗ 𝑘 ∗ 1 meanwhile the output is a 3D-tensor with dimensinality 𝑁 ∗ 𝑡 ∗ 1.  

 

Figure 8. Structure of the input and output in LSTM network 

In order to prevent overfitting, we use dropout and regularization. The dropout mechanism is applied to 

each hidden layer, where the rate of dropout is set to 0.2. The model will be fit using the efficient ADAM 

optimization algorithm, which is for stochastic gradient descent for training deep learning models. Mean 

absolute error is used for loss function. 

2.5 Experiments  

The data totally includes 2373 trips. 70% of the data was used for training the models and the other 30% 

for testing. At first, 3 models were trained with the same training data. For further discussion 

experiments are arranged to compare the accuracy of the models for different road segments. The dataset 

were divided into small datasets according to its segment type. Separate SVM and ANN models were 
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trained with this small dataset as prediction model just for the particular segment type. Because the 

dataset has to keep the time squence order for LSTM, it can only be trained with the complete dataset. 

In our 3 models, the target is the difference between the travel time in a segment and the historical 

average travel time in this segment. 

The following 2 metrics are often used to evaluate the performance of prediction models. They are mean 

absolute error (MAE) , and root mean square error (RMS): 

𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑦𝑖 − 𝑦𝑖
𝑝
|                                                                                  (9)

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

𝑝
)
2

𝑛

𝑖=1

                                                                             (10) 

where, 𝑛 is the number of samples, 𝑦𝑖 is the real bus travel time, and 𝑦𝑖
𝑝

 is the predicted bus travel time. 

In comparison to RSME, MAE works better with outlier in the data. RSME indicates the stability of 

different prediction models meanwhile MAE is the indicator of the regression error.  

Besides the RSME and MAE, the prediction will be compared by using the rate of the error above a  

threshold with 3, 5 and 10 seconds. We consider the thresholds as tolerance levels for the C-ITS.   

3. Results and discussion 

Table 4 shows the error using MAE and RSME between following models: Historical average model, 

SVM, ANN and LSTM. By comparing the MAE, LSTM has the least absolute error while SVM and 

ANN models are only slightly better than historical average model. The RSME of the LSTM Model is 

around 16.3 seconds while the other 3 proposed models have nearly the same values around 25 seconds. 

As showed in Figure 9, by analysis of the prediction with threshold, more than 80% of the predictions 

of the LSTM model are within 10 seconds and more than 60 precent reach a relative accurate range of 

3 seconds. In contrast, less than 60% of the predictions by the other 3 models have an error within 10 

seconds and less than 30% within 3 seconds. The results shows that generally the LSTM model 

outperforms the other methods. 

 

Figure 9. Results of Threshold for different models 

Table 4. Results of MAE and RSME for different models 

 
Historical 

average model 
SVM ANN LSTM 

MAE 15.6 15.4 14.2 6.4 

RSME 24.5 24.8 23.6 16.3 
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We divided the dataset into 4 segment types, which has been introduced in 2.3.1. Table 5 summarizes 

the results of the models over these 4 segment types. As we can see, the prediction on road segments 

without bus stop is far more accurate than those with bus stop. The position of the bus stop also has an 

impact on the prediction as the prediction with bus stop right before the end intersection has the larger 

MAE and RSME.  

Table 5. Results of MAE and RSME over spatial segment type 

 
Spatial segment 

type 
MAE RSME 

Historical average 

model 

[0,0,0] 11.31 16.33 

[1,0,0] 10.30 17.03 

[1,1,0] 19.50 29.88 

[1,1,1] 24.94 33.47 

SVM 

[0,0,0] 9.72 17.39 

[1,0,0] 9.36 17.51 

[1,1,0] 19.72 29.91 

[1,1,1] 23.80 34.98 

ANN 

[0,0,0] 9.06 16.06 

[1,0,0] 9.17 17.68 

[1,1,0] 19.79 30.03 

[1,1,1] 24.24 33.30 

LSTM 

[0,0,0] 5.00 12.45 

[1,0,0] 3.35 11.40 

[1,1,0] 12.67 25.26 

[1,1,1] 12.68 25.82 

The results shows that the LSTM model outperforms the other methods, especially for the situation 

when the bus travels on the segment with bus stop. However, the high RSME of prediction on this 

segment type represents that the model cannot handle the outlier due to unexpected situations happen at 

the bus stop like suddenly increasing of passenger by activity, which could not be predicted with the 

model. The data used in this paper was collected with support from the project partners Stadt Kassel, 

KVG and BKW. 

Conclusions 

This paper has presented 3 different prediction models for travel time of public transport vehicles in the 

C-ITS environment, which requires that the prediction should occer for the road segment between 

signalized intersection. This special segment method leads to the different features like segment type in 

comparison to other research, which we consider as a determined factor for the prediction models. The 

results show LSTM model outperforms other methods in most situations. However the precision cannot 

meet the requirement of C-ITS, especially for the complex segment type with bus stop. A more 

dynamical model can be further discussed when other input data could be collected, e.g. passenger 

number at bus stop and status of the traffic signal control. 
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Abstract: Microsimulation of traffic flows is one of the most widespread methods to forecast the effect of new 

investments like roundabouts or signalized intersections. With the expected appearance of self-driving 

vehicles in everyday traffic, the traffic flow will also change. The core of traffic-simulation is the 

driver behaviour model. One of the most widespread behaviour models is Wiedemann's model from 

1974 and 1999. Wiedemann 99 seems to be suitable to model self-driving vehicles. The question is: 

what are the most suitable parameters of that model? There are several research in this area, but there 

is a lack of the evaluation of the usage of different parameters. In this paper we would like to show 

the most relevant research and describe the effect of different parameters through simulation 

scenarios.  

Keywords: Autonomous Vehicle, Driver behaviour, Traffic flow, Signalized intersection 

Introduction 

Recent studies claim that once autonomous vehicles (AVs) make their first marks on the roads, there 

will be a direct impact to traffic flow and stability either positively, like enhancing safety [1], or 

negatively, especially at low penetration levels [2]. Although AVs are still in the test phase to alter the 

conventional vehicles in transportation system [3], the technology of the vehicle operation which does 

not require humans to proceed the driving task, made it important to predict the change in driver 

behaviour as it is one of the most important factors in traffic characteristics. However, a remarkable 

diverse in the behaviour of road users could be noticed during different traffic conditions which leads 

to obtain seldom solutions to the expected problems in traffic. Therefore, a variety of transportation 

system managements have been applied to understand the behaviour of human drivers and AVs on 

roadways. One of these systems is traffic microsimulation, which is considered as the most widely used 

strategy to obtain a sustainable transportation system [4]–[6]. Furthermore, it simulates complicated 

urban street network systems, interchanges, pedestrian movements, signalized intersections, and 

roundabouts [7]. During network analysis, the behaviour of all individual vehicles for each simulation 

time-step is recorded by the microscopic simulation models, which represented by three algorithms: car 

following, lane changing, and gap acceptance [8]. In more details, during the longitudinal direction of 

movement, the objective vehicle must follow the leading vehicle and maintain suitable gap acceptance 

as well as a desired speed, acceleration and deceleration. On the other hand, a proper decision in a 

suitable instant is needed to change the lane during merging and diverging to perform a lateral direction 

of movement [9].  

There are several car-following models that could be applied for both human drivers and AVs. But the 

adaption of the psychophysical model such as the Wiedemann model 74 and 99 in microsimulation 

platforms is remarkably applied by the researchers and practitioners. This model employs a variety of 

random parameters in order to derive the threshold values that indicate the instances at which the driver 

change his behaviour [7]. Many researchers have modeled AVs by adapting Wiedemann model 

parameter in VISSIM (Verkehr In Städten –SIMulationsmodell) microsimulation platform. By using 

VISSIM, different scenarios have been studied by the researchers in order to understand the impact of 

AVs on freeways [8], [10], roundabout [11], [12], and traffic signals [13], [14]. Modeling AVs by 

VISSIM platform is usually performed using two main strategies, these are modelling by inbuilt models 

and modelling by externalities. In the first strategy, the adaptation of car following parameters may 

resulted in a consistent regulation of AVs behaviour. While the second strategy uses application 
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programming interfaces to connect AVs behaviour to VISSIM and thus, the motion of a vehicle could 

be controlled by the data feeds [15]. 

Much of the current literature of behavioural models pays particular attention to compatibility of inbuilt 

Wiedemann car-following model with AVs.  Zeidler et al. [10] explained that the main reasons behind 

the lack of testing AVs driving behaviour parameters against the real data turn to the unavailability of 

data. Due to the continuous competition between AVs manufacturing companies, it is found that these 

companies are very conservative to reveal information about their used model algorithms. In addition, 

many technical components are still under gradual development, and the view about finding complete 

AVs in the markets till the moment is unclear. The authors have tested the potentially of Wiedemann 99 

model to replicate AVs behaviour based on time headway parameter and demonstrated that the 

throughput increases at a 44% of Cooperative Adaptive Cruise Control penetration rate. Martin-Gasulla 

et al. [16] used VISSIM to solve possible mitigation in throughput at low penetration rate of Cooperative 

AVs penetration. The calibrated microsimulation model led to pre-set green time at the entry of the 

studied intersection rate. As a result, the delay time at the intersection has been reduced by 17% due to 

the formation of platoons by using this management system. Aria et al. [17] have performed a 

microscopic traffic simulation using VISSIM to test the driver behaviour for two cases: 100% regular 

vehicles and 100% AVs. The investigated scenarios revealed that driving with regular vehicles in a close 

manner to a platoon of AVs with short time headway, tend to reduce or maintain their time headway 

under the critical values. Thus, the obtained results show a reduction in average travel time by 9.00% 

and remarkable improvement of average density by 8.09%. 

1. Wiedemann Model Parameters 

In VISSIM, car-following behaviour is based on so called psychophysical models developed by 

Wiedemann 74 and Wiedemann 99 model as mentioned earlier. The Wiedemann model assumes that a 

driver can be in four different driving regimes, including: following, free driving, closing in, or braking 

which are defined by the thresholds (or action points) that represent the points at which a driver changes 

his/her driving behaviour [18].The Wiedemann 74 model, used for urban traffic and merging areas, 

works with only the following three parameters: average standstill distance (ASD), additive part of 

safety distance (APSD), and multiplicative part of safety distance (MPSD). While the Wiedemann 99 

model is a modified version of the Wiedemann 74 model and is used for highways and freeways with 

no merging areas, it deals with nine parameters (standstill distance (CC0), headway time (CC1), and 

seven other parameters (CC2–CC8) related to deceleration parameters [19]. Gao [20] has presented a 

mathematical definition of Wiedemann 74 and Wiedemann 99 model in VISSIM as: 

𝑢𝑛(𝑡 + 𝛥𝑡)  = 𝑚𝑖𝑛{
3.6 ×  (

𝑠𝑛(𝑡)−𝐴𝑋

𝐵𝑋
)
2
, 𝑢𝑓  

3.6 ×  (
𝑠𝑛(𝑡)−𝐴𝑋

𝐵𝑋∙𝐸𝑋
)
2
, 𝑢𝑓 

}                                        (Wiedemann 74 model)    (1) 

 

𝑢𝑛(𝑡 + 𝛥𝑡)  = 𝑚𝑖𝑛{
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𝑢𝑛(𝑡)
)
2
, 𝑢𝑓 

} (Wiedemann 99 model)  (2) 

 

For Wiedemann 74 model, un(t +Δt) stands for the speed of vehicle n at time t + Δt , sn(t) is the vehicle 

spacing between the front bumper of the lead vehicle and front bumper of following vehicle at time t(m), 

AX represents the desired distance between two standstill vehicles, and BX and EX are random 

calibration parameters. While for Wiedemann 99 model, the parameters affect the saturation flow rate 

of vehicles in simulation. Although the behaviour of autonomous modelling is possible by using the 

Wiedemann 99 model as it contains at least nine parameters that assist the users in conducting sensitivity 

tests and also for trial and error of multiple parametric combinations [7]. But, on the other hand, 

Wiedemann 99 is more suitable for broad urban conditions, Therefore, we decided to use Wiedemann 

74, as it is better to analyse urban surroundings, which is applicable to our case study represented by the 

signalized intersection. In Wiedemann 74 there is also possibilities to simulate limited observation of 
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the vicinity, as it occurs to standalone AVs. A standalone AV can precisely observe the surroundings as 

long as it is not impeded, e.g., by the vehicle ahead. In this case the front observations are limited only 

to that vehicle.  

 

Figure 1. Car following model according to Wiedemann74 [18], [21] 

Overall, the well-known states of the Wiedemann74 model (1: Irregular behaviour state, 2: Following 

state, 3: Approaching state, 4: Braking state, 5: Collision state) are still valid with the above-described 

limitations to only one observed vehicle in front of the subjected AV. 

2. Site Description 

In this paper, Daristan Intersection which is a three-leg signalized intersection located on Zakho road at 

Duhok City in Iraqi Kurdistan Region, has been selected to be the case study. See Figure 2. The 

intersection has a great importance due to its vicinity to city centre. Thus, it is considered as the first 

signalized intersection to pass through when the drivers make their journeys from the central business 

district to the outskirts of the city and vice versa. During the study, traffic data like traffic volumes, cycle 

length and phase signal timing has been collected at the peak hour period, as shown in Figure 3. and 4.  

 

Figure 2. Daristan Intersection Plan 
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In addition, some intersection geometrical measurements have been surveyed such as number of lanes 

and approach width to give a clear description for the plan of the intersection. From the details shown 

in Figure 2, it has been observed that the intersection has an always green lane to direct the movement 

of vehicles from the west approach towards the east without stopping at the red signal. Therefore, a less 

green time is given to west approach during signal timing design as it might be sufficient to clear the 

queued vehicles on the other two lanes at this approach.  

 

Figure 3. Daristan Intersection Traffic Volume Data in (Veh/hr) 

Due to the rather simple geometry and three leg signalized intersection, the signalization plan has just 

three phases, with three always green directions as well. The green times according to the traffic volumes 

are well organized as Figure 4 shows. 

 

Figure 4. Daristan Intersection Phase Signal Timing in Seconds (s) 
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3. Simulation of the real junction 

To collect relevant information on the imagined situation of AVs in real traffic we built up the 

microscopic simulation model of the intersection, filled with all the measured traffic flows and volumes. 

The model was developed in PTV VISSIM, as it is the leading software in microscopic traffic 

simulation. 

 

Figure 5. The simulated junction in the PTV VISSIM software 

As it was described earlier, both (right turn lanes) from east to north and north to west, as well as the 

most right lane from west to east are always green, so there are free floating traffic. 

The majority of the real traffic is passenger car, so in the simulation we only calculated passenger cars, 

to have a consistent traffic flow in all the examined cases. 

4. Simulation runs and results 

To simulate the effect of AVs in real traffic we generate two new driving behaviours in the model: 

human (similar to the existing driving behaviour) and machine driver to simulate AVs. At the first 

simulation runs we made difference between human and machine drivers in possible interacted vehicles 

in front of the driver. The used parameters are 4 for human driver and 1 for machine driver, since a 

human driver can observe 4 vehicles in front of the vehicle, but a standalone AV can recognize only 1 

vehicle ahead. 

During the study, we conducted 11 simulation runs from 100% human driver to 100% machine driver 

in 10% steps (100-0; 90-10;…; 10-90; 0-100). It has been found that the differences were very small, 

which mean that this parameter plays a small role in the entire process. Then came up the question: 

where is the problem? Why the differences are so small? 

One of the answers could be the driver error, in which setting up of such factor is not valid during the 

standard usage of PTV VISSIM. This is directly affecting the fact that the main difference between a 

human driver and a machine driver is the driver’s error. 

Next step was to make simulation runs with different kind of errors. Our first assumption was, that a 

driver makes just a short drive off, like messaging on the phone, turning on/off the climate control, 

watching the surround…etc. In the simulation it come up as 1 second drive without an attention to the 

traffic for human driver, except errorless drive for human driver. The simulation runs covered four steps 

from 10% of error probability to 70% (10; 30; 50; 70) combined with the traffic flow composition from 
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100-0 to 0-100 share between human and machine drivers. (0-100 case is not realistic regarding error, 

due to missing human drivers, this case is like the previous errorless situation) 

During the simulation runs we collected travel time, delay and traffic volume data. In this paper we will 

show the changes in the volume. Table 1 shows the different volume data in the examined 55 cases. 

Traffic volume is defined for these simulation runs as the number of vehicles which could leave the 

intersection in one hour (3600 seconds) in one of the directions: east-north, east-west, north-east, north-

west, west-north and west-east. U-turns haven’t been taken into consideration in these calculations. 

Table 1. Changes in traffic volumes during different scenarios 

  

% Driver Error 

0 10 30 50 70 

Traffic Volume (Veh/hr.) 

H
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m
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100-0 4018 3962 3853 3745 3660 

90-10 4034 3966 3918 3761 3718 

80-20 4042 3972 3893 3803 3743 

70-30 4039 3990 3891 3835 3764 

60-40 4042 3996 3905 3848 3782 

50-50 4047 3977 3926 3868 3810 

40-60 4037 4012 3953 3881 3843 

30-70 4037 4005 3967 3926 3885 

20-80 4037 4014 3988 3954 3946 

10-90 4033 4033 4015 3992 3972 

0-100 4047 4047 4047 4047 4047 

Based on this table above, It is clear that the changes in the error (sleep) probability cause more dramatic 

fall in traffic volume than changes in the share of AVs in the traffic. Although the real significant 

influence of the error can be seen just over 30% error probability. At 0 or 10% error the changes of the 

traffic volume are not steady; it has some waving as it can be seen at the share of 50-50 or 30-70. 

The changes of the traffic volumes can be seen in simpler way at the next 3D diagram, where the traffic 

volumes are shown in the function of the AV share and the probability of a human driver error. 

The most left part of the diagram with the lowest traffic volume is 100% human driver with high 

probability of lack of attention (error). The highest traffic volumes are at the rightest side of the diagram 

with 100% AV, where error happening has no chance due to the lack of human driver. 

At the observation of the diagram, we should take into consideration that these numbers are just the 

result of the changes of two parameters: number of observed vehicles by a driver and the probability of 

a human error for 1 second. 

The study did not take into account that an AV never take “risky” situations, where for most of the 

human drivers it is an all-day event. An AV will “drive” always for safety. Since the examined 

intersection is a signalised intersection in which effect of this risky against safe driving habit is smaller. 
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Figure 6. The 3D diagram of the traffic volumes in function of AV share and human error probability 

Conclusions 

The possibly forthcoming “revolution” of self-driving or autonomous vehicles (AV) makes higher and 

higher pressure on traffic modellers to have clear methods to simulate the effect of AVs to the traffic 

flow. Whether it will be faster, rather fluent, or may get stumbled. 

This paper showed the effect on traffic flow of two driving behaviour parameter: number of observed 

vehicles and probability of human error at different share of AVs. It has been stated that the effect of 

changes in number of observed vehicles is rather limited, where the gradient of the changes in traffic 

volume by different error probability is rather high, especially at higher error probability. 

This result gives us the experience, that the knowledge on the frequency and duration of human driver 

error (lack of attention) could be a key factor to have reliable microscopic traffic model for the 

examination of the mixed traffic in the future. Furthermore, In order to provide more efficient results, it 

is planned to study more diver behaviour parameters including lane change behaviour and lateral 

clearance to cover all possible scenarios that an autonomous vehicle could proceed. 

References 

[1] D. J. Fagnant and K. Kockelman, “Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, 

barriers and policy recommendations,” Transp. Res. Part A Policy Pract., vol. 77, pp. 167–181, 

2015. 

[2] S. C. Calvert, W. J. Schakel, and J. W. C. Van Lint, “Will automated vehicles negatively impact 

traffic flow?,” J. Adv. Transp., vol. 2017, 2017. 

[3] D. Mohammed and B. Horváth, “An overview on various methods of detection and recognition of 

traffic signs by Autonomous Vehiclese,” in 12th IEEE International Conference on Cognitive 

Infocommunications (CogInfoCom), 2021, pp. 245–252. 

[4] A. Rezaei and B. Caulfield, “Simulating a transition to autonomous mobility,” Simul. Model. 

Pract. Theory, vol. 106, p. 102175, 2021. 

0

30

70

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 40-60 30-70 20-80 10-90 0-100

%
 o

f 
D

ri
vi

n
g 

Er
ro

r

Tr
af

fi
c 

V
o

lu
m

e
 (

ve
h

/h
r)

% of Humane Driving to Machine Driving

3650-3700 3700-3750 3750-3800 3800-3850 3850-3900 3900-3950 3950-4000 4000-4050



Effect of Different Driver Behaviour Parameters in Microsimulation Model 

[5] Q. Lu, T. Tettamanti, D. Hörcher, and I. Varga, “The impact of autonomous vehicles on urban 

traffic network capacity: an experimental analysis by microscopic traffic simulation,” Transp. 

Lett., vol. 12, no. 8, pp. 540–549, 2020. 

[6] J. Mena-Oreja, J. Gozalvez, and M. Sepulcre, “Effect of the configuration of platooning 

maneuvers on the traffic flow under mixed traffic scenarios,” in 2018 IEEE Vehicular Networking 

Conference (VNC), 2018, pp. 1–4. 

[7] H. U. Ahmed, Y. Huang, and P. Lu, “A Review of Car-Following Models and Modeling Tools 

for Human and Autonomous-Ready Driving Behaviors in Micro-Simulation,” Smart Cities, vol. 

4, no. 1, pp. 314–335, 2021. 

[8] S. G. Farrag, M. Y. El-Hansali, A.-U.-H. Yasar, E. M. Shakshuki, and H. Malik, “A 

microsimulation-based analysis for driving behaviour modelling on a congested expressway,” J. 

Ambient Intell. Humaniz. Comput., vol. 11, no. 12, pp. 5857–5874, 2020. 

[9] S. P. Hoogendoorn and R. Hoogendoorn, “Generic calibration framework for joint estimation of 

car-following models by using microscopic data,” Transp. Res. Rec., vol. 2188, no. 1, pp. 37–45, 

2010. 

[10] V. Zeidler, H. S. Buck, L. Kautzsch, P. Vortisch, and C. M. Weyland, “Simulation of autonomous 

vehicles based on Wiedemann’s car following model in PTV Vissim,” in Proceedings of the 2019 

98th Annual Meeting of the Transportation Research Board (TRB), Washington, DC, USA, 2019, 

pp. 13–17. 

[11] M. M. Morando, L. T. Truong, and H. L. Vu, “Investigating safety impacts of autonomous 

vehicles using traffic micro-simulation,” in Australasian transport research forum, 2017, pp. 1–6. 

[12] M. M. Morando, Q. Tian, L. T. Truong, and H. L. Vu, “Studying the safety impact of autonomous 

vehicles using simulation-based surrogate safety measures,” J. Adv. Transp., vol. 2018, 2018. 

[13] Y. Wang and L. Wang, “Autonomous vehicles’ performance on single lane road: A simulation 

under VISSIM environment,” in 2017 10th International Congress on Image and Signal 

Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), 2017, pp. 1–5. 

[14] H. Kaths, A. Keler, and K. Bogenberger, “Calibrating the wiedemann 99 car-following model for 

bicycle traffic,” Sustainability, vol. 13, no. 6, p. 3487, 2021. 

[15] N. Raju and H. Farah, “Evolution of Traffic Microsimulation and Its Use for Modeling Connected 

and Automated Vehicles,” J. Adv. Transp., vol. 2021, 2021. 

[16] M. Martin-Gasulla, P. Sukennik, and J. Lohmiller, “Investigation of the impact on throughput of 

connected autonomous vehicles with headway based on the leading vehicle type,” Transp. Res. 

Rec., vol. 2673, no. 5, pp. 617–626, 2019. 

[17] E. Aria, J. Olstam, and C. Schwietering, “Investigation of automated vehicle effects on driver’s 

behavior and traffic performance,” Transp. Res. procedia, vol. 15, pp. 761–770, 2016. 

[18] “PTV Group. PTV VISSIM User Manual; PTV Group: Karlsruhe, Germany, 2022.” 

[19] B. Park and H. Qi, “Development and Evaluation of a Procedure for the Calibration of Simulation 

Models,” Transp. Res. Rec., vol. 1934, no. 1, pp. 208–217, 2005. 

[20] Y. Gao, “Calibration and comparison of the VISSIM and INTEGRATION microscopic traffic 

simulation models.” Virginia Tech, 2008. 

[21] R. Wiedemann,"Simulation des Straßenverkehrsflusses" Schriftenreihe des Instituts für 

Verkehrswesen der Universität Karlsruhe 1974, Heft 8 

 

 



Effect of dynamic passenger information displays on the proportion of stop usage 

Effect of dynamic passenger information displays on the 

proportion of stop usage 

Dr. Ágoston Winkler 

Széchenyi István University  

e-mail: awinkler@sze.hu 

Abstract: One of the important developments in public transport is the ability to track vehicles, allowing real-

time, reliable passenger information. Data can be displayed on the more and more popular personal 

online interfaces (e.g. smartphone app), but physical information interfaces (e.g. displays, information 

columns) also play an important role. Moreover, devices from the latter category can also influence 

the distribution of passengers between nearby stops through the additional services they provide. The 

aim of this paper is to examine how the relative usage of stops has changed since the installation of 

passenger information displays based on real passenger counting data from a Hungarian city, and 

whether a general correlation can be drawn between these factors.  
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Introduction 

Dynamic (real-time) passenger information systems are important developments in public transport 

which can facilitate to make these services more reliable and therefore more popular [1] [2] [3] [4]. This 

is essential in order to slow down the rapid growth of individual transport which is a serious problem of 

today’s most cities. Although dynamic transport data can be displayed on the more and more popular 

personal online interfaces (e.g. smartphone applications) [5], physical displays, information columns 

also play an important role in the built environment. Furthermore, they can influence the distribution of 

passengers between nearby stops through the additional services they provide. 

This paper shows a simple methodology for examining the possible correlation between the factors 

mentioned above. The application of the method is illustrated through real passenger counting data from 

a Hungarian city (Győr) where 24 local bus stops are equipped with dynamic information columns since 

2011 [6]. At the end of the paper, the results for the examined stop groups are presented, and the possible 

further steps in the research are outlined. 

1. Methodology of the study 

The main hypothesis of this research is that public transport stops equipped with a dynamic information 

display attract relatively more passengers than the ones without dynamic information displays. In order 

to support or refute this hypothesis, passenger counting data can be used before and after the installation 

of the dynamic information displays. 

It can be assumed that the availability of dynamic information displays affects mainly the number of 

boarding passengers as this kind of information is typically useful when waiting for a public transport 

vehicle and not after arriving at the desired stop. Therefore, passengers are likely to walk approximately 

100-300 meters more in order to find a boarding stop equipped with a dynamic information display, 

whereas this aspect does not affect the selection of their optimal alighting stop which should be 

obviously as near to their real destination as possible. 

As a consequence, the change in the number (or the proportion) of boarding passengers should be 

examined, whereas the number (or the proportion) of all (boarding and alighting) passengers can be the 

control data which can facilitate to eliminate the general changes in the volume of passenger traffic at 

the specified stop. (Obviously, it is not only the presence of a dynamic information display which can 

affect the number or the proportion of passengers. However, general passenger volume trends, the 

change in the number of available services and attraction facilities at a specified stop typically also affect 

the number of alighting passengers as well as the number of boarding passengers.) 



Effect of dynamic passenger information displays on the proportion of stop usage 

The distribution (i.e. the proportion of the usage of different stops) can be examined within stop groups 

which are within a radius of 300 meters which represent a reliable alternative for changing the boarding 

place. (Of course, the possible alternative stops depend on the different available destinations as well. 

This may cause a kind of distortion in the examination, however this can be minimalised if the majority 

of the journeys can be started at any stop e.g. traveling between the suburb and the city centre in a 

relatively small or medium size, single centred settlement.) 

Therefore, the values to examine (for each stop s and for each examined year y) should be as follows: 

• number of boarding passengers (nbsy) 

• number of alighting passengers (nasy) 

• number of all (boarding and alighting) passengers (npsy = nbsy + nasy) 

• the proportion (in percentage) of boarding passengers within the stop group (pbsy = nbsy / Nbsy where 

Nbsy is the number of boarding passengers in the whole stop group) 

• the proportion (in percentage) of all (boarding and alighting) passengers within the stop group 

(ppsy = npsy / Npsy where Npsy is the number of all (boarding and alighting) passengers in the whole 

stop group) 

• the change (in percentage points) in the proportion of boarding passengers compared to a base 

year Y (cbsy = pbsy – pbsY) 

• the change (in percentage points) in the proportion of all (boarding and alighting) passengers 

compared to the base year Y (cpsy = ppsy – ppsY) 

• the change (in percentage points) in the proportion of boarding passengers, corrected for the total 

number of passengers (Csy = cbsy – cpsy). 

If the main hypothesis is right, stops equipped with a dynamic information display should have positive 

Csy values for the years after installing the display. Accordingly, stops without a dynamic information 

display should have negative Csy values for the years after the installation of these equipment. 

2. Location of the case study: the city of Győr 

Győr is the sixth largest city of Hungary with approximately 130 thousand inhabitants. Its local public 

transport is operated with approximately 100 buses and 64 regular lines. The number of passengers is 

approximately 70 thousand passengers every working day and more than 30 million every year. 

The number of passengers over the entire network shows basically a declining trend (as in all similar 

cities in Hungary) or a stagnation as Figure 1. shows [7]. 

 

Figure 1. Annual number of passengers in the public bus transport of Győr (in millions) 
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There was a significant development in the IT infrastructure of the local bus service in 2011 [6] when 

(among others) on-board units were installed on all of the buses, furthermore 24 real-time passenger 

information columns were installed at the mostly used bus stops which show the expected arrival times 

of the next services for each line (Figure 2. shows the display of such a column). 

 

 

Figure 2. A typical dynamic passenger information display in Győr 

Figure 3. shows the locations of these dynamic passenger information columns. (Some of the locations 

have been changed during the past 11 years and some new displays have also been installed.) 

 

Figure 3. Location of dynamic passenger information displays in Győr with the letter symbol of the 

related stop group 

7 stop groups “A”–“G” have fulfilled the requirements for having appropriate neighbour stops within a 

radius of 300 meters which can be compared, these are also presented in Figure 3. 

The examination of this topic can be supported by passenger counting data from the following years: 
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• 2008 (before the IT development) [8] 

• 2012 (just after the IT development) [9] 

• 2017 (6 years after the IT development) [7]. 

These data series can facilitate to carry out an examination based on the methodology presented in 

Section 1. 

3. Results of the case study in Győr 

Tables 1–8 show the detailed data values mentioned in Section 1 for one of the stop groups (“A”) as an 

example. The stops written in bold italics are equipped with a real-time display. The change in the 

proportion (among different stops) of passengers boarding in stop group “A” is visualized in Figure 4. 

Table 1. Number of passengers boarding in stop group “A” (one working day) 

Name of the stop 2008 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok 926 1087 802 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) 820 503 383 

Szigethy Attila út, könyvtár 519 483 377 

Total 2265 2073 1562 

 

Table 2. Number of passengers alighting in stop group “A” (one working day) 

Name of the stop 2008 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok 825 827 740 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) 619 393 356 

Szigethy Attila út, könyvtár 645 559 401 

Total 2089 1779 1497 

 

Table 3. Number of all (boarding and alighting) passengers 

in stop group “A” (one working day) 

Name of the stop 2008 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok 1751 1914 1542 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) 1439 896 739 

Szigethy Attila út, könyvtár 1164 1042 778 

Total 4354 3852 3059 

 

Table 4. Proportion of passengers boarding in stop group “A” 

Name of the stop 2008 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok 41% 52% 51% 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) 36% 24% 25% 

Szigethy Attila út, könyvtár 23% 23% 24% 

 

Table 5. Proportion of all (boarding and alighting) passengers in stop group “A” 

Name of the stop 2008 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok 40% 50% 50% 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) 33% 23% 24% 

Szigethy Attila út, könyvtár 27% 27% 25% 
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Figure 4. Proportion of passengers boarding in stop group “A” 

 

Table 6. Change in the proportion of passengers boarding in stop group “A” 

(in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok +12% +10% 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) -12% -12% 

Szigethy Attila út, könyvtár 0% 1% 

 

Table 7. Change in the proportion of all (boarding and alighting) passengers 

in stop group “A” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok +9% +10% 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) -10% -9% 

Szigethy Attila út, könyvtár 0% -1% 

 

Table 8. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “A” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Bartók Béla út, vásárcsarnok +2% 0% 

Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) -2% -3% 

Szigethy Attila út, könyvtár 0% +3% 
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The final results for other stop groups can be seen in tables 9–14 and visually in Figure 5. The tables 

show results supporting the hypothesis with a green background, whereas refuting data is shown with a 

red background. As it can be seen, most cases show “green” results. 

 

Table 9. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “B” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Ipar utca, Volán-telep +2% +4% 

Fehérvári út, Ipar utca +5% +3% 

Szigethy Attila út, Fehérvári út -6% -7% 

 

Table 10. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “C” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Kodály Zoltán utca, Földes Gábor utca +6% +11% 

Kodály Zoltán utca, gyógyszertár -3% -4% 

Szigethy Attila út, Kodály Zoltán utca -2% -6% 

 

Table 11. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “D” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat -3% +1% 

Szent Imre út, megyei rendelő +2% -1% 

Szent Imre út, Nádas Ernő utca +1% +1% 

 

Table 12. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “E” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Lajta út, posta +2% -1% 

Lajta út, gyógyszertár -2% +1% 

 

Table 13. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “F” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Marcalváros, Kovács Margit utca +1% +1% 

Bakonyi út, Gerence út -1% -1% 

83-as út, Szentlélek-templom 0% 0% 

 

Table 14. Change in the proportion of passengers boarding, corrected for the total number of 

passengers, in stop group “G” (in percentage points, base year: 2008) 

Name of the stop 2012 2017 

Jereváni út, posta -2% -2% 

Zöld utca, Jereváni út +5% +5% 

Zöld utca, Soproni út 0% 0% 

Erfurti út, Jereváni út -3% -3% 
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Figure 5. Change in the proportion of passengers boarding, in 2012, corrected for the total number of 

passengers, in stop groups “A”–“G" (in percentage points, base year: 2008) 

Conclusions 

Although the model described above is quite simple, most examined stop groups (5 of 7 in 2012) seem 

to support the hypothesis i.e. public transport stops equipped with a dynamic information display attract 

relatively more passengers than the ones without dynamic information displays. 

Of course, more detailed mathematical analysis (concerning also the available services and directions at 

the specified stops) is required in the future to show this correlation more precisely, however the positive 

trend can be illustrated with the data above. 

It is an interesting experience that results from 2012 (just after the IT development) are better than the 

ones from 2017. This may be related with the higher penetration of personal smart devices (e.g. smart 

phones, tablets) which provide passengers with real-time information at any stop, therefore the 

significance of at-stop equipment seems to decrease to some extent but obviously still exists. 
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Abstract: Traffic jams and stops in front of (signalized) intersections are causing a significant road traffic 

emissions. Reliable signal timing estimation methods could be the key to minimizing unnecessary 

braking and accelerating in front of traffic lights. In this paper, we present the results of experiments 

based on recorded real-world process data to predict the switching times of traffic actuated signals 

using machine learning algorithms. Because traffic lights show a limited number of signal 

combinations, we summarize these combinations into sets to obtain one main feature depicting the 

signal state. By predicting this state on the one hand and the related switching time of this change of 

state, on the other hand, the long-term goal is to achieve higher accuracy for the estimation of the 

switching times of single signals, those we predicted in previous papers. The focus of this paper is 

whether such a signal state prediction, using machine learning algorithms, is reliable in the first place. 

Implementing XGBoost and Bayesian Networks, we found that predicting the signal state of a traffic 

actuated light can be made for up to three states in advance. With accuracies up to 99%, XGBoost 

reached the best for predicting next signal states. Bayesian Networks performed best for predicting 

the second next signal states and achieved accuracies above 80%. Using XGBoost to predict the 

residual time until the next estimated change of the signal state occurs, accuracies up to 87% were 

reached. 

Keywords: Prediction; Switching Times; Traffic Actuated Lights; Machine Learning; Artificial Intelligence 

Introduction 

To face one of the biggest challenges of our time, the climate change, the European Union has set the 

goal to achieve climate neutrality by 2050. To accomplish this, the reduction of the annual European 

greenhouse gas emissions by at least 55 % compared to 1990 levels was set as an interim goal until 2030 

[1]. In contrast to decreasing trends in other sectors, the greenhouse gas emissions from the EU’s 

transport sector increased steadily between 2013 and 2019 [2]. In light of this, there is increasing 

pressure on the transport sector to find new solutions as well as to exploit existing potential to reduce 

its emissions.  

Especially in urban areas, traffic jams and stops in front of (signalized) intersections are causing 

significant road traffic emissions. Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) systems can help to 

mitigate these emissions, which has been demonstrated among others by [3]. This exchange of 

information between vehicles and the infrastructure aims to provide users with approach strategies for 

crossing signalized intersections without stopping. Even if stops are unavoidable, providing approach 

strategies lead to reduced fuel consumption and thus reduced emissions [4, 5]. Same accounts to the 

energy consumption of electric-powered vehicles [6]. Furthermore, GLOSA for public transport 

vehicles (e. g. busses) could also help to reduce or even avoid waiting times of these vehicles in front of 

signalized intersections [7]. Nevertheless, an essential condition for the application of GLOSA systems 

is the availability of information about the current and future signaling states of traffic lights. While this 

information is relatively easy to obtain for fixed-time controlled traffic lights, it is more complex to 

obtain for traffic-adaptively controlled lights. This type of control considers data from the intersection's 

surroundings to select the next stage(s) or to adjust green periods. In result the signal programs of traffic-

adaptive controlled lights are more complex than fixed-time programs.  



Estimating Future Signal States and Switching Times of Traffic Actuated Lights 

In order to enable a wide-scaled deployment of GLOSA, not only in Germany where traffic-adaptive 

control is the prevalent type of control, especially in large cities [8], reliable switching time estimations 

are required to be able to provide driving strategies. In addition to the request for GLOSA applications, 

smart routing applications and arrival time estimations for public transport vehicles also request 

information regarding future switching times of traffic lights. For these reasons, the development and 

testing of forecasting approaches have been the focus of current and past research work. 

While earlier research also used statistical approaches such as [9, 10], it can be observed that the more 

current research approaches are increasingly taking advantage of machine learning (ML) methods. A 

similar development can be observed regarding the usage of Floating Car Date (FCD) as Database. 

There are FCD-based approaches like for example [11] presented by Protschky et al., who proposed the 

prediction of switching times using Kalman filters and frequency distributions. Nevertheless, since the 

control decisions of traffic-actuated lights are influenced by recent information gathered by detectors 

and other sources such as radio messages sent by public transport vehicles, FCD-based approaches, in 

contrast to those which are process data based, lack of this information.  

One of the first ML-based approaches to predict the switching times of traffic actuated signals using 

Support Vector Machines (SVM) was presented by Weisheit [12]. For this approach, process data (OCIT 

format) was used as database, it was later tested at four intersections in the German cities of Kassel and 

Düsseldorf. The following approaches [13–16] present comparisons of several ML methods to predict 

the switching times of signal groups. Genser et al. compared the performance of Random Survival Forest 

(RSF), Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA), Linear Regression (LR) and a Long 

Short-Term Memory (LSTM) neural network to predict the remaining time to green (T2G) for a sample 

of different signal groups [13, 14]. Recorded process data of a weak traffic actuated lights located in 

Zurich provided the database. Seen over both publications, the LSTM models achieved the best 

prediction quality. For the prediction of T2G for all signal groups, Mean Absolute Error (MAE) values 

below 0.5s were reached. Unfortunately, the transfer to other traffic signals with a more complex 

switching logic is missing. A similar approach was followed by Kunashko et al., who compared several 

mainly neuron-based ML methods [15]. In contrast to Genser et al., the Authors of [15] didn’t use 

historical  process data of real world traffic lights, as they used process data of a very simple fictional 

signalized intersection gained through simulations. Another historical real world process data-based 

comparison of machine learning methods is presented in [16]. There, we considered a more extensive 

variety of machine learning methods than those above. In our comparison the best-performing method 

to predict the remaining time until green starts and ends was EXtreme-Gradient-Boosting (XGBoost). 

Compared to [13, 15], a more in-depth Deep Learning approach focusing on the usage of LSTMs is 

presented by Eteifa et al. [17]. Recorded process data of a traffic-actuated light located in Merrifield 

(Virginia, USA) provided the database to train various LSTM-Models by using different loss functions 

and look-back periods for several prediction horizons from 20 up to 200 seconds. Whether the results 

of this work can be transferred to the traffic lights e.g., in Germany, which are usually controlled in a 

more complex way, should be verified. 

Besides the enumerated approaches, which focused on directly predicting the switching times of single 

signal groups there are some non-ML-based approaches which focused a prefixed stage-oriented 

prediction to estimate the switching times for (single) signal groups. In one of the first approaches which 

addressed the estimation of switching times of traffic-actuated lights in general, Menig et al. followed 

the idea that control programs of traffic lights could be described as Markov chains [18].  

Bodenheimer et. al. presented a graph-based Bayesian approach involving the prediction of future 

transitions [19, 20]. For a prediction horizon of up to 5s, the mean prediction error of the method is less 

than 1s in low traffic periods and about 5s for a prediction horizon of 10 to 30s [20]. However, in 

Bodenheimer’s forecasting approach, information regarding the current stage or transition is required. 

This information is not part of the OCIT logging in many cities, so the forecasting method cannot be 

applied by default.  

To summarize, almost all approaches related to the prediction of the switching times of traffic actuated 

lights are based on historical process data. Most of these approaches focus on the prediction of the 

switching times of signal groups. Only two teams of authors have taken a stage-oriented approach, but 

they did not use ML methods for the estimation of the switching times [18–20].  

This paper presents a previously unpursued approach to estimate switching times of traffic actuated 

signal controls by predicting future (general) states of signalization, using machine learning algorithms. 
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For this, we exploit that traffic lights can only assume a limited number of general states of signalization. 

These general states are composed of the individual signaling states of the signal groups of the traffic 

light. In result, every time one signal group changes its state, the general state changes as well. This 

approach is close to predicting stages since the difference is only the consideration of certain signaling 

states as stages and the combination of certain state sequences to transitions (see Figure 1).  

Nevertheless, it offers the advantage that no information about current stages or the differentiation into 

stages and transitions is required, which is, as mentioned before, usually not part of the OCIT logging 

or requires expert knowledge. Subsequently, this state-based-forecasting approach only requires OCIT 

data or real-world process data of comparable form and scope. Additionally, it allows to derive the future 

states of individual signal groups from the predicted general states, so that the switching times of the 

individual signal groups are also known. In contrast to the previously mentioned signal-group-oriented 

forecasting approaches, fewer forecasts are required since no individual experiments are necessary to 

predict the switching times of each signal group one by one. Furthermore, while the previous 

publications using different ML methods have focused on identifying the best method, the approach 

taken here offers the opportunity to combine different ML methods to enhance the prediction horizon. 

To answer the core question of this publication whether a prediction of signal states using machine 

learning algorithms is reliable, we present the results of experiments, conducted with the data of three 

different traffic actuated signal controls. Section 1 provides the description of the forecasting approach, 

the data models used as well as an explanation how the signal state feature can be obtained. Section 2 

presents the results of the prediction experiments and is followed by the conclusion. 

 

Figure 1. Signal timing plan and stage sequence diagram with exemplary state and stage definition 

1. Approach 

To answer the central question of this publication, two different but related problems must be addressed. 

While predicting the future states is a classification problem, the prediction of the residual times until 

the estimated states are assumed can be described as a regression problem. Since a prediction of residual 

times is only relevant if the next states are known, respectively are forecasted sufficiently well, the order 

in which these two problems are processed is determined. As can be seen in Figure 2, for a chosen 

forecast horizon regarding the next three states, the experiments for predicting these states are carried 

out first (experiment series S). The experiments for predicting the respective residual times are 

performed afterwards (series R), considering the previously estimated states.  

 

Figure 2. Defined order of the prediction experiments 
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To predict the next signal states, we first selected the classification implementation of XGBoost [21]. 

The multiclass classification error rate (merror) was defined as the loss function. Since the selection of 

the next states made by the traffic light’s control unit not only depends on the information gathered by 

detectors but also on recent previous assumed states, different Bayesian networks (BN) were also 

considered. To implement them, the package pomegranate was used [22]. Nevertheless, preliminary 

experiments with complex BN have shown that predicting the next signal states with these models is 

very computationally intensive and impractical with the computational power available to us. As a result, 

only two low-complexity Bayesian networks were selected for the experiments.  

For the prediction of the residual times (series S), the classification implementation of XGBoost was 

selected here, too, as it has been the best performing machine learning method to predict residual times 

in [16]. XGBoost offers the opportunity to define loss functions of individual choice, in result the 

definition of the Root Mean Square Error (RMSE) enables this classification Model to also address 

regression problems. This also offers the advantage that no subsequent rounding of the predictions to 

whole seconds is necessary for a second-by-second view. 

For all experiments of both series, we used pretested, slightly adapted standard hyperparameters for all 

considered ML methods. To evaluate the results of series S, the estimation of the next states, accuracy 

served as the evaluation score. For the evaluation of results of series R, the estimation of the residual 

times, RMSE was used additionally.  

1.1 Database 

The data basis for the experiments presented in this paper was provided by the urban traffic and roads 

authority of the German city of Kassel  [23]. The data is available in OCIT format, containing all 

required input and output data for control purposes. School vacations and holidays were excluded, as 

well as data on exceptional operating conditions. For the presented experiments data from September 

and November 2019 of two four-arm and one three-arm traffic actuated lights with fixed cycle times 

were selected, cf. site plans in Figures Figure 5-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Each 

controller of these three traffic lights takes green period adjustments and stage requests into account. 

The required information for providing these tasks is collected by detectors, which detect motorized 

traffic demand, time gaps and pedestrian requests. Furthermore, public transport is prioritized at two of 

the three traffic lights. For this purpose, upstream of the traffic lights, reporting point set are up at various 

intervals along the public transport routes. A radio message is sent when a public transport vehicle passes 

a reporting point. Nevertheless, the chosen traffic lights differ in terms of the control system's 

complexity and the degree to which traffic actuates the control decisions, as well as in the number of 

employed signal groups (SG).  

The four-arm intersection Holländischer Platz (010) employs 23 SG. The 20 stages defined its signal 

programs (SP) are divided into eight logic blocks (A to H). Each block contains up to four different 

stages. The logic blocks are passed through cyclically, whereby certain blocks can be skipped. The stage 

switched in each block depends on the current traffic situation. As a result, some stages are switched 

every cycle, while others, such as releases for public transport or pedestrians, are only switched at 

request.  

The three-arm intersection Ysenburgstraße/ Schützenstraße (020) employs 11 SG. Nine stages are 

defined, which are passed through cyclically. Not requested stages can be skipped and no 

implementation to prioritize public transport requests exists.  

Drusteltalstraße/ Baunsbergstraße (722) is the second chosen four-arm intersection. It employs 24 signal 

groups. Each signal program contains 11 different stages. While the stages/logic blocks of the other two 

traffic lights are switched cyclically, 722 is operated with a coordinated main direction permanent green 

switching. Stage 1 acts as a standing stage, which results in that the other ten stages only being switched 

if they are requested. The sequence in which requested stages can follow each other is predefined within 

the control unit. Nevertheless, to prioritize public transport vehicles, stage switching is also applied.  

As can be seen from these descriptions, three traffic lights with different complexity and traffic 

adaptivity of their control are considered within the scope of the experiments. By considering two of 

four different signal programs (SP), the experiments were conducted for peak (SP3) and off-peak traffic 

volumes (SP2) during the daytime.  
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1.2 Signal State Feature 

As mentioned above, traffic lights can only assume a limited number of different (general) signaling 

states to ensure the safe guidance of conflicting turning traffic streams. This also refers to the number 

of possible variations and time sequences in which different signaling states can follow one another. 

Even regarding these restrictions, the number of different states of traffic lights can be high. It depends 

on the number of signal groups and the number of different signal images that each of these can display.  

However, for the purpose of the prediction of switching times, some simplifications can be applied to 

reduce the number of states to the relevant minimum. This is achieved by considering only the individual 

states of signal groups, which are relevant for this purpose to form overall signalization states. Relevant 

signal groups are those whose signal heads can show green (for pedestrians/individual motorized traffic) 

or go for public transport vehicles. A further simplification can be achieved by differentiating only 

between the displayed signals representing clearance and no clearance.  

The available OCIT data does not contain the current general signaling state information by default. So, 

this feature must be derived from existing information contained in the data. For this task, the mandatory 

information about the individual states of signal groups can be obtained from the OCIT data for each 

recorded point of time (data second k). As proposed in [24], for each second, the individual state of each 

signal group can be summarized as a component of a general state vector.  A procedure to transform 

these general state vectors into a scalar state identifier is presented by [25] and exemplified in  

Equation 1. These state identifiers are unique for each different general signaling state.  

Applying the described procedure, we obtained state identifiers 𝑆𝐼𝐷(𝑘) for each existing second of 

recorded historical process data of our data basis. Due to their calculation using powers of two, the 

unique state identifiers can take on significantly high values as the number of signal groups increases. 

New values were assigned afterward to ensure representability and reduce the memory requirements. 

Maintaining the uniqueness of the state identifiers, new values from range {1, ..., 𝑛} were assigned to 

each different state identifier. Thereby 𝑛 corresponds to the number of different overall states of the 

respective traffic light.  Sorted by the size of their original values, the smallest 𝑆𝐼𝐷 was revalued with 

one, the second smallest with two and so on. These revalued states represent the signal state feature 𝑆𝑇. 

 

 𝑆𝐼𝐷(𝑘) = 𝑠𝑣(𝑘)  ∙  𝑡𝑣 =
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with: 

𝑘 integer second starting at 12:00:00 a. M.; {k ∈  ℕ|1 ≤ k ≤ 86400} 

𝑖 Signal group i; {i ∈  ℕ|1 ≤ i ≤ n} 
𝑠𝑣(𝑘) state vector of the signalization at time k 

𝑠𝑔𝑖(𝑘) state of signal group i at time k; zi(k) ∈  {0,1} (0 – no clearance; 1- clearance) 

𝑡𝑣 transformation vector 

𝑆𝐼𝐷(𝑘) scalar signal state identifier of the active signal state at second k  

1.3 Data Models 

The used features obtained from the OCIT-database are summarized and described in Table 1. Target 

features for the experiments performed in series S were the values of the next three signal states (𝑆1,2,3) 
while the targets of series R where the residual times until these next states will be assumed (𝑅1,2,3).  

For each of the two signal programs of both considered month data models containing all features of set 

𝑓 were created for each of the three selected intersections. The sample size of these data models was 

limited to 100.000 seconds. Two-thirds of the samples (~18,33 h in total) were used for training the 

predictive models and one-third for their evaluation (~9,44 h). As can be seen in Table 2, different data 

models were used based on the ML method and the predicted target feature. For the predictions of the 

next states (𝑆1,2,3), made with XGBoost, all current available features were used thus the corresponding 

data models were extended continuously by adding the previous made predictions. In contrast to the 

usage of all available features the first Bayesian network, BN1, considers only the current state (𝑆𝑇𝑘) to 
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predict the next state (𝑆1), BN2 additionally considers the previous state (𝑆𝑇𝑘−1). All other features thus 

remain unused by the Bayesian networks. To predict the next but one/next but two states with the BN 

the previous made predictions take the place of the current (and previous) states as used features to 

predict the following state (see Table 2). The data models used for the predictions the residual times 

(𝑅1,2,3) consisted of set 𝑓 and the (estimatated) next states. Based on findings from preliminary 

experiments, these data models were not extended with the predicted residual times of previous states. 

Table 1. Summary of used features with assignments to data sets 

Set feature/target description 

𝑆1 

𝑆2 

𝑆3 

𝑅1 

𝑅2 

𝑅3 

𝑆𝑇𝑘+1 

𝑆𝑇𝑘+2 

𝑆𝑇𝑘+2 

𝐶𝐷𝑆𝑇𝑘+1 
𝐶𝐷𝑆𝑇𝑘+2 
𝐶𝐷𝑆𝑇𝑘+3 

Label of the next signal state (int) 

Label of the next but one signal state (int) 

Label of the next but two signal state (int) 

Residual time until the next change of the signal state [s] (int) 

Residual time until the next but one change of the signal state [s] (int) 

Residual time until the next but two change of the signal state [s] (int) 

𝑓 

 

𝑆𝑇𝑘 

𝑆𝑇𝑘−1 

Label of the current signal state (int) 

Label of the last previous signal state (int) 𝑆𝑇𝑘−1, 𝑆𝑇𝑘−2, 𝑆𝑇𝑘−3 Labels of the previous three signal states (int) 

𝑇𝑆𝑆𝑇𝑘  Time since the current signal state is assumed [s] (int) 

𝑡𝑥𝑆𝑇𝑘  Cycle second, where the last change of signal state happened [s] (int) 

𝑡𝑥𝑘 Current Cycle second [s] (int) 

𝑑𝑜𝑤 Day of the week {Mon = 1, …, Sun=7} (int) 

𝑇𝑆𝑆𝐺𝐺𝑆 , i∀i 𝜖 𝑛 Time since last Green Start of  𝑆𝐺𝑖 [s] (int) 

𝑇𝑆𝑆𝐺𝐺𝐸, i∀i 𝜖 𝑛  Time since last Green End of  𝑆𝐺𝑖 [s] (int) 

𝑇𝑆𝐷𝐸𝑇𝑂𝐶,𝑚∀𝑚 𝜖 𝑙  Time since Detector 𝑚 ∈ 𝑙  is detecting presence [s] (int) 

𝑇𝑆𝐷𝐸𝑇𝑁𝑂𝐶,𝑚∀𝑚 𝜖 𝑙  Time since Detector 𝑚 ∈ 𝑙  is not detecting presence [s] (int) 

𝑇𝑆𝑃𝑇𝐷, 𝑜∀𝑜 𝜖 𝑑   Time since a public transport vehicle passed a notification point of direction 𝑜 ∈ 𝑑  [s] (int) 

 

Table 2. Summary of the used data models depending on the respective target and the ML method 

ML-Method Target 𝒀 Input 𝒙𝐓𝐫 𝒂𝒊𝒏 Input 𝒙𝑻𝒆𝒔𝒕 

XGBoost (merror) 

𝑆1 

𝑆2 

𝑆3 

𝑓, 

𝑓, 𝑆1, 

𝑓, 𝑆1, 𝑆2 

𝑓, 

𝑓, 𝑆1′, 
𝑓, 𝑆1′, 𝑆2′, 

BN1 

𝑆1 

𝑆2 

𝑆3 

𝑆𝑇𝑘, 

𝑆1, 

𝑆2, 

𝑆𝑇𝑘, 

𝑆1′, 
𝑆2′, 

BN2 

𝑆1 

𝑆2 

𝑆3 

𝑆𝑇𝑘−1,  𝑆𝑇𝑘, 

𝑆𝑇𝑘 , 𝑆1, 

𝑆1, 𝑆2,  

𝑆𝑇𝑘−1,  𝑆𝑇𝑘,  

𝑆𝑇𝑘 , 𝑆1′, 
𝑆1′,  𝑆2′,  

XGBoost (RMSE) 𝑅1 | 𝑅2 | 𝑅3 𝑓, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3  𝑓, 𝑆1′, 𝑆2′, 𝑆3′  

2. Results 

2.1 Estimation of Future Signal States 

Due to the selection of three different ML methods for predicting the next states of traffic lights of 

different complexity and traffic dependency, several questions arise within. 

1) Are there differences in terms of the best performing ML method for the predictions of  

the next state, the next but one, or the next but two state? 

2) If the answer to Question 1 is yes: Can the different ML methods be combined to increase  

the overall accuracy? 

3) Are there differences between the best ML method regarding the three different intersections? 

Table 3 presents the obtained accuracies for the prediction of the next three states with the three selected 

ML methods. The best results for each signal program and traffic light are highlighted. XGBoost 

performs best for the prediction of the next state for each traffic light and signal program. Average 

accuracy of nearly 94% was reached. XGBoost also achieved the highest average forecast quality for 

predicting the next but one state, while BN2 performed best for the prediction of the next but two state. 

However, for the next but one and next but two states, there is no uniform overall tendency in favor of 

one method as it is the case for the prediction of the next state.  
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The bottom row of Table 3 shows that the average decrease in accuracy comparing the accuracies of the 

predictions of 𝑆1 with 𝑆2 and 𝑆2 with 𝑆3. Bayesian networks are probabilistic models. Considering this, 

in light of the successive prediction of the next three states, it can be assumed that incorrect forecasts 

for the preceding states negatively affect the accuracy of the predictions of the successive states. But as 

can be seen in the bottom row, the average decrease comparing the accuracies of 𝑆1 and 𝑆2 of the 

estimations made by BN1 are 4,1 % smaller than the decrease using XGBoost. Similar applies to BN2, 

putting the average accuracy for the estimation of  𝑆3 in relation to the estimation of 𝑆2.   

Due to the more minor losses compared to the usage of XGBoost, we considered combining XGBoost 

and our Bayesian models to predict the future sequence of states. To evaluate if certain combinations 

achieve increased accuracy for the estimation of 𝑆2 and 𝑆3, additional experiments were performed. 

Three different combinations were tested. The results are summarized in Table 4. The comparison of 

the results presented in Table 3 and 4 shows that the use of 𝑆1′ predicted with XGBoost is leading to 

increased accuracies for the estimations of  𝑆2 and 𝑆3 made by the Bayesian Networks. Furthermore, the 

combination “XGB_BN2”, using XGBoost to predict 𝑆1 and BN2 to predict 𝑆2 and 𝑆3 shows the best 

individual and average accuracies for predicting 𝑆2 and 𝑆3.  On average  𝑆2  and 𝑆3 were predicted with 

an accuracy of 81,8% and 73,6% using “XGB_BN2”. 

Table 3. Accuracy for the prediction of the next three states using XGBoost, BN1 and BN2 

Intersection Month SP 
BN1 BN2 XGBoost 

𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

010 9 2 76 68 62 85 80 79 91 80 55 

010 9 3 83 75 65 89 85 82 94 79 66 

010 11 2 82 74 65 87 79 76 95 86 61 

010 11 3 83 76 66 90 85 82 93 79 59 

020 9 2 95 84 58 85 77 59 99 81 50 

020 9 3 95 82 65 76 68 47 99 82 55 

020 11 2 95 82 46 89 80 65 99 81 54 

020 11 3 95 82 62 79 70 52 99 83 52 

722 9 2 75 42 29 84 51 47 93 64 42 

722 9 3 63 35 23 74 38 36 84 54 40 

722 11 2 77 58 47 86 60 61 94 72 41 

722 11 3 65 41 30 74 33 37 83 48 41 

  Ø 82,0 66,6 51,5 83,2 67,2 60,3 93,6 74,1 51,3 

  ∆ - -15,4 -15,1 - -16,0 -6,9 - -19,5 -22,8 

 

Table 4. Accuracy for the prediction of the next states using combinations of XGBoost and BN  
   “XGB_BN1” “XGB_BN1_BN2” “XGB_BN2” 

Intersection Month SP 
XGB BN1 BN1 XGB BN1 BN2 XGB BN2 BN2 

𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

010 9 2 91 76 67 91 76 74 91 83 80 

010 9 3 94 82 72 94 82 79 94 88 84 

010 11 2 95 82 72 95 82 79 95 86 80 

010 11 3 93 81 71 93 81 78 93 87 84 

020 9 2 99 88 61 99 88 76 99 93 81 

020 9 3 99 85 68 99 85 72 99 87 74 

020 11 2 99 86 50 99 86 73 99 91 79 

020 11 3 99 86 65 99 86 75 99 89 79 

722 9 2 93 59 40 93 59 46 93 74 66 

722 9 3 84 43 35 84 43 40 84 61 50 

722 11 2 94 71 58 94 71 65 94 78 71 

722 11 3 83 49 39 83 49 45 83 65 55 

  Ø 93,6 74,0 58,2 93,6 74,0 66,8 93,6 81,8 73,6 

Concerning question 3, the results show differences regarding the achieved forecast accuracies of the 

state predictions of the three traffic lights. For intersection 020, the highest overall accuracies are 

achieved, while the second-highest accuracies are obtained for intersection 010. The worst accuracies 

in this comparison are obtained for the estimation of the future states of intersection 722. These 

tendencies can be traced back to the complexity of the intersection and traffic light control. In the signal 

programs of the intersection 020 stages and thus also states are cyclically run through. In case of 010, 

blocks of stages are run through circularly, whereby blocks can be skipped. So, in comparison, more 

variations of successive states are possible. The main direction permanent green switching of the traffic 



Estimating Future Signal States and Switching Times of Traffic Actuated Lights 

light 722 for stage 1, from which it is possible to switch to any other requested stage, causes the 

succession of states to be even more challenging to predict. 

2.2 Estimation of the Corresponding Residual Times 

Considered in the context of GLOSA systems, the assumption of wrong future states would inevitably 

lead to unsuitable recommendations that could damage users’ confidence in the application. As a result, 

we only used future states estimated by the best performing combination of ML methods as was 

“XGB_BN2” as additional features (see Table 2). The results are presented in Table 5, which 

summarizes the achieved accuracy scores and RMSE-values. Additionally, the minimum and maximum 

values (residual times) contained in the test data are listed for each target. In contrast to the prediction 

of false states, the prediction of slightly deviating residual times might be tolerable, especially with an 

increasing prediction horizon. As seen by the listed minimum and maximum residual times, the forecast 

horizons vary widely. Their size depends on the target, the respective intersection, as well as on the 

(remaining) duration of the current and the duration of future states.  

Table 5. Accuracy and RMSE for the prediction of the residual times until the next states will occur 

Intersection Month SP 
Min/Max Residual Time [s] Accuracy [%] RMSE [s] 

𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 

010 9 2 1/29 2/31 3/49 75 59 53 2,3 3,4 4,3 

010 9 3 1/25 2/30 3/48 85 74 67 1,8 2,5 3,3 

010 11 2 1/34 2/38 3/50 75 60 54 3,3 4,1 6,2 

010 11 3 1/22 2/26 3/42 87 76 72 2,0 2,3 3,0 

020 9 2 1/56 2/72 6/82 76 60 48 2,6 5,4 9,5 

020 9 3 1/49 2/64 6/77 83 66 53 2,3 6,4 11,7 

020 11 2 1/56 2/72 6/84 76 64 50 2,9 4,8 9,1 

020 11 3 1/49 2/65 6/86 81 63 51 2,4 6,1 10,0 

722 9 2 1/50 2/60 3/75 70 58 33 2,9 4,2 7,0 

722 9 3 1/40 2/46 3/66 77 49 33 2,9 4,3 8,4 

722 11 2 1/174 2/184 3/193 69 51 28 11,3 12,6 14,7 

722 11 3 1/45 2/49 3/65 71 46 31 3,2 4,8 7,6 

     Ø 77,1 60,5 47,8 3,3 5,1 7,9 

The best results regarding the prediction of 𝑅1 were achieved for the estimation of the residual times of 

intersection 010. Target 𝑅1 were estimated correctly with an accuracy between 75 % and 87 %. On 

average, over all three intersections  𝑅1 was predicted with an accuracy of 77,1 %. Regarding the average 

RMSE for predicting 𝑅1 under consideration of the varying forecast horizons, it can be stated that the 

predictions made deviate only slightly from the true values. This is also exemplarily visualized in  

Figure 2 which is showing an exemplary excerpt of the prediction. The figure depicts the target value in 

red and its prediction in black, illustrating the residual times. Therefore, the predicted residual time 

differs from the actual remaining time when the red line is visible. Furthermore, a tolerance funnel of 

10% is illustrated in grey. At this point, it should be mentioned that the RMSE of 11.3 for the forecasts 

for intersection 722, SP2 from November 2019 can be considered an outlier. After reviewing the data 

model, within which we could not find any errors, we addressed this RMSE value back to the permanent 

green circuit. There was an uncommonly long period of about 165 s within which no competing traffic 

stream requested a release within the test data.  

Compared to the results of the estimation of 𝑅1 worse average accuracy and higher RMSE values were 

obtained for the prediction of  𝑅2 and 𝑅3. Whether or not the achieved quality of the prediction of these 

targets can be classified as adequate must be evaluated individually for each of the different 

intersections. This was accomplished by a visual inspection of the plots of the prediction quality, like 

Figure 3. Figure 4 provides a qualitative summary of selected plots for the intersections 010 and 020. 

To summarize, we rated the prediction quality for the estimation of  𝑅2, for the intersections 010 and 

020 as sufficient. As can be seen by plots 1 and 4 in Figure 4, the predicted residual times are close to 

the actual ones and are, for the most part, within the range of the tolerance funnel of 10%. In comparison 

some larger deviations are visible for the prediction of 𝑅3. In case of the predictions made for 

intersection 020 not every time jump caused by a change of the current state was correctly predicted and  

𝑅3 was wrongly estimated as continuously decreasing without a jump. However, these deviations did 

not occur very frequently, therefore the quality for the prediction of 𝑅3 for both intersections 010 and 

020 was also rated as sufficient. In terms of the quality of the predictions for intersection 722, the quality 

for estimating 𝑅2 was rated as sufficient (see Figure 8) and the quality for estimating 𝑅3 was rated as 

not sufficient.   
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Figure 3. Quality of prediction of 𝑅1 exemplary excerpt the test data (722, Nov, SP2) 

 

Figure 4. Summary of selected prediction quality plots for estimating 𝑅2/𝑅3 (intersections 010/020)  

Conclusions 

In this paper, we presented a new forecasting approach, based on machine learning algorithms and 

OCIT-data, to predict the switching times of traffic actuated signal controls, by predicting future signal 

states and the residual times until these states occur.  

The experiments have shown that by using the Decision Tree Model XGBoost, the next signal state of 

traffic-actuated lights can be predicted with accuracies of over 90% and the residual time of the current 

state, respectively the remaining time until the next state is switched, can be estimated sufficiently well, 

too. For predicting the next but one and next but two states, we found that even the use of simple 

Bayesian networks yields higher accuracy than XGboost. We conclude that the current information on 

the traffic situation in the traffic light area, which was used as features for the predictions with XGBoost, 

only improves the accuracy of the prediction of the next state. For a larger prediction horizon, which 

includes several state changes, this information loses its added value since future control decisions are 

influenced by future and thus still unknown traffic situations. Nevertheless, if the stage respectively state 

sequence follows a cyclic order, which is not strongly traffic-actuated, our results indicate that the usage 

of XGBoost for predicting the next state and Bayesian Networks for predicting the subsequent states 
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can provide reliable estimations for up to the next three states in advance. The same applies to the use 

of XGBoost to predict the respective residual times until the previously estimated next three states are 

switched. However, the results for the prediction of the switching times of the traffic lights operated 

with a standing stage indicate, that reliable predictions for such strongly traffic adaptive signal control, 

which only change stages on request, can only be made one state in advance.  Nevertheless, the presented 

approach can provide reliable information about the future signalization of traffic actuated lights. 

Depending on the individual periods of the current and next state(s), the individual states of all signal 

groups can be derived for these horizons. Besides our long-term goal to use estimated states and residual 

times as features to improve the quality for the prediction of switching times regarding single signal 

groups, we also see optimization potential for this approach, which we intend to address in future works.  
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Appendix 

 

Figure 5. Signal site plan  

„Holländischer Platz“ (010) [23] 

 

Figure 6. Signal site plan  

Ysenburgstraße/ Schützenstraße (020) [23] 

 

Figure 7. Signal site plan  

Druseltalstraße / Baunsbergstraße (722) [23] 

 

 

Figure 8. Selected prediction quality plots for 

the estimation of 𝑅2 (intersection 722) 
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Abstract: The deployment of Automated Vehicles (AVs) in transportation and mobility is a major turning point 

for road traffic and the automotive industry, where it is expected to play a critical role in addressing 

current and future transportation and environmental concerns. Traffic simulators are used all over the 

world to forecast and illustrate the features of AVs, and changes in simulation models can be caused 

by differences in automation functions, sensor equipment, and driving logics. The aim of this study 

is to investigate the effects of autonomous vehicles driving logics based on progressive automation 

levels and penetration rates in macrosimulation environment with PTV Visum. Several simulation 

scenarios are studied considering various combinations of AV driving logics by varying the Passenger 

Car Units (PCUs) on the selected macroscopic base model. The disparities in PCU for each driving 

logics are adjusted for each of the AV penetration scenarios. Furthermore, the study considers the 

change in the PCU factors on various roadway types (urban street, arterial and motorway) in each of 

the driving logics (Cautions, Normal and Aggressive) for successive penetration rates. The evaluation 

includes comparison of performance indicators such as, vehicles hours travelled, vehicle kilometers 

travelled, average link total delays and average link volumes (in PCU). The results depicted an overall 

improvement with advancement of driving logics among cautious, normal, and aggressive 

respectively. AV-ready supply elements with high AV capabilities render the attributes that every 

road user desire to see in the future. 

Keywords: Autonomous vehicles, driving logics, Passenger car unit, PTV Visum, Traffic performance indicators. 

Introduction 

Developing mobility technologies like autonomous vehicles (AVs) have the opportunity to significantly 

alter transportation systems and car ownership. The technology of AVs is predicted to have a substantial 

impact on safety, traffic congestion, energy consumption, and, as a result, the transformation of the 

urban environment. Traveling in AVs will most likely be much more pleasant than in 

conventional vehicles, and road safety will be improved by eliminating the possibility of human 

driving errors [1, 2, 3].  

Introduction of AVs is just one of several developments that will have an impact on future transportation 

demands and associated effects. According to optimists, autonomous vehicles will be sufficiently 

dependable, economical, and common by 2030 to supplant most human driving, resulting in significant 

cost savings and advantages; however, there are valid grounds for skepticism. AVs are unlikely to be a 

"game changer" for the majority of our lives, and will only be a "paradigm shift" if they result in massive 

shift from private to shared mobility solutions and the creation of more multimodal communities. Even 

some of the advantages of AVs may necessitate special/dedicated lanes, raising issues about social 

equality [4]. 

The impact of autonomous vehicles is mostly determined by the proportion of cars with various levels 

of automation. There are six levels of automated driving in motorized vehicles: no driving automation 

(Level 0), driver assistance (Level 1), partial driving automation (Level 2), conditional driving 

automation (Level 3), high driving automation (Level 4) and full driving automation (Level 5) [5, 6]. In 

highly structured environments like motorways, a vehicle can drive more aggressively, keeping a shorter 

following distance and accepting smaller gaps than in less structured situations like urban streets or 
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shared spaces. Purely functional definitions are given to the driving logics and accordingly, they can be 

Rail-safe, Cautious, Normal, and Aggressive/All-knowing. The Rail-safe and Cautious driving logics 

are not reliant on other cars or infrastructure for communication or cooperation. Normal driving logic 

may necessitate the use of communication and cooperation devices between vehicles. Devices for 

vehicle communication are required for the aggressive driving logic. Depending on the driving 

environment, the logic may go back to the Normal or Cautious driving logic if the devices fail [3,7, 8].  

Whether autonomous vehicles will increase or decrease total volume of trips and accompanying traffic 

concerns is an essential planning issue. Another important consideration is the extent to which possible 

benefits can be realized when only a fraction of vehicle trip is AVs when they coexist with conventional 

vehicles. Microscopic and macroscopic traffic simulation models are essential in deriving general 

recommendations for getting road infrastructure AV-ready based the performance study of traffic 

attributes [4, 9, 10]. A general AV study on traffic parameters predicted that AVs could reduce the total 

delay by a 37.87%, and increase average speed by 4.08%. Moreover, with increased PCU and AV 

penetration for the passenger vehicle class, the study showed a higher reduction in traveled daily hours 

than traveled kilometers, estimated at 8.41 % and 1.61 %, respectively [11]. In Budapest, based on 

conservative estimation procedure and at 100% AV penetration, 1-2 billion saved hours in 15years 

operational time and 20-30% reduction in travel time of the average trip can be achieved [5]. AVs are 

expected to reduce fleet size, increase the amount of space available for repurposing (by roughly 83% 

by reducing parking demand), and reduce air pollution generated by parking infrastructure by reducing 

parking demand from 33% up to 83% [12]. 

Urban street is distinctive among the numerous facility types administered by public agencies, since its 

right-of-way is shared by many forms of transportation, each using their designated section on the right-

of-way. An urban street is a public road with at least one traffic signal every 3.22km. Roads in urban 

streets may have single or multiple lanes and at-grade intersections with no visible distinction between 

vehicular, pedestrian and bicycle traffic. In terms of traffic flow and speed, an arterial road is a high-

capacity urban road that stands below freeways/motorways on the road hierarchy. Bicycle and pedestrian 

traffic are segregated from car traffic by physical barriers or medians on arterials, which can be single 

or multi-lane roadways with at-grade junctions. An arterial road's principal purpose is to carry traffic 

from collector roads to freeways or expressways, as well as between metropolitan centers, with the 

highest possible level of service. Motorways, like freeways, are high-speed roadways [13, 14, 15]. 

In this study, effects of various autonomous vehicle driving behaviors on various roadway conditions at 

different penetration rates are investigated based on macroscopic traffic flow simulation models. Several 

traffic parameters are studied with the developed scenarios for assessing larger scale impacts of AV 

deployment. The scenario management in PTV Visum are undertaken by adopting the Passenger Car 

Unit (PCU) adjustments for the combinations of driving logics and roadway types. 

1. Materials and methods 

The approach used in this study entails evaluating the impacts of autonomous vehicles using a PTV 

Visum 2020.00-14 Macroscopic Traffic Simulation model with progressively changing driving logics. 

Four traffic performance indicators are mainly investigated on the road links (vehicle hours travelled, 

vehicle kilometers travelled, average delays and average volume) and the parameters are analyzed 

considering the private transport (PrT) systems. 

The paper adopts derived PCU factors on various roadway types (urban street, arterial and motorway) 

in each of the driving logics (Cautions, Normal and All-knowing) for successive penetration rates (see 

Table 1). Because of its unique characteristics and application area, the rail safe driving logic is not 

included in this study; it symbolizes use cases within enclosed spaces or controlled settings found in 

ports and factories. In the Visum scenario management, the penetration rates (10%, 20%, 30%, 40%, 

60%, 80% and 100%) are based on different combinations of autonomous vehicle driving logics 

according to their PCU, which considers close increment at lower penetrations. 
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Table 1. Recommended PCU factor for AV driving logics at different roadway types [7] 

Driving logics 
Roadway types 

Urban street Arterial  Motorway 

Cautious 1.32 1.26 1.20 

Normal 0.85 0.81 0.77 

Aggressive 0.79 0.76 0.73 

The AV capabilities are represented by the PCU values. The figures above are based on the estimated 

capacities of PTV's microscopic traffic flow simulation models in European cities driving conditions 

[7]. The procedure sequence is conducted for each developed scenarios combining the driving logics, 

the roadway type and the progressive penetration rates. 

1.1 Case study and model development 

This study is conducted based on the basic features of the demo network model of Halle City in Visum 

as displayed in Figure 1. According to Heyken Soares et al., the Halle network model was created for 

the city of Halle, Germany, which has a population of about 200 thousand people. The model has 1934 

nodes, 4832 links, 81 zones, 288 stops, 313 stop points, and 41 PuT lines (bus, tram and train), 18 of 

which are bus lines. This model has been the foundation of numerous Visum training practices since 

1996, and it is now included in all Visum installations. Despite the fact that this model has evolved over 

time, its size and architecture are adequate to depict a real-world network model [16]. 

 

Figure 1. Features of Halle network base model with the PrT flow in VISUM 2020.00-14 

The base model as a ’do nothing’ scenario (with no AVs) was adjusted with basic settings of demand 

segments and new data matrices in order to accommodate the AV driving logics. Moreover, to adopt 

autonomous driving behaviors into the VISIM environment via PCU adjustments, new procedure 

sequences were defined to calculate PrT AV skim matrices and several basic parameters are adjusted in 

the reference objects of the procedure sequence steps to incorporate AV transport mode. Therefore, after 

setting up the data matrix for the newly defined AV demand segment, the definition of various scenarios 

was made conveniently suitable (varying the PCU, driving logics and penetration rates). Here, the 

created data matrix for AVs is used to define the proportions of AVs for each scenario penetrations. The 

developed 64 scenarios consist of the combinations of PCU and penetration rates for each driving logics. 
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2. Results and discussions 

The results of each scenario are compiled for predefined measures of effectiveness in the scenario 

manager. The analyzed traffic parameters are the vehicle hours travelled, vehicle kilometers travelled, 

average delays and average volume. 

2.1 Evaluation of the scenarios under urban street roadway condition 

In this scenario, the links are idealized as urban streets and the summarized results are compared 

accordingly based on the driving behaviors. In the urban street case, the comparison is made for the 

driving logics of Cautious (PCU=1.32), Normal (PCU=0.85) and Aggressive (PCU=0.81) at the 

progressive penetration rates.  

As seen in Figure 2, the sum of vehicle hours travelled increased with penetration rate for Cautious 

driving logic, while it is vice-versa for the Normal and Aggressive behaviors. At 100% penetration the 

comparative change with the base scenario depicted 98.6hrs increase in the Cautious behavior, while a 

decrease of 43.1hrs and 49.1hrs occurred in Normal and Aggressive driving logics respectively.  

According to Figure 3, the sum of vehicles kilometer traveled mostly increases with the advancement 

of the driving logics. More stable results and with increasing trends can be achieved with Normal and 

Aggressive behaviors, which can increase the result at 100% penetration by 744.3km and 865km 

respectively, whereas a reduction of 533km is depicted for the Cautious behavior. The variations in 

vehicles kilometer traveled could be attributed to the size of the city, the economic activity and 

fluctuation in the volume-delay function (VDF) at different PCU for different penetrations, which is 

used to determine travel time in the road network. 

 

Figure 2. Percentage comparision of links vehicles hours traveled summation for the urban street 

scenario 
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Figure 3. Comparision of links vehicles kilometer traveled summation for the urban street scenario 

The outputs of the comparison for average link total delays depicted a progressive increase in delay for 

Cautious behavior, while the delay gradually reduced for the other logics (see Figure 4). For instance, 

at 100% penetration, the average link delays have increased by 94.4% for Cautious behaviors, while it 

decreased by 32.2% and 41.8% for the Normal and Aggressive driving logics respectively.  

Based on the results of average link volumes (in PCU) in Figure 5, all the volume results at each 

penetration increased for the Cautious behaviors as compared to the base, since the PCU value is greater 

than one passenger car equivalence. However, the other AV driving logics, the values decrease as the 

PCU assigned for the driving behaviors is already lesser than one passenger car equivalence. 

 

Figure 4. Average link total delay for the urban street scenario 
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Figure 5. Average link volume in PCU for the urban street scenario 

2.2 Evaluation of the scenarios under arterial roadway condition 

The links are idealized as arterial roads in this scenario, and the aggregated outcomes are compared 

based on driving behaviors. At progressive penetration rates, the driving logics of Cautious (PCU=1.26), 

Normal (PCU=0.81), and Aggressive (PCU=0.76) are compared in the arterial situation. 

Figure 6 shows that for Cautious driving logic, the sum of vehicle hours travelled increased with 

penetration rate, whereas for Normal and Aggressive driving logic, the sum of vehicle hours travelled 

decreased with penetration rate, all of which are large rate of change compared to the urban street 

scenario. At 100% penetration, the Cautious driving logic showed a gain of 87hrs compared to the base 

scenario, whereas the Normal and Aggressive driving logics showed decreases of 45.5hrs and 74hrs, 

respectively. 

Figure 7 illustrates that with the exception of Cautious behavior, the total number of vehicle kilometers 

traveled mostly increases with the advancement of driving logics. In comparison to the base scenario, 

the Normal driving logic demonstrated a better increase of 764.6km, while the values increased by 

650.6km for the Aggressive behavior at 100% penetration.  

 

Figure 6. Percentage comparision of links vehicles hours traveled summation for the arterial scenario 
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Figure 7. Comparision of links vehicles kilometer traveled summation for the arterial scenario 

The result patterns of the average link total delays and average link volumes in PCU displayed a similar 

trend as of the urban street scenario. The comparison's outputs for average link total delays showed a 

progressive increase in delay for the Cautious behavior, while the delay for the other logics gradually 

decreased (see Figure 8). For example, at 100% penetration rate, the average link delays for Cautious 

behaviors increased by 74.1%, whereas the Normal and Aggressive driving logics decreased by 38.3 

percent and 47.1 percent, respectively. 

Because the PCU value is more than one passenger car equivalency, all of the volume results at each 

penetration for the Cautious behaviors increased as compared to the base, based on the results of average 

link volumes (in PCU) in Figure 9. Other AV driving logics, on the other hand, have lower values 

because the PCU attributed to the driving behaviors is already less than one passenger car equivalence.  

 

 

 

Figure 8. Average link total delay for the arterial scenario 
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Figure 9. Average link volume in PCU for the arterial scenario 

2.3 Evaluation of the scenarios under motorway condition  

In this scenario, the links are considered as motorways, and the aggregated outcomes are compared 

based on the driving behaviors. In the motorway condition, the driving logics of Cautious (PCU=1.20), 

Normal (PCU=0.77), and Aggressive (PCU=0.73) are contrasted at progressive penetration rates. 

Figure 10 portrays that the sum of vehicle hours travelled rose with penetration rate for Cautious driving 

logic; however, this result has shown reduction as compared to the previous scenarios, which could be 

attributed to the progressive reduction in PCU values. For Normal and Aggressive driving logics, the 

sum of vehicle hours travelled has further decreased with the penetration rate as compared to the urban 

street and arterial scenarios. At 100% penetration, the Cautious driving logic showed a gain of 52.2hrs 

compared to the base scenario, whereas the Normal and Aggressive driving logics showed decreases of 

69.0hrs and 82.2hrs, respectively. 

Based to Figure 11, the sum of vehicles kilometer traveled depicted irregular pattern with the progression 

of the penetration rate for Normal and aggressive behaviors, where the maximum values occurred at 

60% penetration for the Aggressive behavior. At this percentage, the Normal and Aggressive behaviors, 

depicted an increase of 670.3km and 754.5km respectively.  Cautious behavior most significantly 

reduces the vehicle kilometers traveled at higher penetrations. 

 

Figure 10. Percentage comparision of links vehicles hours traveled summation for the motorway 
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Figure 11. Comparision of links vehicles kilometer traveled summation for the motorway scenario 

Likewise, the comparison's outputs for average link total delays showed a progressive increase in delay 

for Cautious behavior, while the delay for the other logics gradually decreased (see Figure 12). For 

example, at 100% penetration, the average link delays have increased by 51.8% for Cautious behaviors, 

while it decreased by 45.6% and 51.1% for the Normal and Aggressive driving logics respectively.  

Based on the results of average link volumes (in PCU) in Figure 13, all the volume results at each 

penetration increased for the Cautious behaviors as compared to the base, since the PCU value is greater 

than one passenger car equivalence. However, the other AV driving logics, the values decrease as the 

PCU assigned for the driving behaviors is already lesser than one passenger car equivalence. 

 

Figure 12. Average link total delay for the motorway scenario 
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Figure 13. Average link volume in PCU for the motorway scenario 

3. Conclusions 

This paper presents an approach to study the effects of various autonomous vehicle driving behaviors 

on various roadway conditions at different penetration rates. Four traffic performance indicators were 

investigated for each scenario on the road links (vehicle hours travelled, vehicle kilometers travelled, 

average delays and average volume) by considering private transport (PrT) systems assignment in PTV 

Visum. 

The results of the vehicle hours traveled depicted an increasing trend with rise in penetration for 

Cautious behavior, which relatively decreased with progression of the roadway type because of the 

change in the PCU factors. However, for the Normal and Aggressive driving logics gradual reduction 

pattern is observed with stepwise change of the penetration rate and roadway type at each scenario.  

In the vehicle kilometers traveled for a smaller city like Halle, the trend varied in shape with the roadway 

type, where the highest increase is observed in the urban street scenario for the Normal and Aggressive 

behaviors. Nevertheless, those attributes significantly decreased at higher penetration rate for the 

Cautious driving logics. 

The outputs of the comparison for average link total delays depicted a progressive increase in delay for 

Cautious behavior, while the delay gradually reduced for the other logics. The results of average link 

volumes (in PCU) portrayed that all the volume results at each penetration increased for the Cautious 

behaviors as compared to the base, since the PCU value is greater than one passenger car equivalence. 

Nonetheless, in the other AV driving logics, the values decrease as the PCU assigned for the driving 

behaviors is already lesser than one passenger car equivalence. 

Overall, AVs significantly affected the PrT traffic performance, especially at higher penetrations and 

better roadway conditions. The extent of the study could further be deepened by considering large city 

with varying infrastructure supply elements (AV-readiness), which could be expressed through various 

adjustments in the volume-delay functions of the driving logics. 
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Abstract: It is essential to get to know the transport habits of the population and the needs of individual and 

public transport, but the mapping of a significant part of it has been a missing area of Hungarian 

transport statistics for a long time. Daily transportation is an integral part of our lives. We travel a lot, 

spend much time travelling, and devote significant financial resources. The 3.6 billion daily journeys 

of the 10 million people, the 1.2 billion hours spent on it, the 41 billion kilometres travelled, and the 

HUF 624 billion spent indicate its social weight. The role of public transport in these processes is 

likely to be significantly less than what can be healthy in society. 40% of daily travel, 41% of travel 

time, and 32% of spending are proportions that may even indicate that we are wasting our resources. 

The current state of motorisation, the car fleet of more than 3 million cars, indicates that it is almost 

saturated in some respects and that the above data make it challenging to change our driving habits 

due to compelling reasons, convenience considerations or the colour of public transport services. 

However, it is up to transport professionals to conclude. In our article, we would like to analyse 

cycling using the tools of mathematical statistics and microeconomics. 

Keywords: cycling, behaviour, pattern 

Introduction 

From an environmental and health protection point of view, it would be beneficial to promote and 

support cycling [1], although Budapest currently has relatively few cycle paths compared to large cities 

in neighbouring countries. Public transport is less environmental polluting than individual passenger car 

transport [2], but cycling could attract travellers instead of public transport. Households that use public 

transport in addition to private cars tend to consider public transport as an additional option [3], with 

almost 2/3 of their transport costs and distance travelled being covered by public transport [4]. Public 

transport was mentioned by 27% of the population, while the share of journeys made as a car driver was 

19% [5]. The proportion of people using cars as passengers (10%) is below drivers', suggesting that cars 

are typically used for transporting one person. However, the relatively high national share of bicycles at 

11% is encouraging. The transport used to the capital shows significant differences compared to the 

national average. The proportion of people living in the capital who use private cars is lower (20%) and 

public transport higher (46%), while cycling (1%) is far below the national level. People in Budapest 

also differ from other areas of the country in that a higher proportion of people living in Budapest use 

cars alone than others stated to the Hungarian Statistical Office. Therefore, the authors in this paper 

investigated bicycle-related research and its development. Our research hypothesis was that the typical 

characteristics of cycling are changing over time. The paper is structured as follows: the methodology 

is described after the introduction. The results section communicates the preliminary results, followed 

by an analysis and discussion. Finally, the conclusion is drawn. 

 



Examination of the most used characteristics and features of cycling in the literature 

1. Methodology 

Authors have used the Scopus Science Direct database to reveal the tendencies connected to the usual 

characteristics of cycling. This paper focused on transport-related research articles only. Until 2022 

19,139 papers were found and analysed. Online first articles were excluded. The research method used 

in this article is a bibliometric analysis method (BAM), which obtains related publications from the 

Scopus database and then imports them into VosViewer for the title, abstract, and keyword visualisation. 

Bibliometric maps are a quantitative method that can visualise bibliometric factors of various scientific 

publications in different network forms and describe the structure and development process of different 

fields [6], in our case, bicycle usage [7]. VosViewer is free JAVA-based software developed in 2009 by 

van Eck and Waltman [8] from the Centre for Science and Technology Studies (CSTS) at Leiden 

University in the Netherlands, focusing on the visualisation of literature data [9], [10]. 

2. Results 

Firstly the Scopus database ScienceDirect was investigated (Figure 1): 

 

Figure 1. Scopus indexed bicycle-related publications 

As shown in Figure 1, transport-related bicycle as a research topic is still open and up-to-date. More and 

more papers are published. Please note that in 2022 only one-third of the year is available, but 

extrapolating the tendencies, it is visible that more and more papers are published on the topic, making 

our research valid. On the other hand, the authors would like to emphasise that the global number of 

research papers and transport-related research papers is also increasing exponentially. 

Secondly, the appearance of scientific papers from the Scopus database ScienceDirect was investigated 

(Figure 2): 
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Figure 2. Journals of bicycle-related publications 

As shown in Figure 2, transport-related bicycle as a research topic is covered basically by 20-25 journals. 

Although more and more papers are published, they have concentrated only in a small minority of 

transport-related journals. The size of boxes is proportional to the occurrence frequency of bicycle-

related papers. 

VosViewer software was used to visualise the changes in dominant words in titles, abstracts and 

keywords in the following part. Also, VosViewer was applied to determine the significant clusters. Five 

different time intervals were investigated:  

• 2000-2004, 

• 2005-2009, 

• 2010-2014, 

• 2015-2019, and 

• 2020-2022. 

First, the graph is shown then the determined clusters are communicated. The graph's vertices are the 

most frequently used words in abstracts and keywords. The edges are the connections between the words 

found next to each other. 
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Figure 3. Keywords related to bicycling 2000-2004 

Words connected to the determined clusters: 

Cluster 1: application, concept, design, example, fibre, methodology, product – first cluster concentrates 

on bikes, a new concept of bikes. 

Cluster 2: choice, cyclist, exercise, pedal rate, power output, heart rate – second cluster concentrates on 

health issues and why to choose biking. 

Cluster 3: accident, behaviour, computer simulation, model – third cluster concentrates on accident 

modelling. 

-

Figure 4. Keywords related to bicycling 2005-2009 

Words connected to the determined clusters: 

Cluster 1: bicycle traffic, delay, intersection, mixed traffic condition, travel behaviour – the first cluster 

is about bicycle role in traffic modelling. 

Cluster 2: evidence, safety, bike lane – second cluster is about traffic safety issues. 

Cluster 3: bicycle model, parameter, stability, sideslip angle – the third cluster is about the dynamic 

model of bicycles. 

Cluster 4: bike, design integration, product development – 4th cluster concentrates on bikes and new 

concepts of bikes. 

Cluster 5: head, investigation, helmet – 5th cluster is about traffic safety issues, especially head injuries. 
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Figure 5. Keywords related to bicycling 2010-2014 

Words connected to the determined clusters: 

Cluster 1: bicycle design, bicycle station, integrated view, rider, service level - the first cluster is about 

cycling as a service. 

Cluster 2: bicycle frame stiffness, test bench, better understanding – the second cluster is about the 

dynamic model of bicycles. 

Cluster 3: ankle, city bike riding, knee, muscles forces, shoulder, wrists - third cluster is about human-

machine interaction. 

Cluster 4: motor vehicle, conflict, probability, traffic, space – 4th cluster concentrates on accident 

modelling. 

 

Figure 6. Keywords related to bicycling 2015-2019 

Words connected to the determined clusters: 

Cluster 1: bicycle pedalling, capacity, effectiveness, electric bicycle, motion - the first cluster is about 

cycling as electromobility. 

Cluster 2: head, helmet, dimension, fit, manufacturing process – second cluster is about traffic safety 

issues, especially helmet production 

Cluster 3: bicycle infrastructure, crash, change, school – third cluster is about traffic safety issues 

Cluster 4: bicycle level, comfort perception, public transport – 4th cluster is about cycling as a service. 
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Figure 7. Keywords related to bicycling 2020-2022 

Words connected to the determined clusters: 

Cluster 1: battery, electric bicycle stability, steering - the first cluster is about cycling as electromobility. 

Cluster 2: barrier bicycle facility, innovation, implementation – the second cluster is about cycling as a 

service. 

Cluster 3: land use, transport, public transport, influence – the third cluster is about cycling 

infrastructure. 

Cluster 4: bicycle sharing, bicycle traffic, operator, service, usage – 4th cluster is about cycling as part 

of mobility as a service. 

3. Analysis 

Regarding the cluster analysis, the following changes could be determined in line with the typical 

characteristics of cycling. In the last 25 years, bicycle-related safety issues are still a hot topic. Not only 

accident analysis and reconstruction but also helmet and other safety equipment issues. In the first 

period, the significant focus was on bicycle design. In the second period, a shift was noticed towards 

efficiency. In the third period, public bike-sharing systems appeared. The fourth period is a substantial 

shift towards customer satisfaction and comfort perception. Lately, e-bikes and battery questions are 

very often published. The phenomena drive the development of bicycle-related research topics that 

cycling as a technical solution and service as part of the mobility chain has significantly evolved. 

Conclusions 

In this paper, the authors examined the typical characteristics of cycling. Based on the literature analysis, 

we have found that the original usage characteristics are not significantly changed. However, 

technological development (e-bikes), new organisation opportunities (like public bike-sharing systems) 

and improvements in infrastructure and safety equipments are attracting more and more bicycle users. 
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Abstract: Mobility strategies in Europe have been reviewed in recent years according to the environmental and 

climatic emergencies. The transport sector is among the main causes of climate change, accounting 

for about 27% of the total emissions of harmful gases in the European Union. Several programming 

documents, on an international scale, indicate the train as a mean to be favoured in investment policies 

due to its proven convenience in terms of environmental sustainability. For the community, the use 

of the train can produce significant positive impacts in terms of reduction of energy consumption, 

emissions of harmful gases into the atmosphere, accidents, and other benefits in terms of travel quality 

and roads congestion. The attention of government authorities in more developed countries has been 

mainly directed to the High-Speed Rail (HSR) with huge resources invested or planned. A logic of 

concentrating investments on a few railways prevailed, generally aimed at quickly connecting 

metropolitan areas, rather than an approach to widespread distribution throughout the territory and 

the whole railway network. A fundamental contradiction has arisen, at least in Europe, between the 

declarations of principle of many documents and the reality. 

In the first part of the paper, critical reflections are proposed relating to the passenger rail transport in 

Europe, with an in-depth analysis of the Italian context. Data on HSR and regional railways are 

compared, highlighting the limits and inequities of the policies pursued by some governments that 

have preferred the logic of corridors (core network). The opportunity to change strategy is therefore 

affirmed, adopting a sustainability approach in the development policies of railway transport, inspired 

by territorial, economic, social and environmental equity. In the second part, attention is focused on 

a specific case study, a railway system in a poor and peripheral European region such as Calabria. 

Through a qualitative and quantitative analysis, the criticalities relating to the railway system are 

highlighted. Therefore, two alternative scenario designs are proposed (new expensive HSR line, 

balanced upgrading of infrastructures and services on the existing network), with relative performance 

characteristics and a comparative assessment. The research highlights how limited targeted 

investments and services on quality standards can bring a relaunch of rail transport over large 

territories, with positive implications for users and the community, also favouring the reduction of 

climate-altering emissions. A vision of Fair-Sustainable Transport is proposed. 

Keywords: sustainable mobility, regional rail transport, equity, fair mobility 

Introduction 

Several international programming documents suggest the train as a mean to address investment policies 

thanks to its positive impacts on the costs and environmental sustainability. According to data from the 

European Railway Community and the International Railway Union, railways produce less than 1.5% 

of total emissions from transport in the EU, compared to a number of trips equal to 8.5% of the total. At 

the same distances travelled, freight rail transport leads to a 76% reduction in CO2 emissions compared 

to road transport; as regards passenger mobility, some studies [1, 2] have shown that emissions from 

trains are 3.7 times lower than those on the road and 4.3 times lower than air transport. A regional train 

with 4 carriages is equivalent to taking 400 cars off the road, an ordinary freight train is equivalent to 

25 trucks. For the same time, a double-track railway line can carry a much greater number of passengers 

or freight tons than a four-lane road. Rail transport represents a great opportunity for a sustainable future 

of the transport; train use can lead to significant savings in terms of energy consumption, air pollution, 

accident rate, travel quality and road decongestion. 

mailto:giancarla.cassone@unirc.it
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Sustainable and smart mobility strategy [3] elaborated by the European Commission aims to: 

• favour the transport decarbonisation, through greater use of the railway; 

• promote innovation in technologies and management, making railway more efficient and 

effective; 

• guarantee the fairness of rail transport for all people in terms of accessibility and fares. 

The declarations of intent, however, are questionable from several points of view. Often, the policies 

concerning the transport system in many European countries appear incoherent. 

The first part of the paper proposes some critical reflections on passenger rail transport in Europe, with 

an in-depth analysis of the Italian context. Some numbers relating to High-Speed Railways (HSR) and 

regional railways are compared, highlighting the limits and inequities of the policies pursued by many 

government authorities based on the logic of very expensive infrastructures and services on few 

privileged corridors. The opportunity to change strategy is affirmed, adopting a sustainability approach 

in the development policies of railway transport, inspired by equity and sustainability. In the second 

part, attention is focused on a specific case study, the railway in a poor and peripheral European region 

such as Calabria. After having identified the critical issues relating to the region’s railway system, two 

project scenarios are proposed (new expensive HSR; upgrading of infrastructures and services on the 

current network), with relative performance characteristics and a comparative assessment of costs and 

impacts on the supply. A vision of Fair-Sustainable Transport is proposed, based on targeted limited 

investments and services on quality standards, with positive implications for users and the community. 

1. Rail passenger transport in Europe 

The train is by far the most environmentally friendly mode of transport. Globally, 75% of transport 

emissions come from road vehicles; only 1% from railways. The railway network is well suited to 

renewable energies because it has a constant energy demand. For example, in Europe, the electrified 

network of the Austrian Railways (ÖBB) is powered by 100% renewable energy, largely from 

hydroelectric power plants. The German railway network (DB) has a renewable energy share of 60% 

with a target of 100% by 2038. The zero emissions target for the railway is realistic. In the aviation 

sector, low-cost airlines with new fleets have less pollution per passenger-km than before, but are 

still three to four times more polluting than railways. 

During the European Railway Summit event which took place on February 21st, 2022, 33 railway 

operators from numerous countries made a commitment to increase the share of railways in transport 

and thus significantly contribute to achieving climate neutrality by 2050. 

However, contradictions remain in European policies [4]. From road to rail has been the mantra of 

authorities across Europe for decades. The EU rail packages, since 2001, have been designed to open 

the railways to competition, to connect national railways, to make them a coherent system and to 

bring more freight and passengers on the railway. However, this has not happened. Less than 20% 

of freight is transported by train. A modest rate of international travel takes place by train. To travel 

by train across Europe is still difficult. Investigate Europe (IE) has checked the status of European 

railways and looked for reasons why the plans have not come true. The research shows that: 

• EU States still invest much more money in road than in rail; in the last 20 years, about 6,000 km 

of railway lines have even been decommissioned; France is the country that lost the most networks 

(3,558 km) between 2008 and 2019; 

• EU States have adopted several directives to create a common rail transport market, and to make 

EU rail systems interoperable; but in reality, the national railway companies are closing their 

markets instead of offering cross-border connections; 

• there are examples of “non-aggression” agreements between national companies of different 

States, to avoid competition; 

• a uniform traffic signalling and control system does not yet exist in Europe; 

• national companies order trains that can only be used on their own networks; 

• States are even enacting rules to protect their markets; for example, train drivers in different EU 

countries must speak the local language; 

• it is not possible to check travel times and purchase tickets for a trip across Europe on a single 

website; there was an EU legislative initiative for this, but the German and French governments 

systematically blocked it in the Council; 
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• night trains have been cut and it will now be difficult to relaunch them; 

• EU States are investing in large-scale inefficient projects, criticized by the European Court of 

Auditors, instead of using the funds for projects that bring quick and major improvements; 

• the lack of connectivity has led to absurd results: to cover the distance of 600 km between Lisbon 

and Madrid, there are three train shifts, travelling for about 11 hours; 

• in Europe, only 8 out of every 100 trips are made by rail. Eurostat shows that international rail 

travel is almost entirely insignificant. 

European policies appear distorted with respect to the real needs of the population; they still aim to 

favour long-distance connections with expensive infrastructures on some corridors, not always 

interoperable [5]. Much attention is paid to the HSR. The 2030-2050 Action Plan aims to double the 

HSR traffic by 2030 and triple it by 2050 [6]. 

According to the definition given by the UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), HSR lines 

allow to reach and overcome an average travel speed of 250 km/h. They are transport systems considered 

as a integrated system, composed not only of trains, but also of tracks, power lines, communication 

technologies, traffic signalling and management, stations. Two different strategies emerged in the 

development of HSR: new and privileged lines to the detriment of minor lines (France, Italy, Spain), 

widespread network with fast connections on the existing infrastructure network (Germany). Due to the 

primogeniture in the adoption of the HSR and the position of France, most of the other HSR in Europe 

have been built with the same standards of speed, voltage and signal. The exception are fast lines in 

Germany, which are built with German railway standards. In addition, many high-speed services, 

including TGV and ICE, use existing railway lines in addition to those designed for HSR. For this 

reason, and due to different national regulations, trains crossing national borders must have special 

characteristics, such as the ability to handle different power supplies and signalling systems. This means 

that not all HS lines are the same and there are operational limits in relation to gauge and signalling 

systems. 

2. Rail passenger transport in Italy 

In Italy, as in a large part of Europe, the principle statements unfortunately do not correspond to coherent 

transport policies [7]. The national railway network is contracting: 10 years ago, it covered 20,336 km. 

In the last 25 years, investments have been mainly directed to the motorway and HSR network, with a 

concentration on major infrastructures, neglecting the logic of widespread and structured network in a 

hierarchical and intermodal perspective. The railway network currently has 16,832 km of lines in 

operation [8] of which 1,467 km of HSR. 

The HSR network building (2002-2020) cost about 90 Billion of euros (Bn €). According to the 

European Court of Auditors [9], 1 km of super fast railway cost an average of 33 million of euros (Mn€), 

compared to 15 in Germany and France, 14 in Spain. From the Report on Corruption of the European 

Commission [10] the situation appears even more serious; in Italy the HSR cost 61 Mn€/km, due to 

corruption and indirect losses. In particular, the costs incurred are 47.3 Mn€/km in the Rome-Naples 

section; 74 Mn€/km for Turin-Novara; 79.5 Mn€/km for Novara-Milan and 96.4 Mn€/km for Bologna-

Florence, against just 10.2 Mn€/km for Paris-Lyon, 9.8 Mn€/km for Madrid-Seville and 9.3 Mn€/km 

for Tokyo-Osaka. 

The inequity in national transport policies is evident. Fig.1 shows the HSR network built and to be built; 

1,467 km of HSR, of which only 131 km (9%) on the South Italy; a large part of the territory remains 

uncovered also in the Center-North. The main line connects Milan with Bologna, Florence, Rome, 

Naples and Salerno. A second line, West-East, should extend from Turin to Venice. A line is planned 

between Turin and Genoa. The Frecciarossa 1000 is the fastest train in circulation on the network, 

technically capable of reaching 400 km/h, but the commercial speed of 300 km/h cannot be exceeded. 

The table focus on the services offered to travellers; High Speed Trains (HST) are particularly frequent 

on the Milan-Naples, but elsewhere they do not exist or are irrelevant. 
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Sections HST/day 

Turin-Milan 43 

Milan-Bologna 90 

Bologna-Venice 36 

Bologna-Florence 74 

Florence-Rome 91 

Rome-Naples 95 

Naples-Salerno 24 
 

Figure 1. HSR network and HST frequency in Italy  

The gap between regional areas and HSR is wide. A citizen living in the major cities is privileged in 

terms of accessibility. In an hour, the HSR can cover distances 3 times higher than in other contexts; the 

penalty affects communities that already suffer from peripheral conditions and developmental delays. 

Today, the travel between Rome and Milan (547 km) is about 2.5 hours; 2.25 hours between Turin and 

Bologna (350 km). But in the South, the performances are drastically more modest. I.e., the time to 

reach Bari from Reggio Calabria (two southern regions) is much higher than on the Venice-Turin (two 

northern regions), although the distances covered are comparable (Tab.1); the trains frequency is 

significantly lower in the South than the standards of Northern Italy. 

Table 1. Gap in interregional North- North and South- South railway services 

 Venice - Turin Reggio Calabria - Bari 

Distance (km) 
400 

440 

Travel time (average) 
5 h 8 min 

8 h 31 min 

Average speed (km/h) 
77.9 

51.7 

No. of changes (average value) 
1-2 

2-3 

Frequency (trains/day) 
33 

4 

Sadly, the data relating to the demand for mobility by train show a trend that does not correspond to 

expectations in relation to the investments made over time. If in 1995 there were 49,700 Mn Passengers-

km and 66,682 Mn freight Tons-km on freight services, in 2019 56,586 Mn Passengers-km (+14%) and 

20,749 Mn freight Tons-km (-69%) were found. An average expenditure of 12 Bn€/year did not give 

significant spillover effects on the national system. 

The medium-long term planning defined by the Italian government (MIMS) provides for the 

development of integrated long-distance and local transport systems for sustainable mobility [11] also 

to achieve the general objectives of reduce territorial inequalities in terms of infrastructural equipment 

and mobility services, reduce greenhouse gas emissions and pollution. MIMS aims to follow the 

strategies of EU and to achieve some important targets in line with the SSMS [3].  To contribute to the 

country relaunch and to the ecological and digital transition of its mobility system, MIMS considers 

improving the performance and accessibility of the railway service as a priority. In particular, aiming to 

achieve modal diversion of demand towards the railway system through: the completion of the TEN-T 

network guidelines; the extension of the HSR system in the South of the country (new Salerno-Reggio 

Calabria line); the development of fast transversal connections (Orte-Falconara, Rome-Pescara, 

Battipaglia-Taranto); the strengthening and modernization of regional networks and metropolitan 

railway nodes; the extension of the ERTMS system to the whole national railway network; the 

electrification of the lines currently still operated with diesel vehicles, or by replacing the diesel traction 



Fair sustainable mobility. Policies for regional rail transport 

with the hydrogen one. In the official development programs, Italy is today committed to build 180 km 

of new HSR (Brescia-Verona-Vicenza, Liguria-Alps and Verona-Brenner sections) with an investment 

of 8.57 Bn€. But also, to make the regional lines more effective, efficient and safe; on this second area, 

however, a much lower allocation of resources is foreseen (936 Mn€). 

Transport policy experts and government authorities often state that the transport supply should be 

proportionate to demand. But this assumption is largely denied by the big numbers, in terms of ratio 

between investments and passenger volumes. In Italy, about 3 Mn of passengers travel by train on short 

trips on a weekday and 300,000 on long trips (ratio 10/1); investments in railway networks show an 

opposite ratio, i.e., for 1 Bn€ of resources invested in local networks (regional and urban) in the last 25 

years, 23 Bn€ were spent for HSR. Unfortunately, even in the new EU Next Generation program, the 

largest part of the resources, 28.3 Bn€ out of a total of 35.0, is destined for “HSR and road maintenance”, 

as part of Mission 3 (Infrastructure for sustainable mobility). 

Mobility problems worsen and general dissatisfaction of citizens and businesses grows [12]. The railway 

today occupies a secondary position in the modal distribution of travel. Over medium-long distances 

only 2.2% of trips are made by train; the percentage stands at 2.8% for the short distances typical of 

regional or commuting environments. The train is in an ancillary position in the urban or metropolitan 

context, where the growth in transport demand has been important: in Italy, of the over 13 Mn of 

commuters, only 14% travels by train. And while passenger volumes on the HST gradually increase 

thanks to newer, faster and more frequent trains, the regional railways still suffer from old vehicles and 

tend to lose users. 

3. What actions for a fair-sustainable transport? 

In the past, the railways were not seen as a business that must balance financial budgets, in almost any 

part of the world; simply because the train was recognized as an essential public service, a common 

good; a means of guaranteeing a fundamental right such as the right to mobility for all, as well as the 

right to education, information, justice, public safety. At the end of the last century and at the beginning 

of the new millennium, there were strong liberalising forces, with measures aimed at managing the 

railways from a private perspective which led to a significant reduction in the extension of networks and 

services in many European regions, with policies mainly geared towards reducing operating costs. On 

the other hand, the States have committed substantial resources to high-performance rail infrastructures 

and services (HSR), for a minority part of the population, effectively determining a sort of privilege for 

some components of the community to the detriment of others. 

However, the HSR are proving to be unsuccessful due to their high costs and far fewer passengers than 

expected; only 5% of trips in Europe take place by train. Competition from cars and buses has proved 

to be very strong (on the other hand, investments continue to be made on motorways), not to mention 

the role of low-cost air transport. In 2018, the European Court of Auditors denounced that the HSR 

network in EU is not a reality, but a heterogeneous and ineffective system of lines without a realistic 

long-term plan.  

This HSR vision is probably old, even if some lobbies continue to insist with inconsistent strategies. 

Cascetta [13] stated that it is preferable to focus on urban transport and useful and widespread works 

rather than big infrastructures, selecting priority interventions according to a logic of planning and 

consensus (public engagement) and avoiding projects too expensive. Bologna [14] stated that Italy 

doesn’t need new large transport infrastructures and has already too many; the lack is the ability to use 

them and to make a good intermodality. This type of measure could create many thousands of skilled 

jobs rather than the few thousand workers employed in unnecessary HSR. 

Today, a transport planning and programming approach is necessary based on the principle of fair 

sustainability; in other words, the resources and the supply of transport should be distributed fairly, fully 

respond to the demand for passenger and freight mobility throughout the territory; the priority should 

be given to the least invasive, expensive and polluting forms of transport [15]. In the Fair-Sustainable 

Transport concept, sustainability takes on a broader meaning than just the important environmental 

aspect (eco-sustainability). Mobility is a right to be guaranteed to everyone; people must be in the 

condition of being able to reach their destination without constraints and critical issues; accessibility in 

the land must be guaranteed, respecting the environment and ensuring safety and security. Mobility 
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generates also important economic impacts, just think of the repercussions on tourism, on logistic 

systems, on the employment system in general.  

A rebalancing in the allocation of public resources is necessary: fewer resources for large and expensive 

infrastructures and much more for useful actions distributed on the territory; less to HSR and more to 

Regional Railways (to avoid the marginalization); less for monumental stations of dubious quality and 

more for the heritage of historic stations; less for road traffic and more for railways (modal rebalancing), 

less for private traffic (polluting and high-risk) and more for railways of environmental and tourist value. 

Table 2 summarizes the reasons for intervening on the railway system and the basic strategies to be 

adopted in a coherent way. Such a strategy would certainly be in line with the SSMS [3]. 

Table 2. Fair-sustainable transport 

Why activate interventions on the railways? Fundamental strategies 

Right to mobility for all people 
The railway is a common good 
Ensure accessibility to the whole territory 
Promote sustainable mobility  

(environment, safety, security) 
Economy (employment, tourism, freight logistics) 

Unitary and public national railway system 
Balanced investments 
Uniformity of approach between regions 
Integrated and hierarchical network system 
Adaptation of services to European standards 
Actions according to priority scale 

External monitoring of quality standards 

The climate crisis and the strong changes due to the spread of Covid-19 push to accelerate the transition 

towards sustainable mobility. In this perspective, some interesting initiatives are emerging; i.e, in 

Germany the Government has adopted a Rail Transport Masterplan [16] aims to modernize and relaunch 

rail transport, with an investment of 12.7 Bn€ for projects and actions both on the network and on the 

stations. The overall goal is ambitious: the modernization of 1,900 km of tracks, as well as the restoration 

and construction of new stations. The national railway company DB has announced that it will soon 

reopen 20 railway lines (245 km) which will have to contribute to significantly reduce the traffic of 

trucks and cars on the road. As main effects, the Plan estimates the doubling of the number of passengers 

on trains by 2030, from 2.6 to 5.2 Bn/year, and a significant increase in freight transport; and, in the 

long term, the maximum reduction of harmful emissions, allowing DB to use only renewable energy by 

2038. 

Litman [17] suggests a methodological approach for evaluating the impacts of Transportation Planning. 

He refers to social equity (fairness and justice) and says that people want decisions that meet the equity 

objectives. He provides an overview of the key concepts of transport equity and describes practical ways 

to incorporate equity objectives into policies and planning. He identifies different kind of equity (Table 

3) and proposes specific optimization strategies. Horizontal equity assumes that people with similar 

needs and capabilities should be treated similarly; vertical equity assumes that disadvantaged people 

should receive more favourable treatment. 

Table 3. Equity in Transport [17] 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

1. A fair share of resources (also called fairness or equality). It implies that people should “get 
what they pay for and pay for what they get,” unless subsidies are specifically justified.  

2. External costs. Costs that travel activities impose on other people, such as the delay, risk and 
pollution, are unfair. Fairness requires minimizing or compensating for such impacts. 

V
er

ti
ca

l 

3. Inclusivity - vertical equity with regard to need and ability. This considers how transportation 
systems serve people with disabilities, youths and seniors, and other special mobility needs. 
This justifies multimodal planning and universal design requirements.  

4. Affordability - vertical equity with regard to income. This considers how transportation 
systems affect lower-income people. Policies that favor lower-income people are called 
progressive and those that favor higher-income people are called regressive. This justifies 
policies that improve affordable modes and subsidize low-income travellers. 

5. Social justice. This considers how transportation systems serve disadvantaged and 
underserved groups, and address structural injustices such as racism and sexism.  

4. Case study. Railway system in Calabria 

An analysis focused on a representative region, Calabria, is proposed to highlight how a forward-looking 

transport policy in support of the railway can produce, with limited and rational financial and temporal 
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resources, far more interesting effects for the community than a policy currently oriented towards the 

dismantling of services. Starting from a documented complaint about the current structure of the railway 

system and short-sighted public policies, the research proposes a fair-sustainable approach, based on a 

comparative assessment of targeted investments and derived performances. The case study is proposed 

as emblematic and it can be transferable to other contexts. The opportunity is envisaged not only to 

safeguard existing lines, but also to relaunch their role, aiming to offer services on good standards, as 

an alternative to an approach based on a very expensive HSR project proposed by the government 

authorities. 

4.1 The current railway system 

The Calabrian railway network consists of the national lines of the Italian State Railways (FSI) and is 

managed by the company RFI (Rete Ferroviaria Italiana). It develops mainly along the coast (Fig.2) and 

extends for 851 km with 113 stations. 

 

Figure 2. Railway network in Calabria (Elaboration from [8]) 

In relation to the traction system, the network includes 279 km of electrified double-track lines, 209 km 

of electrified single-track lines and 363 km of no-electrified (diesel-powered) and single-track lines. 

There are also 2 maritime ferry routes from Villa S.Giovanni to Messina. Technologies for train-travel 

control (SCMT) are active for a length of 852 km and traffic remote control systems (SCC-CTC). Rail 

transport services are lacking from several points of view. However, the situation is very different on 

the Tyrrhenian and Ionian lines. 

The Tyrrhenian line plays a primary role in North-South connections. Nevertheless, the supply is 

limited and inadequate not so much for the infrastructural characteristics of the line, which is double 

track, with a consistent capacity (200 trains/day), and with possible speeds of 180 km/h, but rather for 

the limited frequency, inadequate timetables, poor quality of many trains. Table 4 shows the 

performance characteristics of the three macro-sections making up the Calabrian Tyrrhenian line; on an 

average weekday there are about 15 pairs of fast train journeys (Speed Train-ST or Intercity-IC). 

Table 4. Performance characteristics of the Tyrrhenian railway line in Calabria 

Sections L 
ST IC RT Total 

T  v q T  v q T  v q q  

RC-Lamezia T. 120.3 78.8 91.6 14 98.8 73.0 12 92.1 78.3 27 53 

Lamezia T.-Paola 56.9 27.2 125.4 14 33.1 103.2 14 32.2 106.0 20 48 

Paola - Salerno 216.7 114.0 114.1 16 139.9 92.9 15 184.2 70.6 14 45 

Line 393.9 220.0 107.0  282.0 87.0  308.6 76.6   
L Length in km; T Average travel time in min; v Commercial speed in km/h; q Frequency in trains/day 

(bidirectional) 
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The time by ST to travel between Reggio Calabria (RC) and Salerno (first important city outside 

Calabria) is on average 3 h 40 min, with average speeds of 107 km/h; intercity trains take 4 h 32 min, 

with an average speed of 87 km/h, and regional trains (RT) take 5 h 09 min, with an average speed of 

about 77 km/h. On the Reggio-Rome connection, users are offered 2 pairs of trains (FrecciaRossa) with 

speeds about 122 km/h, which translate into travel times of 5 h 10 min, thanks to HSR Salerno-Rome 

line where the average speed is 170 km/h. 

The Ionian line presents a much more critical issue. Over the past 30 years, there has been a continuous 

degradation of services. Numerous facilities have been dismantled, many of the stations abandoned, and 

the service is operated by old and unreliable rolling stock, with obvious limits in performance and safety. 

The long-distance trains (towards central and northern Italy) have totally disappeared and there have 

been actions aimed at breaking the unity of the network, through the deletion of services to Apulia and 

the Adriatic route, the reduction of train frequencies on the Ionian-Tyrrhenian crossings (Catanzaro-

Lamezia, Sibari-Paola), the fall of intermodality between regional and long-distance trains. The final 

goal of the manager appeared visibly oriented towards the isolation and subsequent removal of the 

Ionian railway. The quality of services is today such as to dissuade users from taking a train trip, both 

locally and interregional. Therefore, social conflicts have intensified, with frequent protests by the 

population who fear the marginalization of a territory that is already economically and socially suffering 

and poorly accessible. It has been considered appropriate to dedicate a paragraph to the Ionian line 

(par.4.2), to better highlight the state of decay. 

4.2 Criticalities on the Ionian railway 

The Ionian railway crosses many small towns along the coast with buildings adjacent to the line. It is 

not protected from the surrounding environment; the short bridges and tunnels are almost everywhere 

those originally realized with rare replacements. There are many level-crossings, especially in 

correspondence with urban areas. Transit speeds are modest. Over the last few decades, almost all the 

stations have been abandoned, with consequent deterioration of the buildings and sites, and a drastic 

loss of image; those that were traditionally important meeting and social life sites in the inner towns 

have become anonymous and marginal places. The same fate befell a multitude of railway tollbooths, 

many of which are now ruins. At many stations, the complementary tracks to the main one has also been 

dismantled in recent years, with the consequent inhibition of the possibility of crossing, stopping or 

overtaking for trains. Trains in circulation, with an “average age” of over 35 years, give frequent outages 

and inconvenience to travellers, with breakdowns and run deletes. The Calabria Region, unlike other 

regions, has not invested in the purchase of new trains. The Calabrian Ionian line allows limited speeds 

of 90-150 km/h but the commercial speeds offered are much lower; the current traffic is well below the 

capacity which oscillates between 65-82 trains/day. Table 5 shows the performance characteristics of 

the three constituent macro-sections. The average time spacing between trains is about 60 min on 

weekdays, 94 min on holidays, reaching peaks of 120 min. The fastest trains are the Reggio-Taranto IC 

trains, but there are just two runs/day per direction, with low-quality, recycled rolling stock; the typical 

composition is of a diesel locomotive and 2 carriages. 

Table 5. Performance characteristics of the Ionian railway line in Calabria 

Railway Sections 
L   IC Regional trains Total 

T  v q T v q q  

RC-Melito P.S. 29.8 24 74.5 4 33 54.2 46 50 

Melito P.S.-CZ Lido 147.7 133 65.3 4 125 70,9 15 19 

CZ Lido-Sibari 172.5 153 67.8 4 149 69.6 11 15 

Line 350.0 310 67.8  307 68.4   
L Length in km; T Average travel time in min; v Commercial speed in km/h; q Frequency in trains/day 

(bidirectional) 

In Italy, the railway fares are related to the distance; in Calabria, they follow the national average. On 

the Ionian line, however, they are excessive in relation to the modest service quality. It is often difficult 

to obtain a ticket: there are few authorized dealers and often located far from the stations, and there is 

the absence or malfunction of automatic machines in the few equipped stations. The quality perceived 

by users of the Ionian railway service has been assessed through a “customer satisfaction” sample 

survey. This analysis does not include judgments by non-users, potential users or users who have 

abandoned railway services because they are dissuaded from worsening the offer over time. Overall, the 
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users interviewed have expressed a negative opinion on quality (4.5 out of 10.0); 64% of the sample 

gave a grade less than 5.0 and 93% an insufficient grade. 

4.3 Alternative policies for the development of railways in Calabria 

An analysis of the development scenarios of the Calabrian railway system has been carried out 

considering a hypothesis advanced in recent years by the government authorities (RFI approach) and an 

alternative development strategy, based on principles of social equity (Fair-Sustainable approach), 

considered by the writer to be more responsive to the needs of the community and less resource-eater. 

4.3.1 Scenario 1. RFI Approach 

The RFI railway network manager’s project (in agreement with the national government) envisages a 

new HSR capable of connecting Salerno to Reggio Calabria in 4 h and 15 min on a 445 km long route; 

the total cost of the works, charged to the State, is estimated at 22.8 Bn€, with an average of 51.2 

Mn€/km. Attention is focused on the Tyrrhenian corridor, while there are no commitments relating to 

the Ionian line. The new line should abandon the route along the Tyrrhenian coast and develop in the 

internal area with a new location, and with many infrastructural artworks (180 km of tunnels and 

numerous bridges and viaducts are planned) having to cross a territory with difficult orography. Fig.3 

shows the new route, which partly follows the A2 Motorway path. The work should be completed by 

2030, with a sequence of 7 lots. Tab.6 shows the data relating to the individual lots and the expected 

construction costs. 

 

 

 

Figure 3. New HSR line proposed by RFI 

Table 6. Length and costs of the new HSR line, divided by lots 

N. Lot Length 

km 

Cost 

(Bn€) 

Cost/km 

(Mn€) 

0 Salerno-Battipaglia 40 2.5 62.5 

1 Battipaglia-Praja 127 6.1 48.0 

2 Praja-Tarsia 58 3.9 67.2 

3 Tarsia-Cosenza Montalto 30 1.0 33.3 

4 Cosenza Montalto-Lamezia T. 66 3.2 48.5 

5 Lamezia T.-Gioia Tauro 79 3.2 40.5 

6 Gioia Tauro-Reggio Calabria 45 2.9 64.4 

TOT  445 22.8 51.2 
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To date, only two lots are financed with EU Next Generation resources, Lot 0 (40 km) and Lot 1 (127 

km). And also, a singular work, the doubling of the tunnel currently with a single tube, between Paola 

and Cosenza (22.2 km) for a cost of 1.2 Bn€. The total investment amounts to 9.8 Bn€. 

The works to be carried out are very demanding and the costs are significantly high compared to 

European standards (with a peak of 67 Mn€/km); just think of the 30 km tunnel between Praja and 

Tarsia, to cross the Apennine Mountain range. The declared goal of terminating the work by 2030 

appears unrealistic in relation to the Italian experience. The feasibility study has been made public for 

the works relating to Lots 0 and 1, but it has numerous limitations both in the estimation of the future 

transport demand, and from the procedural aspect, in particular on the Benefits/Costs analysis which 

appears unbalanced to project favour. It can be understood that the transport demand cannot be 

consistent in relation to the demography of the Calabrian peninsula, the distance of the new line from 

the urbanized areas (mostly located along the coasts) and the consolidated preference of Sicilian 

travellers for air transport. on medium-long distances. A HSR has a capacity of at least 150 trains/day, 

so it would be far oversized compared to real needs. In the feasibility study, there are no “credible” 

alternative scenario solutions proposed 

A group of experts put forward the hypothesis of an alternative solution defined HS LARG, or an 

improvement of the current Salerno-Reggio Calabria along the coast line in a lighter version, avoiding 

expensive tunnels, carrying out the work in a few years and with an estimated cost of around 8 Bn€. The 

line would be open to the transit of passenger trains and possibly to “light freight trains”, inspired by 

Franco-Spanish technology, according to a “LARG (Lean, Agile, Resilient, Green)” paradigm. With a 

commercial speed of 200 km/h, the travel time between Rome and Reggio Calabria would have stood 

at 3 h 10 min. But RFI noted that such a solution would have been complicated, also in relation to the 

severe inconvenience of service to travellers, compared to the creation of a new HSR. 

4.3.2 Scenario 2. Fair-Sustainable Approach  

An alternative proposal for the development of railway transport starts from three considerations: 

• the need for an integrated intervention on the whole Calabrian railway network, enhancing 

services also on the Ionian and cross lines and not only on the Tyrrhenian one; 

• acknowledgment of the works already financed and whose works are now starting (lots 0 and 1); 

the Salerno-Praja variant costs 8.6 Bn€ and is a very questionable choice that could have been 

avoided; it should be considered as an invariant, given that the works should close in 2026; 

• the opportunity to follow a plan approach inspired by mentioned FAIR principles in chapter 3. 

To enhance rail transport services, it would be necessary to take some easy-to-implement measures, at 

much lower costs than HSR, achievable in a short period of time (4-5 years) and with positive effects 

on employment and the local economy. In particular: 

A. to adapt the Calabrian Ionian railway infrastructure to allow the circulation of fast trains (rank C). 

These are works aimed at overcoming some specific infrastructural limits and activating the 

electrification of the still unguarded part of the line (from Sibari to Melito); these works are partly 

part of a Program agreement stipulated by the Government, the Calabria Region and RFI in 2017 

with a coverage of 500 Mn€; a precautionary investment of 1.5 Bn€ can be assumed; 

B. to strengthen and expand the supply on Medium and Long Distance (MLP). Between 2010 and 

2012, 18 trains/day connecting Reggio Calabria with Central-Northern Italy were eliminated. The 

project hypothesis includes the restoration of 10 latest generation trains along the Tyrrhenian route 

(towards Naples, Rome and the North) and the inclusion of 8 new ones on the Ionian-Adriatic route 

(towards Bari and Northern Italy); a HS is scheduled to be activated on the Adriatic route); with the 

addition of some night trains and car transporter trains. Considering globally and in excess of a fleet 

of 20 standard FrecciaRossa trains (8 carriages, 450 seats), an investment cost of 600 Mn€ is 

estimated; 

C. to guarantee connection services with Apulia along the Ionian coast, through 6 quality Intercity 

trains, with adequate frequency, in order to meet the demand of the numerous smaller towns; 

D. to ensure adequate standards in terms of intermodality in interchange nodes (integrating high-speed 

lines, interregional and regional lines, bus stations, airports); an approximate cost of 500 Mn€ is 

estimated; 

E. to guarantee more frequent regional services, with a total renewal of the fleet (50 new trains); 

scheduled shuttle services should also be guaranteed on the two transversal connecting lines between 
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the Ionian line and the main Tyrrhenian line; the purchase of the trains would involve a commitment 

of 200 Mn€; 

F. recovery and enhancement of railway stations; considering a set of 100 stations for an amount of 

work equal to 30 Mn€; 

G. to activate services with tourist trains. Recently [18] the hypothesis was put forward of creating a 

“Train of Magna Graecia” on the Ionian railway, to help express the economic potential of a valuable 

territory in terms of landscape, culture and tourism. There are interesting examples of successful 

initiatives activated in other European countries, such as in Spain (El Andalus Express, El 

Transcantabrico). On the other hand, short-term services for groups of students and families on the 

same sites with regional trains could be offered. On the basis of a specific feasibility study, an 

investment of 30 Mn€ has been estimated. 

• This type of scenario (Fig.4) is more complex, but much less demanding in terms of construction 

and financial charges than the HSR-RFI line which would upset the structure of the Calabrian 

railway system. On the other hand, it appears more responsive to the needs of the population who 

ask to make up for an evident deficit compared to the standard of the most advanced European 

Regions. Table 7 shows a picture of the estimated investments, with a breakdown of resources 

between the Tyrrhenian and Ionian lines. The costs related to the transversal routes are shared 

between the two coastal lines. Overall, an amount of about 3 Bn€ is reached, of which about 75% 

on the Ionian line. 

 

 

Trains frequency (trains/day) 

Sections 

Regional 

trains 

IC 

 RC-BA 

MLP 

trains 

Total 

A P A P A P A P 

RC-Melito P.S. 46 50 4 12 0 12 50 74 

Melito-CZ Lido 15 36 4 12 0 12 19 60 

CZ Lido-Sibari 11 36 4 12 0 8 15 56 

CZ Lido-Lamezia 20 24 0 0 0 4 20 28 

Paola-Sibari 14 24 0 0 0 0 14 24 

A: Current scenario; P: Project scenario  

IC: Intercity Reggio Calabria – Bari 

MLP: Medium-Long Distance 

 

 

Figure 4. Fair-sustainable project scenario 

Table 7. Fair-sustainable strategy. Investment costs, per action (Mn€) 

N. Action Tyrrhenian Ionian Total 

A Ionian infrastructure adaptation (km)  1,500 1,500 

B Enhancement of the MLP trains supply 400 200 600 

C Interregional trains 10 20 30 

D Intermodal integration 200 300 500 

E Strengthening of regional services 100 100 200 

F Station recovery and enhancement 10 20 30 

G Services with tourist trains 10 30 40 

Tot  730 2,170 2,900 

4.3.3 Discussion 

A comparative summary of the scenarios considered is possible, starting with Scenario Zero, i.e. the 

maintenance of the Status quo. Reference is made to the Reggio Calabria (RC) - Rome (RO) relationship, 

including the new “invariant” HSR between Salerno and Rome, and to the relationship along the Ionian 
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coast between Reggio and Bari (BA). Attention is paid to some significant impact indicators such as 

lead times, travel times, commercial speed, fares, capital costs (Table 8). But also to other assessments. 

Unfortunately, a significant limitation of these analyses lies in the lack of estimates relating to the 

transport demand transport on the southern corridor between Campania and Calabria. It would have 

been appropriate to resort to a Stated Preferences sample survey. 

The time horizons indicated by RFI are rather ambitious (2030); the major works in Italy are rarely 

carried out on schedule. The new HSR between Reggio Calabria and Rome, once completed, will be 

longer than 48 km; the travel time would be reduced by about 1.5 h, with a speed that would increase 

by about 62 km/h, reaching 185 km/h, however far from the minimum 250 km of the HSR defined by 

the UIC. A higher fare was assumed in relation to the better quality service (80 € instead of 60). There 

is no news about the frequency at the moment, but it is reasonable to think that it should increase; it is 

possible to estimate at least 4 times as many trains, passing from the 2 pairs of current daily runs to 10. 

The running costs of the new line (maintenance and additional trains) they would be much higher than 

the current state and it is not certain that the demand served is such as to cover them, even by resorting 

to a fare increase of the order of 25%; in any case, the coastlines would remain in operation, unless it is 

decided to cut them and meet the risk of important urban areas marginalization. Overall, the commitment 

in terms of management costs would be considerable compared to the current state. 

Table 8. Performance characteristics for the different rail service alternatives 

Project Scenario Year Length 

(km) 

Travel Time 

(hh:mm) 

Av. Speed 

(km/h) 

Fare  

(€) 

Freq. 

(trains/d) 

Cost 

(Bn€) 

0.Current Scenario  

• Tyrrhenian railway RC-RO 

• Ionian railway RC-BA (1) 

  

628 

576 

 

5:15/6:00 

8:20/8:52 

 

122.0/104.7 

70.5/65.2 

 

60 

29 

 

4 

4 

 

1A. FAV RFI  RC-RO (2) 2026 646 4:15 152.0 60 6 9.8 

1B. FAV RFI  RC-RO (3) 2030 676 3:40 184.4 80 10 22.8 

2. FAIR Sustainable (4) 

• Tyrrhenian railway RC-RO 

• Ionian railway RC-BA 

 

2026 

 

646 

576 

 

4:15/5:00 

6:00 

 

152.0/129.2 

96.0 

 

60/35 

30 

 

12 

12 

11.5 

9.3 

2.2 
(1) Only 2 pairs of Intercity trains daily between Reggio C. and Taranto. Exchange forced in Taranto for Bari 
(2)  L = 234 km (RO-SA) + 167 km (new SA-Praja) + 245 km (Praja-RC) = 646 km 
(3)  L = 234 km (RO-SA) + 167 km (new SA-Praja) + 275 km (Praja-RC) = 676 km; TAV and Intercity trains 
(4)  L = 234 km (RO-SA) + 167 km (new SA-Praja) + 245 km (Praja-RC) = 628 km 

The total cost of 22.8 Bn€ over a total length of 442 km of the new railway line of the RFI Scenario 

suggests a unit cost of 51.6 Mn€/km, quite high when compared to the objective, i.e. a line with real 

HSR characteristics. Not to mention that to date there is no realistic analysis regarding the potential 

demand; cutting out many urban centers located along the coast could also have negative effects on the 

degree of trains filling. 

Time of realization and investment cost, in unitary and absolute terms, are much lower in the FAIR 

Scenario; in particular that for the adaptation of the Ionian line (2.17 Bn€: 1.5 for the infrastructure + 

0.66 for the purchase of trains and other measures), with an infrastructure unit cost of just 2.6 Mn€/km. 

This scenario would give interesting commercial speeds (about 100 km/h), ensuring a connection to the 

fast Adriatic line for which speeds of the order of 200 km/h are expected, therefore a valid alternative 

in communications between the Strait of Messina and Northern Italy. The line would also be more 

attractive for users due to the greater comfort of the new trains and the substantial increase in the 

frequency of the service (6 trains/day per direction instead of the current 2). This line would also be 

usable, without shape limits, by the latest generation freight trains. With the strong improvement in the 

quality of rail transport, a significant modal shift from road transport is presumed and a brake on the 

ongoing marginalization of more than half Calabrian population living along the Ionian coast, in a linear 

urban system very interesting from several points of view. It should be noted that maintenance costs 

with the FAIR project solution should remain stable on the whole Calabrian railway system. 

Conclusions 

Calabria is one of the poorest regions in Europe. For different reasons, this wonderful land has been 

prevented from expressing its latent potential in key sectors of the economy such as agriculture, culture 
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and tourism. The construction of the railway lines along the coasts at the end of the nineteenth century 

had given a significant boost to the regional development region; the train played a leading role until the 

eighties of the twentieth century for the economy, the urban development, the intensification of 

relationships, the enhancement of the territory; last but not least, it has ensured a form of protection of 

the coastal strip close to the beach, avoiding building expansion in scrub, often abusive. In recent times, 

however, there has been a decline in rail transport services, especially along the Ionian corridor, with a 

consequent tendency to its marginalization. The availability of relevant resources in European 

programming (UE Next Generation) has prompted the government authorities to hypothesize and plan 

a huge intervention in the territory of the Calabria region, that is a HSR in a new location with significant 

works of art (galleries and bridges) and extraordinarily high costs. However, this solution appears 

questionable as the Cost/Benefit analysis does not comply with European and national directives and 

there is a lack of credible scenario alternatives to compare. The paper proposes an alternative scenario, 

according to a “fair-sustainable” approach for rail transport, inspired by economic, social and 

environmental equity. The research highlights how limited investments in infrastructures and resources 

destined to raise service performance and quality standards can bring about a relaunch of rail transport, 

with positive implications for users and the community, avoiding works that could produce heavy 

environmental and economic impacts on the territory. 
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Abstract: All over the world the search for future energy systems is in rapid progress. While renewable electric 

energy is seen as primary source of power for industrial and household purposes, the way for 

transitioning from fossil fuels is still blurry. A matter of major concern is the transport and distribution 

of energy generated in e.g. offshore wind farms or other sources far away from the point of 

consumption. Possible solutions are synthetic fuels or chemicals where storage, transport and usage 

are similar to fossil fuels. Green ammonia might be one of the main contestants for such a transition. 

The German Federal Ministry of Education and Research started the “WIR! – Innovation and 

structural change” initiative to fund projects researching this field. One project deals with green 

ammonia. Green ammonia is synthesised using electrolysis and the Haber-Bosch process fuelled by 

renewable electric energy. It can then be used as fuel for combustion engines or re-converted to 

hydrogen. The reconversion process itself consumes energy. Optimising the efficiency of this process 

is one objective of the project and conducted by other project partners. Further objectives are design 

and operation of suitable combustion engines. The topic to be evaluated within our current project 

CAMPFIRE is transport and storage of green ammonia. Major targets are how to design, scale and 

organise transport with different modes of transport. CAMPFIRE is an implementation project of one 

of the WIR! initiatives. Ammonia can be transported in its gaseous or liquid state. As a liquid it 

requires only about 1/700 of the space compared to gas, making the process much more efficient. 

However, liquefaction of ammonia requires energy and usually, low temperatures down to -33 °C are 

involved. Furthermore, ammonia is a toxic gas and corrosive when in contact with water. These 

features pose a challenge when organising the supply of green ammonia to the point of consumption. 

The authors of this research will design, evaluate and optimise the logistics of green ammonia based 

on a demand analysis for the industry. Special focus is given to sea shipping, since the combustion 

engines already installed can be converted for the use of ammonia or dual fuel. The “Power to 

Ammonia” concept has to ensure a sufficient ammonia production. Dynamic conversion technologies 

shall ensure the supply of ammonia and hydrogen for stationary and mobile units. Several aspects of 

logistics and infrastructure have to be organised: demand analysis (for transport, industry, trade, 

services, households), modes of transport (sea/river shipping, rail, road, pipelines), storage and 

transhipment (storage locations, consumption structures, points of production/delivery etc.). Existing 

infrastructure has to be set in relation to world-wide production, predicted needs, consumption and 

resulting requirements for expansion or development of infrastructural arrangements. A holistic 

approach in the sense of supply chain management includes analysis and evaluation of different 

systems, for example, a hub-and-spoke-system.  All concerned modes of transport, safety aspects, 

storage and costs involved need to be considered. The analysis is based on future scenarios for 

production and consumption of green ammonia. The base scenario will consider a conservative 

approach for consumption and two potential scenarios shall show possible expansion variants. The 

required scalability of the concept has to be proven and optimisation potentials shall be clearly 

indicated. Logistics of green ammonia for the industry can be a vital step in transitioning towards a 

greener future. 

Keywords: ammonia, hydrogen, logistics, supply chain management, future fuels 

1. Renewable Energies – Green Energy 

Renewable Energies are becoming more and more important to drastically reduce emissions of all kind. 

Thus, they are a key factor to achieve climate goals. This transition is mainly driven by photovoltaics, 

wind power, hydro energy and biomass technologies. [1] 
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In theory, global wind and solar power supply together can provide for a significant part of global energy 

demand currently generated from fossil fuels. But in practice, one of the biggest challenges is the 

availability on demand. Wind and sun cannot be turned on and off according to the current energy 

consumption. To make green energy available whenever it is needed, it is necessary to store surplus 

renewable energies, generated when supply is higher than demand. This is a crucial factor, so that the 

stored energy can be provided in times when solar or wind power generation is too low to meet demand. 

[2, p. 8] 

In Germany, power that can be generated from wind and sun is limited. Wind turbines cannot be built 

at any place in the hinterlands, mainly due to dense population. And the dark phase in winter is rather 

long due to the geographic location in Northern Europe. When refraining from the use of fossil fuels 

and nuclear power, it is inevitable to import energy from regions with substantial surplus of renewable 

energy. To import this energy, it is necessary to transport and store it. [3] 

This raises the question which medium is suitable to store large amounts of green energy in an efficient 

way. Although batteries are already highly efficient to store electrical energy on a smaller scale there 

are several challenges when using them for storing green energy, mainly due to inefficiencies in large 

volumes and transportation. [2, p. 8] 

In addition, electrical energy transfer is very difficult when it comes to covering long distances. Too 

much loss makes it inefficient to build very long electrical power lines. Fossil fuels do not have this 

issue and can therefore be transferred over several thousand kilometres through pipelines. [3] 

Hydrogen and all its derivates like ammonia or e-fuels are chemical storage media. The density of stored 

energy rises from hydrogen to e-fuels. And even compressed hydrogen has a higher energy content than 

a lithium ion accumulator of the same size. So, it is much more efficient to transport energy stored in 

one of the aforementioned medias than transporting huge lithium ion accumulators. [3] 

As described above, using batteries to store electrical energy is not always feasible. They are heavy and 

also expensive. Hydrogen as an alternative has been discussed for many years. For any technical 

application, hydrogen has to be produced, but this requires energy. Depending on the type of process 

and the energy source, hydrogen is categorized in different “colours”. [4], [5], [6] 

Today, hydrogen is commonly produced using the steam-reforming process which requires huge 

amounts of fossil feedstock containing hydrogen, mainly natural gas. This process emits up to 10 tons 

CO2 per kilogram H2. The resulting hydrogen is referred to as “grey hydrogen”. It is also possible to use 

coal (“brown hydrogen”) or oil (“black hydrogen”) as feedstock. 

Another category is “blue hydrogen”: the CO2 emitted by the steam-reforming process is captured and 

stored permanently underground (e. g. in salt-caverns). Alternatively, the CO2 can also be utilized by 

transforming it into other goods, such as sustainable plastics. Blue hydrogen is a unique way to produce 

large amounts of hydrogen without emitting CO2 into the air, making it “low emission”. This is a solution 

especially the for short- and mid-term. [7], [8] 

An alternative process to produce hydrogen is electrolysis, using electricity and hydrogen from water. 

If the electricity comes from the grid, it is called “yellow hydrogen”. Grid electricity usually contains a 

contribution from fossil fuels, which is the differentiation from “green hydrogen”. “Green hydrogen” is 

produced exclusively with renewable energy sources. When the electricity used comes exclusively from 

nuclear power the result can be called “pink hydrogen”. [6, p. 18] 

Another way of producing hydrogen is by using the methane pyrolysis. This process also needs natural 

gas as a feedstock. Other than emitting gaseous CO2, the by-product of this process is solid carbon which 

can be stored or used for other products. This is called “turquoise hydrogen”. In order to be considered 

as “low emission hydrogen”, renewable energy is needed for the thermal process. 

2. Transportation and storage of Hydrogen 

Hydrogen is the lightest chemical element, meaning it has the lowest density. In gaseous state it has a 

density of only 0.08 kg/m³, in liquid state it has a density of 71 kg/m³. So nearly 850 times of the weight 

can be stored in the same volume when comparing liquid and gaseous hydrogen. The mass density of 

pressurized gaseous hydrogen is 40 kg/m³ at 700 bar and 24 kg/m³ at 350 bar. Storage tanks require a 

special design to hold the pressure. [9] 
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For the liquification of hydrogen between 30 % and 44 % (depending on the source) of the gravimetric 

higher heating value (141.7 MJ/kg) is needed. This is because it has to be cooled down to cryogen 

temperatures (-253 °C) at near ambient pressure. Resulting storage losses are at around 2.3 % HHV. If 

hydrogen is being pressurized at 700 bar it loses about 12 % of its HHV. [9], [10], [11] 

These characteristics make it very challenging and economically inefficient to store and transport large 

amounts of hydrogen in its pure form. 

3. Ammonia as medium to bind hydrogen 

The structural formula of ammonia is NH3. It is synthesized from nitrogen and hydrogen, taken from air 

and fossil fuels and water. This procedure is called Haber-Bosch process, which was invented in 1909 

by Fritz Haber and Karl Bosch. [12] 

Globally, there are more than 150 plants and over 90 years of experience in producing ammonia on a 

large scale. [13] Typical ammonia plants have capacities from about 1,000 to 1,500 t/day. In addition to 

the feedstock for nitrogen and hydrogen, an iron-based catalyst and a large amount of energy are 

required. The process works at temperatures between 400 to 500 °C and a pressure of 150 to 300 bar. 

[12] 

In 2019, about 186 million metric tons of ammonia were consumed worldwide. About three quarters 

were used as or in the production of synthetic fertilizer. The remainder was applied in a variety of 

industrial uses. This makes ammonia the world’s second most produced chemical after sulfuric acid. 

[14] Above 90 % of the production is fuelled by fossil fuels, leading to ammonia production accounting 

for about 2 % of global fossil fuel use. [15, p. 2], [16] 

When traded as a commodity, ammonia is referred to anhydrous ammonia. According to typical product 

specifications there is a maximum water content of about 0.2 to 0.5 % of the weight. This is needed to 

prevent stress corrosion cracking of the containers it is transported or stored in. [2, p. 8] 

The main factor for producing ammonia is energy. Thus, it will always be produced where energy is 

available in large scale at low cost. With renewable energies, new regions of the world become a possible 

location for the production of ammonia. This concerns all regions, where it was not feasible to produce 

ammonia with fossil feedstock. Examples are Australia, Chile and North Africa as well as Iceland with 

its geothermal energy sources. [2, p. 8] 

Ammonia contains 109 g H2 per litre or 180 g H2 per kilogram. Liquid ammonia has a mass density of 

618 kg/m³. So, one litre of NH3 contains more hydrogen then one litre liquid hydrogen, due to the higher 

mass density. Also, liquid ammonia has an energy density of 12.7 MJ/l which is almost 40 % higher 

than liquid hydrogen. [17] 

4. CO2 emissions 

As already mentioned, the structural formula for ammonia is NH3. Meaning that it is inherently free of 

carbon. When ammonia is combusted as a fuel, end products are nitrogen and water. To prevent nitric 

oxides emitted from combusting, standard exhaust treatment technology is in place. [2, p. 8] [18] 

The production of one ton of ammonia using hydrogen from fossil feedstock emits a total of 1.8 tons 

CO2. The emitted CO2 originates partially from the process itself and partially from the energy used to 

fuel the process. 1.3 tons are process-related and are formed in the reaction of natural gas and steam. 

In order to reach the necessary temperature of up to 500 °C some of the natural gas is burned to fuel the 

process. This emits further about 0.5 tons CO2 per ton ammonia. Indirect emissions from electric energy 

are not considered. [19, p. 34] 

Most ammonia plants have downstream production of urea. Large amounts of the emitted CO2 of the 

Haber-Bosch process are reused to react with the ammonia to produce the urea. Urea is used as a 

feedstock for the chemical industry, as a reducing agent (AdBlue), fertilizer or other applications. [6, p. 

14] 
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5. Transportation 

Ammonia transportation is well-known and established in the shipping industry on a large scale for 

decades. Transportation requirements are similar to the transportation of LPG. At 25 °C the pressure of 

ammonia gas is below 10 bar. [20] 

Therefore, it can be stored at ambient temperature onboard in type C tanks, as can LPG. Liquefied 

ammonia can be transported refrigerated at atmospheric pressure. The big advantage compared to 

liquefied natural gas of liquefied hydrogen lies in the refrigeration temperature of only -33 °C. Liquefied 

ammonia can be stored at a much higher temperature with atmospheric pressure than LNG and 

hydrogen. (see chapter 2 Transportation and storage of Hydrogen) 

In comparison to hydrogen ammonia has to be synthesized, which claims 4,9 % of the H2 HHV. The 

liquification for transportation only uses 0,1 % of the H2 HHV. During storage in liquid form at -33 °C 

storage loss occurs to be only 0,6 % of the H2 HHV. Comparing to liquefied H2 HHV losses during 

storage of 2,3 %. 

When storing ammonia, it depends on the size of the tank if it is pressurized or refrigerated. Small tanks 

below 100 tons will typically be pressurized at about 20 bar and kept at ambient temperature. Tanks 

between 100 and 1,000 tons capacity are characteristically pressurized with a few bar and refrigerated 

to about 0 °C. Large tanks above 1,000 tons capacity are usually refrigerated at about -33 °C and 

pressure is near atmospheric. [2, p. 9] 

A great advantage of ammonia compared to other non-fossil fuels is the existing infrastructure for 

transportation and handling. There are terminals along all major shipping routes. About 17.5 million 

tons are traded and transported safely by vessel, train and truck every year. Know-how is established in 

both, maritime and land-based transportation sectors. This is independent from the purpose of the 

ammonia transported, i. e. it does not matter if the ammonia is to be used for fertilizers or as an energy 

storage medium. [21, p. 65], [2, p. 5] 

Shipping 

There are already about 430 ships in operation that can carry ammonia, with around 40 or more of these 

continually carrying the product. So, it would be relatively simple to upscale the existing infrastructure 

to provide it as a marine fuel. [22], [23] 

In addition, there are about 120 ports worldwide that are already equipped with ammonia handling 

facilities. Ammonia which is already being traded and transported around the globe every year are either 

shipped in standard semi-refrigerated or fully refrigerated gas carriers. Shipping is the most fuel and 

cost-effective way to transport large volumes. [2, pp. 4, 6, 37] 

Road 

Road transportation is not the main mean of transport for ammonia transport. However, lots of dangerous 

goods are already transported by road today. However, drivers and other personnel handling it must 

complete trainings and hold a valid certificate to verify their knowledge. These trainings are often rather 

generic and do not focus on the specifics of handling anhydrous ammonia. Special trainings do exist and 

can be expanded to train more staff. [2, p. 29] 

In Europe ammonia can be trucked in special swap body tank containers using combined rail. Payload 

can be up to more than 20 tonnes per container. For the road transportation a special permit is needed. 

[24], [25] 

For smaller quantities it can also be trucked in single steel cylinders up to 475 kg. [26] 

Rail 

In Europe, about 1.5 million tons of ammonia are transported by rail every year. Accident figures are 

really low, in the past 30 years only a few have happened. None of them caused any casualties or injuries 

due to ammonia being involved. [27, p. 59] 

One rail tank car (RTC) can hold up to 55 tons ammonia. These RTCs can also be used for the 

transportation of LPG, similar as it is in shipping. [28] 
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Pipelines 

Especially in the USA and Russia, ammonia is transported in pipelines. Most of them follow public 

roads or touch populated areas. [2, p. 29] 

Storage 

Currently, most of the ammonia recipients are agricultural and industrial distributors or consumers. 

Carriers usually unload the ammonia in the dedicated chemical storage area at the port of discharge or 

in special ammonia storage and distribution facilities. Storage tanks can be found in most parts of the 

world and typically have a capacity of about 40,000 tons. [2, p. 37] 

6. Ammonia as energy carrier for hydrogen – Potential for Ammonia as a Hydrogen 

Source 

Ammonia is safer to handle, transport and store than pure hydrogen and various other hydrogen derivates 

like methanol, ethanol, methane or gasoline due to the following properties. 

Ammonia has a lower density than air. Thus, it dissipates quickly when it leaks into the environment. 

Small quantities can be smelled by humans before the concentration becomes harmful. So, by nature 

humans will avoid the proximity of leaking ammonia. 

Due to its narrow flammability range it can be seen as non-flammable. If ammonia is properly 

transported it causes no explosion danger. [29, p. 3] 

After transportation it can be cracked back to hydrogen if needed. But still there has to be done research 

and development regarding efficiency of the cracking process. Presently it can be seen as an early stage 

of technological development in this field. Lots of energy are needed and additional purification is 

required afterwards to make the hydrogen usable. [30, p. 11] 

7. Downsides of ammonia as an energy carrier 

Despite of all advantages described above this chapter will summarise the disadvantages of ammonia as 

an energy carrier. 

The costs for producing e-ammonia are expected to be between USD 67 to USD 114 per megawatt hour. 

[21, p. 41] This is in the same range with other alternative fuels such as methanol, but still higher than 

using conventional fossil fuels (excluding environmentally related taxes). Conversion losses decrease 

the overall efficiency of ammonia as energy carrier. 

When it comes to safety challenges, it needs to be mentioned that ammonia is not only corrosive but 

also has a high toxicity. Considering that ammonia has been handled safely for over a century, this is 

not seen as a major barrier when it comes to the use as marine fuel. A definite advantage which is the 

existing infrastructure and expertise in handling ammonia. It is more commonly traded today than any 

other potential green fuel. Also, its chemical properties are easier to cope with for handling, 

transportation and storage. [21, pp. 15, 67] Anyhow, the toxic and corrosive characteristics demand 

more technological solutions as well as more training of personnel. 

Compared to conventional fuels ammonia has a lower energy content per volume, thus larger tanks are 

needed to achieve the same transport range. Furthermore, large capacities of ammonia as fuel are not 

available yet. 

Nevertheless, the advantages prevail and latest technologies try to overcome some of the described 

disadvantages. 

8. Latest developments: “Power to Ammonia” 

According to DNV ammonia is the “most promising fuel”, allowing to expect rising demand in the 

future. [31]  
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Considering that nearly all marine fuel is consumed by the global fleet, substituting fossil-based fuels 

with fuels generated from renewable energies means a considerable increase of demand for renewable 

energy. Currently, maritime fuel consumption is at about 250 million tons per year. [32] 

As stated above, hydrogen has a much lower energy density than ammonia. Thus, hydrogen powered 

ships will require much larger fuel storage volumes compared to ammonia driven ships. In order to store 

hydrogen on board a ship, cryogenic conditions (temperature of -253 °C) are needed. Ammonia can be 

stored and transported under much less severe conditions (as mentioned above either -33 °C at 

atmospheric pressure or 10 bar at ambient temperature). Furthermore, hydrogen is much more explosive 

than ammonia. [2, p. 42] 

Ammonia is inherently carbon-free which leads to zero CO2 emissions when used in combustion. It can 

be completely carbon-neutral if it is produced as “green ammonia” with renewable energies or as “blue 

ammonia” from fossil sources in combination with carbon capture (see “green hydrogen” and “blue 

hydrogen” for comparison). [2, p. 6] 

Naturally, ammonia is also sulphur-free. Due to this fact, no specific exhaust gas cleaning technology 

for sulphur dioxides is needed. Ammonia itself can also be used as a reduction agent, rendering specific 

chemicals and their handling on board redundant. This leads to reduction of costs. [2, p. 41] 

Anhydrous ammonia is 99,7 to 99,8 % pure ammonia, only containing a minor part of water to avoid 

stress corrosion cracks. This makes ammonia very different from traditional fuels which always come 

in wide and complex varieties and specifications with different properties. Thus, variation between types 

and quality are mostly eliminated. This simplifies fuel sourcing, qualification and analysis. [2, p. 39], 

[33] 

Compared to other sustainable carbon-based fuels, the feedstocks for ammonia are unlimited. Green 

ammonia is produced entirely from renewable electricity, water and air. When exhaust gas is treated 

with catalytic technology, N2O or general NOx emissions are reduced to very low levels. The exhaust is 

only nitrogen and water, which does not build up in the environment. [2, p. 5] 

In order to use ammonia as a fuel itself, systems capable of combusting ammonia are required. Ammonia 

powered vessels would need a pilot fuel to trigger the combustion. A solution can be the use of H2 which 

is cracked from ammonia on board. In general, ammonia powered vessels need about 1.6 to 2.3 times 

more volume for fuel storage compared to those fuelled by HFO. This means that less volume can be 

used for transporting cargo. Considering between 83 to up to 92 % less greenhouse gas emission over 

the lifespan of such vessels, this increase is not rendering the switch inefficient. [21, p. 63] 

It is expected, that green H2 based fuels will be the foundation of decarbonized international shipping. 

Demand of green H2 for shipping in 2050 is predicted at about 46 million tons per year. About three 

quarters of this will be used for production of e-ammonia, 16 % for e-methanol and 10 % directly as 

fuel. In total, the demand for green ammonia as marine fuel is predicted for 2050 at 183 million tons. 

This is about the same amount as is produced globally today. [21, p. 15] 

In comparison to e-methanol, e-ammonia has the advantage of being carbon-free. In order to produce e-

methanol, CO2-free carbon is needed as feedstock. This leads to higher cost compared to e-ammonia 

when linked to CO2. [21, p. 40] 

Comparable to H2, ammonia can be utilized as a fuel in two ways: either in a fuel cell or in an internal 

combustion engine. For internal combustion engines there are currently tests conducted by leading 

manufacturers of the engine industry such as MAN Energy Solutions, Wärtsilä or Siemens Energy. 

Another option for ammonia fuelled propulsion is direct combustion in a gas turbine, but those tend to 

operate at lower efficiency levels compared to internal combustion engines, at least on ships. Engine 

and fuel system modifications are necessary, when using ammonia as a fuel. [21, p. 63] 

At the same time research is being conducted on the ammonia engine, which is expected to be ready for 

operation in 2023. It will enable and facilitate the use of renewable ammonia. [21, pp. 41, 64] 

A great opportunity to reduce CO2 emissions in exiting power plants is the utilization of ammonia. An 

ammonia-coal-co-firing power plant is demonstrated in Japan. Starting with substitution of 20 % of the 

coal aiming to reach 100 %. [21] [34] 
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When it comes to industrial use of ammonia apart from combustion engines, mostly cracking of 

ammonia has to be used to regain hydrogen. This process (see 6) needs energy itself and purification. 

The number of projects addressing this process have increased recently indicating the need of research 

to increase the efficiency. 

Conclusion 

On the way to a greener transport many options for alternative fuels are discussed and in the focus of 

recent research work. Amongst these substitutes for fossil fuels ammonia must be considered as a 

potential candidate to replace traditional fuels for transport (e. g. ship, road) and production processes. 

Ammonia is a well known and safe to operate chemical gas with an established transport infrastructure 

which can easily be scaled to suit larger amounts of transport volumes. It could contribute significantly 

to decarbonise transport and production processes if renewable energy is used to produce “green 

ammonia”. 
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Abstract: The possibility of using machine learning to predict the price for road transport of goods is presented. 

The methodology of registering data about offers, useful in the analysis, was presented. Methods for 

the use of machine learning have been developed. The following models were compared: 

DecisionTreeRegressor, RandomForestRegressor, ExtraTreesRegressor, GradientBoostingRegressor 

according to the success metric mean squared error. The influence of particular features on the price 

was presented. Implementing the model in a web application was proposed to validate it with 

employees managing transport in future research. The project was made available for open access in 

the GitHub repository. 

Keywords: transport management, transport modelling, logistic, machine learning 

Introduction 

Machine learning was defined in [1] by Tom Mitchel as the science of computer algorithms that improve 

automatically through experience. Applications range from data mining programmes that discover 

general principles in large data sets to information filtering systems that automatically learn about user 

interests. Alan Turing in [2] proposed to consider whether machines can think. This article considers the 

question of whether the machine can help road transport managers in their daily work that requires 

processing large amounts of data. In [3] describes the possibility of learning a machine to play checkers, 

which is an example of how a machine can perform certain tasks better than a human.  

Machine learning can be used in many modes of transport. In [4] scientists presented the use of machine 

learning to predict greenhouse gas emissions from road transport in Canada. In [5], the relationship 

between sea imports and exports in Spain was modelled. In [6] smartphones and the OBD (On-Board 

Diagnostic) system in taxis is a source of data. The use of neural network models, backpropagation 

errors, support vector regression, and random forests were the methods presented. The fuel consumption 

of the condition of vehicles in an energy company was discussed in [7]. The prediction for passenger 

vehicles was presented in [8]. Methods used: Multiple linear regression, an artificial neural network, 

and a support vector machine were used. In [9] carrier vector regression and artificial neural networks 

were used. In [10] prediction for 40 tons of vehicles in international transportation was presented. 13 

machine learning models were compared. The prediction of the volume of transported goods is described 

in [11] with methods: the seasonal Winter method, harmonic analysis and harmonic analysis supported 

by the artificial immune system and in [12] double Holt-Winters exponential smoothing, double Holt-

Winters exponential smoothing supported by the artificial immune system, Bayesian networks and 

Bayesian networks with the unemployment rate. In [13] the prediction was based on data from the 

Central Statistics Office using an additive and multiplicative model. In [14] a prediction during a 

hurricane was presented and in [15] was based on data from the freight exchange transport barometer 

with 32 compared machine learning models.  

The context is important to predict transportation [16]. Effective prediction requires, in addition to 

knowledge of technology, also understanding of data. The final price of the road transport service 

depends on many factors. The impact of the gross domestic product on transport was investigated in 

[17] on the number of tonnes of kilometres and in [18] and on the price. In [19] the influence of 

relationships is described. The [20] shows the dependence of the price on seasonality. In [21] the 

problems of pallet exchange are described. The price depends on the type of goods that will be 

transported. Different goods require different methods of securing [22]. In [23] the problems of food 
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transport, in [24] temperature-controlled, and in [25] oversized ones are described. In [26] the method 

is presented to predict the risk and cost of cargo theft in road transport. It is important for an entrepreneur 

performing a transport service to know who is the payer, what the form and date of payment is. Payment 

terms can be long and the customer’s financial situation can be a concern for the transport company. 

Effective cash flow management in transport companies is described in [27]. The issue of cash flow also 

affects container transport [28].  

The Jupyter Notebook [29] is an editor for programming code. Pandas [30] is a data processing 

programming library. NumPy [31] is the programming library for calculation analysis, Scikit-Learn [32] 

is the machine learning programming library. Matplolib [33] and Seaborn [34] are visualisation 

programming libraries. GitHub [35] is a repository for programming projects. The summary of methods 

by number cited in the Scopus database is shown in Figure 1. Articles about Pandas and Seaborn are 

presented in conference papers. The data are current as of April 7, 2022.  

 

Figure 1. Summary of the number of citations of articles describing the methods 

The main research goal is to find a method to train a machine learning model to predict the price of a 

road transport service and implement it in the application in order to be able to validate it in the future 

by evaluating it with experts. The thesis is that few process managers are familiar with machine learning 

and Python programming. To validate and evaluate the model with industry experts, it is proposed to 

programme a web application that will be available to everyone. 

1. Methodology  

The statistical method, including regression and correlation analysis, is used in the project. The 

experimental method is used in the project. The experiments consist of checking how the model behaves 

with various combinations of input data. Data processing and model training were performed in the 

Jupyter Notebook editor and the Python programming language. Programming libraries: Pandas for data 

processing, NumPy for calculation analysis, Scikit-Learn for machine learning, Matplolib, and Seaborn 

for visualisation are used to complete the project. The code for executing the project has been made 

available in open access on the GitHub repository. This project is available at [36]. The methods of 

using Python are described in [37] The import system, the Python code in one module, accesses the code 

in another module through the import process. 

1.1 Pandas 

The methods to work with data using the Pandas [38] library are presented below: 

• pandas.read_csv - read a comma-separated csv file in DataFrame 

• pandas.DataFrame.info - give information about a DataFrame 

• pandas.DataFrame.agg - an aggregation method that uses at least one operation, for example: 

mean, median, minimum, maximum, standard deviation 

• pandas.DatetimeIndex - method to get valuable date and time data 

• pandas.DataFrame.corr - method to compute pairwise correlation of columns 

• pandas.DataFrame.fillna - empty values fill method 

• pandas.factorize - method to obtain a numeric representation 
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1.2 Numpy 

The calculation methods that use Numpy [39] are shown below: 

• numpy.mean - method for the arithmetic mean along the specified axis. 

• numpy.median - method to compute the median along the specified axis. 

• numpy.ndarray.max - method to return the maximum along a given axis. 

• numpy.ndarray.min - method to return the minimum along a given axis. 

• numpy.ndarray.std - method to return the standard deviation along a given axis. 

• numpy.corrcoef - method to return Pearson product-moment correlation coefficients. 

1.3 Scikit-Learn 

Methods with the use of Scikit-Learn [40] are presented below: 

• sklearn.tree.DecisionTreeRegressor - method based on decision tree regressor 

• sklearn.ensemble.RandomForestRegressor - method based on random forest which is a 

metaestimator that fits a number of classification decision trees on various subsamples of the 

dataset and uses averaging to improve predictive accuracy and control overfitting 

• sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor - method implements a meta-estimator that fits a number 

of randomised decision trees 

• sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor - method of gradient boosting for regression 

• sklearn.metrics.mean_squared_error - mean squared error regression loss. 

2. Results 

The dataset contains information on 262 free-market freight offers. All offers are for full truck loads 

(FTL). Each order is assigned a quantity with a price in euros. The most expensive price is 4300€ and 

the cheapest 20€. The average price is 811.98€ and the median is 690€. The standard deviation was 

527.16 €. The prices are varied. Price is variable for prediction. The number of kilometres is assigned 

to each order. The longest route is 2045.4 km and the shortest is 20.7 km. The mean load would be 

transported over a distance of 817.66 km, and the median is 747 km. The standard deviation was 422.78 

km. The distances are varied. Each load is assigned a weight in tons. The heaviest is 25.7t. and the 

lightest 1.52t. The average is 21.24t. and the median is 24t. It is common practise for transport seekers 

to expose a maximum weight of about 24 tons for the tautliner or curtain body type. The standard 

deviation is 5.13t. The Pearson correlation of distance and price is 0.77. The highest rate was 6.72 [€/km] 

and the lowest was 0.46 [€/km]. The average cost is 1.02 [€/km] and the median is 0.92[€/ km]. The 

standard deviation is 0.52 [€/km]. The price of [€/km] of the route is a feature that allows analysis to 

compare all offers with each other. The correlation between weight in tonnes and rate [€/km] is negative 

and is -0.04. This shows that it is better to choose the rate in [€/km] than in [€/tonne-kilometre]. This is 

a phenomenon that may seem illogical. This is because non-standard loads, which are more expensive 

to transport, are light. The price dependence on the loading and unloading place is shown in the figure 

2. For transports in relation to and from Sweden, for better visualisation, prices are given after deducting 

the costs of ferries. Poland is a country in which all exports are higher than import prices. Sweden is a 

country where all exports are cheaper than imports.  

The model presented in the article covers 9 countries of the European Union presented in the figure 3 in 

dark green color. This is because data is available to train a valuable model. Further coverage expansion 

is planned. The planned area of activity is marked in light green in the figure. It is an area of the European 

Union. The European Union is an area of free exchange of goods and services. Based on this, it can be 

concluded that modeling for such an area makes sense. Modeling transport with countries outside the 

European Union is more complicated for modelling because political and administration reasons. The 

target area of the European Union is argued because of the free flow of goods and services between 

countries. It is made with MapChart. A weak positive correlation is demonstrated with: the number of 

pallets for exchange 0.03, the number of loading places 0.01, and the payment term 0.04. A weak 

positive correlation of 0.1 was shown between the TimoID number and the price.  

TimoID is assigned to the company in chronological order, which means that longer-running companies 

have a lower number. The correlation between the rate in [€/km] and the distance was -0.13, which 

means that longer routes have a lower rate.  
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Figure 2. Average freight price in transporting goods between countries in [€/km] 

 

Figure 3. The operating range of the model 

Four machine learning models were compared according to the MSE metric. The results are shown in 

the figure 4. The models are cross-validated. The best is ExtraTreesRegressor with MSE = 169.76. The 

best model will be analyzed and implemented into the application.  
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Figure 4. Compared models according to the MSE metric 

The 20 most important features of the model are presented in the figure 5. The most important feature 

is KM, which means the sum of kilometers from the initial loading point to the last unloading point. 

This group includes more features that define the distance: SE_KM - the number of kilometers in 

Sweden, PL_KM - the number of kilometers in Poland, LT_KM - the number of kilometers in Lithuania, 

CZ_KM - the number of kilometers in the Czech Republic, EE_KM - the number of kilometers in 

Estonia. OTHER_COSTS is the amount of additional costs, such as tunnels or ferries, that the carrier 

has to pay extra. In this database, these costs represent the ferry costs for shipments to and from Sweden. 

COUNTRY_DELIVERY_PLACE is 1 of 9 countries of unloading, COUNTRY_LOAD_PLACE is 1 

of 9 countries of loading, RELATION is 1 of 81 unique relationships between countries. The 

characteristics that describe the requirements are: VEHICLE_TYPE - vehicle type, BODY_TYPE - 

trailer body type, GOODS_TYPE - goods type, LOAD_UNLOAD_METHOD - loading and unloading 

method, REQUIREMENTS - special equipment requirements. END_LOAD_DATA_DAY - describes 

the day of the month in which the goods are to be finally loaded. The features that describe the company 

that requests transport are: TIMO_ID - chronological user number assigned to companies, 

CLIENT_VAT - unique number of the person offering transport. 

 

Figure 5: Top 20 features for the ExtraTreesRegressor model 
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2.1 Implementation 

The scheme of the application functioning is presented in a simplified version in figure 6. The data for 

the study are obtained from transport offers on the free market, such as freight exchanges. Raw data 

cannot be directly entered into the model. The most important thing is that user can communicate with 

the machine using numbers, not words. The data processing stage requires the data to be translated from 

text to numerical. The Pandas library is used for this. Prepared data is data in numerical form. In this 

form, model is trained using the Scikit-Learn library. A method has been proposed that will allow all 

potential users to access the application. The model, along with other files necessary for operation, is 

made available in the Git Hub repository. The Heroku server retrieves data from the data repository in 

real time. Then make it available on the server page. The user can enter the website, input the data 

regarding his query and in response, he will receive the predicted price from the server. Scheme is made 

at lucid.app. A simplified version of the application is available on the website [41]. Transport industry 

experts who are not machine learning specialists can assess the suitability of the system. Presentation of 

the results in this form allows authors to receive feedback from transport managers. An application 

evaluation survey may be conducted. This will allow searching for research gaps and planning further 

research. 

 

Figure 6: Scheme of the functioning of the application for price prediction 

Conclusions 

Machine learning methods can be used successfully to predict the price of road freight transport. The 

price of transporting goods by road depends on many factors. The most important factor is distance. The 

price is influenced by the relationship depending on the starting place of the loading and the final 

location of the unloading. Poland and Sweden are special cases. All export relations from Poland to 

other countries were more expensive than import relations. It may be influenced by a very large number 

of registered companies and vehicles for international transport in Poland. All Sweden export relations 

were cheaper than import relations. Firms operating on the market for longer pay less for their services. 

This may be due to the fact that companies operating for a shorter period of time are a risky payer. The 

type of vehicle, body, and method of loading and unloading affect the price. The more complex the 

requirements, the more expensive it will be. The more universal the load is in the selection of the means 

of transport, the cheaper it is. The best  model in experiment was ExtraTreesRegressor. Implementing a 

machine learning model in a web application will allow non-Python programming and machine learning 

users to evaluate the application. The expected effect of the research is to reduce the amount of time that 

operational employees spend on tasks that require a lot of computing power. Employees can focus on 
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tasks where natural intelligence is more effective. The use of the model allows managers to improve the 

efficiency of the organisation and make better decisions. Better decisions will translate into improved 

financial results and better company development. In future research, the software can be evaluated by 

employees who manage transport processes on a daily basis. The answer will be feedback that will allow 

researchers to plan future research more effectively. 

Acknowledgement: Publication supported by the Excellence Initiative Research University programme 

of the Silesian University of Technology, 2021. 
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Abstract: The digitalisation of mobility and logistics promises many benefits to both transport operators and 

users in terms of efficiency of traffic management, better coordination of demand, better access to 

information, faster deliveries, and shorter travel times. These benefits are, however, not equally 

available and accessible to all parts of society. Access to digital services, such as app-based car-

sharing, ride-sharing, e-scooter sharing, mobility-as-a-service applications, food deliveries or smart 

traffic lights can be limited due to physical, cognitive, or socio-economic barriers. The widening 

digital gap in mobility and logistics has rarely been addressed in previous research. This paper will 

address this gap based on the results of the ongoing EU-funded project Inclusive Digital Mobility 

Solutions (INDIMO). Based on interviews with 70 vulnerable users and 45 interviews with 

stakeholders, we have established vulnerable user profiles and identified their needs and requirements 

concerning digital mobility and delivery services. In addition, the barriers and drivers of the 

deployment of digital mobility services that operators, developers and policy makers face were 

established. The findings are used to develop the first Universal Design Guidelines for Digital 

Mobility and Delivery Services that is tested in 5 pilot projects where existing digital mobility and 

delivery services are redeveloped and evaluated in an inclusive way. 

Keywords: digital mobility, inclusive transport, vulnerable users,  

Introduction 

Technological development is extremely fast, which manifests itself especially in transport, where 

technology is key to respond to the challenges of traffic congestion, decarbonisation, safety and 

resilience. Recently, several new digital mobility services have emerged including free-floating car 

sharing (which can only be booked online), shared e-scooters and bicycles, ridesharing services, door-

to-door shuttles, mobility-as-a-service, while existing public transport services have been transformed 

to embrace new digital channels for communication (real-time information and route planning) as well 

as booking and payments (ticket purchase). The digitalisation of mobility and logistics promises many 

benefits to both transport operators and users in terms of efficiency of traffic management, better 

coordination of demand, better access to information, faster deliveries, and shorter travel times. 

Digitalisation, however, assumes that users have the basic skills to use computers, smartphones or ticket 

vending machines and they also have the necessary equipment such as smartphones or computers with 

stable internet connection. These cumulative conditions alone exclude millions of people from the 

benefits of digitalisation in Europe. Only 56% of EU citizens have at least basic digital skills leaving 
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almost 200 million people without such skills. While the majority (80%) of young people (aged 16-24) 

are familiar with digital technologies, only 33% of those aged 55-74 have at least basic digital skills. 

There is still also a significant gap between rural and urban areas: only 48% of individuals living in rural 

areas have at least basic digital skills, in contrast to the ones living in the cities (62%) [1]. Therefore, 

the benefits of digital mobility are not equally available and accessible to all parts of society [2]. 

Not being able to access (digital) transport services can lead to transport disadvantage and eventually 

social exclusion. Transport disadvantage has been defined as the absence of sufficient access to 

transport due to lack of information, fear of crime, high cost of fares, poor public transport services or 

no access to a car [3]. Transport disadvantage is often coupled with social disadvantage, which can be 

caused by low income, unemployment, low skills, poor health, or poor housing. The interaction of 

transport disadvantage and social disadvantage can result in transport poverty [3], which can be the 

cause of being ‘locked-out’ of social activities such as being able to go to school, shopping, access health 

facilities and jobs [4]. Kenyon et al. defined this as transport-related social exclusion [5]. The lack of, 

or inability to use, mobility services has been shown to be a factor in sustaining poverty, unemployment, 

and other socioeconomic inequalities since it blocks access to these very same crucial opportunities [3], 

[7]. Church et al. identified seven features of the transport system that can cause exclusion: physical, 

geographical, economic, time-based, fear-based, space exclusion and exclusion from facilities [6]. The 

above list, however, still does not reflect recent features of the transport system, such as digital 

applications that provide access to specific transport services such as public transport (e.g., through 

buying a ticket or getting information), car-sharing (through digital booking engines) or deliveries (by 

ordering through a mobile phone app or website). Therefore, the digital gap that has emerged in the past 

20 years contributes to exacerbating already existing social exclusion (e.g. in rural areas where internet 

access is insufficient or in cities where the cost of digitalised mobility is too high)[8]. Besides, it can 

also create new inequalities by excluding people without digital skills or access to digital technology to 

new modes of transport that would offer flexibility (e.g., car-sharing, ride-sharing, shared e-scooters, 

mobility as a service, food deliveries).  

While the literature on social exclusion in transport has expanded significantly in the past 20 years (see 

for example [9]–[12]), the impact of digitalisation of the transport system on social exclusion has hardly 

been addressed. This paper addresses this gap based on the results of the ongoing EU-funded project 

Inclusive Digital Mobility Solutions (INDIMO) and tries to answer the following research question: 

‘What are the key barriers and drivers to develop and deploy digital mobility and delivery services that 

are accessible and inclusive?’.  

Based on semi-structured interviews with 70 vulnerable users and 45 interviews with stakeholders, we 

have established vulnerable user profiles, identified their needs and requirements concerning digital 

mobility and delivery services and determined the barriers and drivers of deploying inclusive digital 

mobility services experienced by policy makers, operators and developers. The findings are used to 

develop the first Universal Design Guidelines for Digital Mobility and Delivery Services that is tested 

in 5 pilot projects where existing digital mobility and delivery services are redeveloped and evaluated 

in an inclusive way. Based on these guidelines, a policy evaluation tool is also being developed that will 

help policy makers e.g. in cities to evaluate if a new or existing service complies with the guidelines in 

terms of inclusiveness and accessibility. 

1. Methodology 

The main stakeholder and target groups of the project are citizens including end-users and non-users of 

digital mobility services, software and hardware developers, digital mobility and logistics operators, and 

transport authorities, local and regional policymakers.  

The INDIMO methodology is designed as a five-stage process. Stage 1 is devoted to the identification 

of user and non-user needs and capabilities, and to the investigation of requirements and concerns of 

developers, policymakers and operators when introducing digital mobility/delivery services 

(DMS/DDS). Stage 2 concerns the co-designs of the INDIMO Inclusive Digital Mobility Toolbox to 

bridge the digital mobility gap, on the basis of needs, capabilities, requirements and barriers identified 

in stage 1. Stage 3 looks at the co-implementation of tools from the INDIMO toolbox, their impact and 

usability tests in the five pilots. In stage 4, efforts are focused on co-evaluation, feedback and redesign. 

The co-evaluation will be, both, in terms of inclusion and accessibility assessment of the DMS/DDS, 
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and of the INDIMO Toolbox. Pilots will provide feedback in order to improve the INDIMO toolbox. 

Finally, Stage 5 concerns the transferability assessment and the deployment of the INDIMO Toolbox as 

an online toolkit. 

This practice aims to lead to the establishment of guidelines and policies for developing digital 

information systems and applications for inclusive transportation. As such the outcome of this project 

will be a comprehensive online digital mobility deployment toolkit comprising of: 

• A universal design manual (UDM) for digital mobility services.  

• Guidelines improving the design of interface between transport users and digital mobility systems 

(i.e., Universal Interface Language icons).  

• Guidelines for cyber security and personal data protection. 

• A policy evaluation tool and recommendations for policymakers. 

This paper focuses on the first stage, i.e., the data collection about the needs and requirements of all 

stakeholders. The methodology of this data collection is shown in Figure 9. Based on the literature and 

a workshop with experts we identified a number of vulnerable user categories that were interviewed in 

this first stage of research (see Figure 10). 

 

Figure 9. The INDIMO methodology for the assessment of user needs and requirements (Source: Efrat 

Kedmi-Shahar, Hannes Delaere, Wim Vanobberghen, Floridea Di Ciommo (2020) INDIMO 

Deliverable D1.1 Analysis Framework of User Needs, Capabilities, Limitations & Constraints of 

Digital Mobility Services) 
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Figure 10. Vulnerable user categories identified that are affected by the barriers to access to digital 

mobility and delivery services 

In total, 70 semi structured interviews (SSIs) with digital mobility services’ users and non-users, 25 

interviews with stakeholders representing users, and 20 stakeholders representing digital mobility 

operators, developers and policy makers were carried out. The SSI structure was setup in accordance 

with several dimensions identified in the general analysis framework. SSIs were firstly debriefed, and 

secondly analyzed through a coding process performed by using the Quirkos CAQDAS (Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis) software. Finally, the thematic analysis allowed to organize the 

identified codes in meaningful crosscutting themes in terms of similarities, differences, and 

relationships.  

2. Results  

2.1 User goals and needs 

According to the interviewed stakeholders, vulnerable users might use the digital mobility services 

because a) they can increase autonomy by reducing the dependency on other persons and by reducing 

insecurity, b) they end isolation by connecting with relatives, c) they increase quality of life with their 

offering and d) they support emancipation and education.  

In order to achieve these goals, there is a need for an easy and convenient system. This can on the one 

hand be achieved, not necessarily by using the newest technologies, but by rather looking in an 

intelligent way to familiar used technologies (for example use WhatsApp for connecting with elderly 

persons with a service such as food delivery) or solutions that allow hands-free operations (for example 

for blind persons crossing the street). On the other hand, it can be achieved by easy access and by 

supporting flexibility - allowing for sudden changes in needs and adapting the requests (for example 

cancelling a trip at the last moment and book a new one).  

Some needs are more connected to particular vulnerable characteristics and go beyond technology. 

Confidentiality is a particular need for refugees and migrants. Persons with impairments (mobility, 

visual, auditory, cognitively) are highly in need of a system that is deployed within a broader strategy 

or structure in order to avoid a mere symbolic implementation of the solution. For example, in case of a 

smart traffic light also the surroundings and safety of the pavements matters. In case of food delivery, 

not only the availability of healthy food options matters, but also that it is presented in a structured 

approach of menus. Caregivers demand a solution that pays as much importance to the person they take 

care of as to themselves, requesting particular demands to the service agent or the physical tool involved 

(car, tram, …). For women from ethnic minorities in rural settings, the need is to reconcile two worlds: 

the one of tradition and the one of modernity.   

2.2 User requirements 

In order to achieve the above-mentioned goals and needs, the following user requirements were deducted 

from the stakeholder interviews:  
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2.2.1 Usability 

Interfaces (digital or physical) should be intuitive and easy to use with an interface in the local language 

and using easy to understand terminology. The latter becomes more important with the age of the users. 

Gender sensitive terminology was mentioned as a requirement for the women belonging to ethnic 

minorities in rural areas. Attention should also be given to features that increases accessibility (adapting 

fonts, using colours, incorporating voice-over text technologies).  

2.2.2 Workflow 

The kind of workflow requested will depend on the kind of service. Two broad categories of workflow 

can be discerned. For delivery systems – digital lockers, healthy food delivery – as well as smart traffic 

lights, the vulnerable profiles demand a structured approach (e.g., step-by-step like in Instagram). In the 

case of the first two services, this is to reduce the information overload and allow for a learning curve 

through usage. In the latter case this is to be sure that too much information won’t distract the user from 

the traffic circumstances.  

In the case of transport systems, the user profiles on the other hand ask for a logical order – search, 

select, order, confirm – but in order to act fast, it is requested to set preferences or save history in order 

to skip parts of this order. For example, a caregiver of child might need to adapt a trip while looking 

after a kid: she or he does not have time to move through the whole interface but rather would like to 

order a shared ride based on past searches or preferences.  

2.2.3 Support and assistance 

Besides support tools such as videos or a FAQ, the need for a human assistance is felt among most of 

the user characteristics. In the case of younger profiles (women from ethnic minorities in rural villages 

or caregivers of children) the fact that a helpdesk is not operated by a bot or another technology but by 

a person is sufficient. In the case of older persons or persons with impairments or isolated persons or 

persons with low income, training is felt as essential. This starts already in the early stage of detecting 

the system and follow-up should be organised throughout the usage stage. Working together with 

specific organisations that are working on the ground with vulnerable users is seen as a key element for 

success.  

2.2.4 Privacy and security 

For stakeholders, privacy relates on the one hand to a need to follow data privacy legislation, although 

they stress that some users won’t be interested as such in the issue apart from bank details (older persons 

in particular). Besides data privacy, privacy also relates to preventing eavesdropping with impaired 

persons or protecting the safety of refugees (preventing giving away locations to authorities or human 

traffickers). Women from ethnic minorities in rural area’s also request a certain respect of their privacy 

by for example not having a publicly visible profile on the service.  

2.2.5 Trust and reliability 

Trust for vulnerable persons will depend partly on the operator that is running the service. On the other 

hand, opinion leaders around them are important to introduce them to a service. In the service itself, 

ratings of service agents from other users is considered as a means to increase trust. Finally, a reliable 

service is very important, especially for impaired persons. They count really on these services to 

organise their mobility and a non-functioning system might have an important impact. Reliability is also 

important for users of ride-pooling and ridesharing and is in this context understood as offering a 

punctual service.  

2.3 Identification of users and non-users’ needs 

People’s needs vary across population groups and pilots, but there are threads as “space”, “time” and 

“trust & human contact” that are points of contact and common areas for all vulnerable groups we 

surveyed. 

Space-related needs are associated with the lack of infrastructure, transport poverty and difficulties for 

personal mobility. Some settings, such as the disperse villages of rural geography or the scattered and 

less densely connected peri-urban landscape contributed to a feeling of inadequacy of current transport 

setting and the potential of digital mobility services and digital delivery services. Time-related needs are 

associated with the good use of the variable time; time needs to be flexible, adapting to the user demands. 
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And at the same time punctuality of different services is highly valuable, especially in the context of 

mobility of care. Finally, with regards to trust and human contact, there is a demand for the human 

presence and assistance behind the services that cannot be completely replaced by automation of 

features. The contact with human people, even by technological channels, is a valuable source of 

inclusion and a cornerstone of trust building. 

2.4 Barriers to the design, planning, deployment and operation of accessible and inclusive 

digital personalised mobility and logistics services 

Besides investigating the needs of the potential users and non-users of digital mobility and delivery 

services, we also identified a number of common requirements, needs and challenges of policy makers, 

operators and developers that are relevant for all types of services investigated. These barriers and 

drivers are related to the market position of the services, the regulatory framework in place, the 

integration of the service into the public transport service network, the diversity of the vulnerable to 

exclusion groups, knowledge about the vulnerable groups, the level of user involvement (co-creation), 

the fast evolution of digital mobility services and the availability of local support for ensuring 

accessibility and inclusiveness, communication and collaboration between stakeholders. 

From the significant drivers and barriers described above, four topics were discussed more frequently 

and more elaborately during the interviews and thus, were considered to have a bigger impact on the 

development and implementation of an inclusive digital transport system. First, the need for a 

regulatory framework on multiple levels is clear, for both developers and operators, but also for cities 

and regions, so that there is a clear vision of what is needed and expected when services want to operate 

in a designated area. The framework should also address specific aspects such as accessibility, 

availability, inclusivity, sharing of data, collaboration between the private and public sector. Such a 

regulatory framework would push for more initiative towards the development of inclusive transport 

services and would therefore also have a positive impact on the number people making use of a more 

inclusive digital transport system.  

Secondly, there is a need for collaboration and open communication during and after the development 

phase on several levels. Firstly, operators and developers should have open communication so change 

happens faster and more efficiently, secondly, they should be in close contact with the policy makers in 

the regions they are active in. In combination with a regulatory framework stating the needs and 

expectations from the service this would create a more stable market situation. A more stable market 

situation positively influences user involvement. A clear example is car-sharing, compared to other 

services, it is the oldest type of shared mobility we studied, with a decent regulatory framework in most 

places and the providers have more stable operations and a secure market share. We concluded that 

fluctuation in the market results in operators and developers focusing on the general population without 

keeping in mind the vulnerable to exclusion groups and any measures to include these groups such as 

co-creation events. Market stability results in a steadier revenue stream, resulting in services taking time 

for co-creation with and input from vulnerable to exclusion groups. A third important aspect of 

communication is the need for user involvement and co-creation between all stakeholders and the 

(potential) users of their service, keeping in mind the need for heterogeneous groups when organising 

co-creation events. User involvement needs to be focused on the people vulnerable to exclusion and not 

on those already making use of the service. A major issue is the lack of knowledge among the 

stakeholders about vulnerable to exclusion groups, which makes reaching them very hard. This often 

results in events with very homogenised groups: highly educated, majority, middle-class people who 

already have the means, skills and knowledge to make use of these services. 

A last pivotal topic for further development of the digital transport system is the collection, 

management and sharing of mobility related data. Shared knowledge and experience would be a 

massive boost for the development of services, which are now happening horizontally by developers 

and cities, with multiple developments experiencing the same issues and barriers. Apart from sharing 

knowledge and experience, sharing data, by the introduction of KPIs, would have a major impact on the 

efficiency for users. It is no surprise that the MaaS-like services already collect a lot of information, 

several of these services are in favour of sharing information, operators and developers are a bit more 

concerned. Sharing of relevant information could result in a disadvantage compared to the competition. 

Another aspect the operators and developers were concerned about is the management of data, they do 

not trust governments have the skills to collect, manage and share the data so that it creates advantages 

for all parties.  
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A regulatory framework related to inclusive development, data collection, data-management and sharing 

and collaboration, in combination with the growth towards a more stable market could have a positive 

effect on the inclusivity and accessibility of a mobility or logistics service. These topics will be key 

during the development of the INDIMO Policy Evaluation Tool.  

Conclusions 

This first stage of the research identified opportunities, limitations, and constrains of digital mobility 

and delivery services. 

The face of digital mobility services is continuously changing as new technologies, applications, and 

devices offer more and new mobility options. The repeated appearances of use requirements, beliefs, 

motivations and feelings, shared by the target groups of our research, make us think that addressing the 

opportunities for more inclusive and accessible digital mobility/delivery services is of great importance 

at present. At the same time as citizens are looking to enhance their mobility, regulators, operators and 

developers drive the movement of private-public-partnerships (PPP) forward towards more inclusive 

and accessible transport network systems. 

The results of our multi-stakeholder investigation pointed out several key barriers to the deployment of 

inclusive and accessible digital mobility services. Nowadays, applications can be easily developed 

practically by anyone and uploaded to the Internet for the public to use at one’s “own risk”. The 

regulatory framework is often non-existing or outdated, and there is a lack of knowledge among 

developers about potential vulnerable-to-exclusion users. In general, users are predominantly not 

involved in the development of these services. Also, there may be a lack of cooperation and collaboration 

between private and public organizations. Application development outbreak typically overlook 

accessibility and inclusivity features, as well as the data privacy and protection sensitivities of various 

target groups. Further, the limited willingness to share mobility related data and information among 

developers, operators and public authorities may harm the service. 

Alleviating a number of constrains can help make existing and/or new digital mobility services more 

inclusive and accessible. First, there is a genuine interest to engage potential users and enhance public 

awareness of existing mobility services and increase users’ engagement. For people to trust and make 

use of present digital mobility systems, personal data needs to be collected on “a must have” basis and 

handled in accordance with strict data privacy and data protection regulations (e.g., GDPR the General 

Data Protection Regulation). Having said that, unstable market conditions lack a comprehensive 

universal regulatory framework addressing cybersecurity, data privacy and data protection. Data privacy 

and data protection regulations are often unclear, too complicated and therefore overlooked by users, 

operators and other stakeholders, which are not aware how data is randomized, protected and shared. 

Our investigation outcomes show there is a need for clear determination on the use of personal and 

mobility data. 

Based on the above needs, requirements, barriers and driveers collected inthe first stage of the research, 

recommendations have been formulated that will be included in the INDIMO Digital mobility toolkit, 

being developed and tested inthe INDIMO pilots. The toolkit will be available on the INDIMO website: 

www.indimoproject.eu. 
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Abstract: The barriers between mobility sub-systems are to be broken. Mobility as a Service (MaaS) is 

implemented as a platform-based, integrated mobility service, which is open to facilitate further 

cooperation of mobility related services. The joint operation of smart parking, smart charging, and 

smart grid services could be expected, as the charging and energy management of road electric vehicle 

is a supplementary task during parking. Considering this tendency within the MaaS framework, the 

research question is how the information flow coordinates the smart parking-based charging service. 

The research objective is to elaborate an information system concept to provide public parking-based 

charging service in MaaS. The system engineering, process-oriented approach is applied. The 

information system architecture and its main functions are elaborated, as well as the calculation 

method of energy power distribution regarding energy management function. Our results intend to 

support information system planning for such parking-based charging service.  

Keywords: Mobility as a Service, road electric vehicle, parking, charging, energy management  

Introduction 

As is one representative of Smart Mobility, Mobility as a Service (MaaS) has been implemented in 

several cities. The development of MaaS meets its difficulties facing Covid-19. However, as the overall 

aim of MaaS is the mobility integration, the continuous development of MaaS is still expected. 

Especially taken the electromobility into consideration in MaaS [1]. MaaS is significantly supported by 

digitalization regarding the service platform and integrated mobility services, but it is not limited by the 

digitalization. At current phase, the integration in MaaS is still discussed and implemented in the 

information, platform, and service level [2, 3]. As is to be a further step, the land use, or the infrastructure 

integration is to be taken into consideration, as the 15-min or 30-min city concepts are proposed both in 

Smart City and Smarty Mobility [4, 5]. Service stops or mobility hubs are to be the connection points, 

where the shared vehicle services, vehicle parking, and electric vehicle charging are located. Regarding 

the further development tendency, the Jelbi MaaS service implemented in Berlin is a pioneer [6]. 

Electric cars, bikes, scooters, buses, etc., all are electric road vehicles, the electric road vehicles refer to 

electric cars (EVs) and electric scooters (e-scooters) in this work. The owners of EVs are not the focusing 

points in our work; namely, both situations are acceptable, that the EVs either are personally owned or 

for shared use. As this paper works as an initial service concept from the informatics point of view, we 

assume the significance is the ability to provide the parking-based charging service. Thus, the discussed 

parking-based charging space can be used for both purposes: public charging for personal owned 

vehicles and public charging for electric vehicle sharing services.  

Charging is a parallel task along with the parking of electric vehicles. Typically, the candidate location 

determination for installation of charging-enabled parking lots and, converting existing parking spaces 

into EV-enabled parking spots, which are the two main research streams in this relatively new parking-

based charging services [7]. In addition, the solar-charge EVs in parking lots are also studied by 

researchers considering longer time parking activities, e.g., the solar charging opportunities in Park and 

Ride (P + R) facilities [8].  

MaaS is implemented as an open digital platform, which provides opportunities to further integrate 

various services, both mobility related services or non-mobility related services are welcomed. 

mailto:he.yinying@edu.bme.hu
mailto:csiszar.csaba@kjk.bme.hu
mailto:foldes.david@kjk.bme.hu
mailto:csonka.balint@kjk.bme.hu
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Regarding mobility related services, charging and parking of vehicles are significant services which are 

to be included. Furthermore, in a vehicle-to-grid approach, EVs are available to feed the smart grid as 

well. Simultaneously, the electric vehicle sharing services are strongly proposed in MaaS, as well as the 

infrastructure integration planning of MaaS are to be taken into consideration. Parking-based charging 

space and parking lots are such kind of connection facilities are identified as the joint points. Thus, the 

research niche facilitated by the main research question stands that, from the informatics point of view, 

how the information flow coordinates the smart parking-based charging service considering the energy 

management in the smart grid.  

Accordingly, research questions are unfolded as follows: 

• Why and how to include the parking-based charging service into MaaS? 

• What are the main information system functions? 

• How to balance the energy distribution in a vehicle network point of view? 

To answer research questions, the remaining of the paper is structured as follows. Literature review is 

summarized in Section 1. In Section 2, the research methodology is described by the steps in the research 

process. The summarized opportunities in digitalized mobility services are also presented as the research 

background. In Section 3, the functions in the information system, the parking-based charging service 

concept in MaaS, as well as the calculation method of energy management considering smart grid, are 

elaborated. The paper is completed by the concluding remarks including future research directions.  

1. Literature review 

From the transportation integration point of view, MaaS is neither a new nor innovative mobility service 

[9]. The origin concept could be the Advanced Traveller Information Systems. Various technology 

development, especially the information and communication technology (ICT) provides the 

opportunities, and facilities the integration in transportation field. However, considering the perspective 

to view mobility services, the service usership, and the shared mobility services, MaaS is new. MaaS is 

proposed as a new power intending to lead people to a more sustainable and environmental-friendly 

transport system. The Whim application is developed in Helsinki by MaaS Global this private company, 

and it is well-recognized as one MaaS representative mobile application [10]. The success of Whilm 

application is also strongly supported by the public transport sector of Helsinki [11]. In addition, that a 

personal car may be not needed in Helsinki had been ever discussed [12].  

Not so many cities are available to provide such strong public-private cooperation to facilitate 

transportation. Thus, on the one hand, MaaS speeds its implementation, e.g., launch mobile applications 

in cities. On the other hand, the willingness to accept and use MaaS service are still blur and not strong 

[13]. Michal et al. [14] had conducted an online survey intending to investigate the attitude to use MaaS 

among around 6000 valid respondents in four European cities. Their results indicate significant evidence 

that the personal opinion counts, regarding shared economy, environmental friendliness, and social 

influence, which does impact the willingness to use MaaS. Their collected data also shows that people 

with higher age and the lower income are the average undecided users. Income level and education level 

do influence the mode choices of transportation, authors of [15] also comment that ‘educating citizens 

is an important path to reduce car dependency’. In addition, this statistical based survey study focuses 

on respondents in urban area.  

What should be and could be the MaaS, or the intelligent passenger transport in rural area has been also 

discussed [16]. MaaS is proposed as a ‘mobility for all’ service, people with special mobility needs, as 

well as mobility in rural areas are to be considered in MaaS planning. Problems such as uncertain and 

low demand exist, however, neglect problems are not a smart solution. Mobility hubs function as such 

connecting facilities, the relevancy and opportunities with solar charging and parking of electric vehicles 

also attracts researchers.  

According to a measurement study [17], the energy efficiency of measured EVs is low regarding that, 

the 55% of the energy taken from the electric socket has not been used for the wheels to be driven. This 

situation is significantly expected to be improved, it takes time and not easy. Whatever, the charging 

facilities play a key role in electromobility. The infrastructure, e.g., the availability of charging points 

influences the purchase and social attitudes towards purchasing and using EVs [18]. Land use planning 

forms a key question in vehicle parking. Currently, according to various parking behaviours, vehicles 

still park a lot even in most developed regions [19]. However, regarding the charging is a supplementary 
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task during parking, then the parking lots may have opportunities to convert to the charging enabled-

parking lots [7]. Both on-street parking space and the Park and Ride facilities are to be considered for 

such combination, in order to optimize the utilization of the parking space [8, 20]. In addition, smart 

parking and smart charging which are available to be managed via mobile applications, is the advantage 

in the parking-based charging service [21]. Especially considering the information flow interact with 

the energy flow in the smart grid to optimize the energy management [22, 23].  

From the perspective of informatics, MaaS is an open platform to involve digitalized mobility related or 

non-related services. Based on this assumption and stimulated by above literature, taken the tendency 

of electromobility into consideration, we identified the research niche. The novelty of our work is that, 

we include the parking-based charging service concept into MaaS framework taking the smart grid into 

consideration, from the transport informatics point of view.  

2. Methodology 

The main applied method is the engineering principle based, process oriented functional modelling 

approach. In addition, regarding energy consumption calculation, two typical calculation methods are 

summarized. The steps of the research processes in our work are presented in Figure 1.  

 Smartness  in vehicle related services 

Functions in the information system 
(for parking-based charging service)

Service concept in MaaS

(description)

Energy management function 
(based on a small network example)

 

Figure 11. Steps in research processes 

First, the opportunities of digitalized mobility services incorporating with MaaS are presented. Then, 

considering a parking-based charging space as a unit in the charging network, the functions in the 

information system regarding the charging-parking space provided service are elaborated. The charging 

of EVs and the e-scooters are considered in the same charging point. Next, regarding the parking-based 

charging service, how information flow interact with energy flow is interpreted, from the perspective 

incorporating this service into MaaS. Finally, the energy management function is detailed from the smart 

grid point of view, taken real-time data interaction and dynamic control into consideration. 

Here, we further discuss the relatively fast developed mobility services recent years regarding 

digitalization, as well as the connected information systems. The opportunities in digitalized mobility 

services (based on EVs) are summarized in Figure 2. Charging/filling, parking, running, and 

maintenance are the major activities of vehicles. Since more and more intelligent devices are equipped 

or installed on the vehicles, especially with the EVs, the smartness or the intelligence is not only from 

the process of the provided mobility services, but ‘the smart vehicle in the smart service’ as a whole is 

provided to users.  
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Figure 12. Opportunities in digitalized mobility services 

We focus on the new services stimulated by the digitalization. Mobile application is used as the 

interaction platform by users. Regarding vehicle charging and parking services, the first smartness 

stands at the digitalized infrastructure management, which means that demand and supply of charging 

point and parking space could be coordinated with real-time data. Availability and accessibility of 

charging point are visible on the map of the charging network, supporting the online booking and 

payment. The appropriate amount of charging points should be provided for people with special mobility 

needs. In addition, although Vehicle-to-Grid (V2G) approach remains at theoretical level with 

technology limitation during current phase, e.g., the lifecycle of batteries is decreased by the frequent 

charging and use, the national grid or the corresponding grid are to be transformed with changes, too. 

The smart grid concept is to be still promoted and put on effort. Use dynamic price of electricity as the 

tool to adjust the use period of electricity, it saves and balance the energy consumption in theory.  

Similarly, the availability and accessibility of vehicle parking is also with smart solutions. Not only the 

EVs, taken autonomous vehicles into consideration, charging may still be the big problem. Considering 

the charging demand and (may) decreased parking demand, balance the land use of parking space and 

charging point is expected, as charging is the supplementary task during vehicle parking. Thus, this is 

the reason why the parking-based charging service is proposed by several researchers. Parking based 

charging service could be both implemented on street parking area and in the Park and Ride facilities. 

In this work, we discuss the parking-based charging service as a whole in MaaS. Distinguish these two 

situations are our further work regarding analysis of mobility hubs.  

Regarding vehicle running, because of the wide range of mobile phone use, the online connections are 

more available between users. The connection between passenger and freight (parcel) are possible 

supported by digitalization. The crowdsourced parcel delivery service is proposed in this situation [24]. 

It is only earlier than MaaS one or two years. The platform dependency may provide the opportunity 
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that MaaS involves the crowdsourced parcel delivery service. The parking-based charging service is to 

be also a platform dependent service, it highly related with vehicle activities. In addition, several MaaS 

applications already included the parking space on their StreetMap. Thus, we propose incorporating the 

parking-based charging service into MaaS. Taken infrastructure integration into considerations in MaaS, 

mobility hub development is to be considered in this integration level, the (shared) vehicle parking and 

charging service are essential to be located in the mobility hubs.  

3. Results and Discussion 

Based on how to involve the proposed parking-based charging service concept into MaaS, firstly a ‘unit’ 

of the information system is presented in sub-section 3.1. How to use this service is interpreted. In sub-

section 3.2, how this service is to be in real practice is envisaged, by taken MaaS into consideration. In 

sub-section 3.3, the energy management function is detailed by providing calculation methods of 

dynamic electricity power distribution in smart grid, based on a small network example.  

3.1 Information system and functions 

Considering a parking-charging space as a unit of the information system, the main components are 

determined as follows: 

• MaaS operator: service coordinator and platform operator 

• User: the service is used via mobile application on the smartphone 

• Charging point: with smartness, connected to the information system and the smart grid 

• Electric vehicle: either public shared EVs or personal owned EVs 

• Energy provider: the electricity provider 

• Operator of infrastructure: operator of charging point and charging network. 

The components and main functions in the information system (a unit) are presented in Figure 3.  

Energy 

provider

Operator of 

infrastructure

User

MaaS 

operator
Function list

F1 Reservation

F2 Authentication

F3 Power distribution

F4 Payment

F5 Statistics analysis

F6 Maintenance

Legend:

information handling optional information handling

F1
F2

F4

F5

F1

F2

F2

F6

F3

F2

 

Figure 13. Functions in parking-based charging services 

The main functions are listed in Table 1. 

Table 6. Functions 

Function 
F1 Reservation F2 Authentication 
F3 Power distribution F4 Payment 
F5 Statistics analysis F6 Maintenance 
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Since the base assumption is that components are connected in the information network, thus, user uses 

service via mobile application. By fingertip clicks, the service is to be smoothly experienced. Listed 

functions are information management related functions.  

3.2 Incorporating service concept into MaaS 

Taken MaaS into consideration, how the parking-based charging service works is interpretated with 

determined functions. To visualize the service concept, we provide the following Figure 4. Both EV’s 

charging and e-scooter’s charging are considered in a same charging point.  

 

Figure 14. Illustration of the parking-based charging service 

We only consider the combination of e-scooter charging and EV charging in this work. E-scooters do 

not occupy too much electricity, and its size is small. It does not occupy too much physical parking 

space as well. The e-scooter is shared, public scooters. Personal owned e-scooters are available to be 

easily charged at home. Thus, the public shared e-scooter is provided with public charging opportunities.  

F1. Reservation: User reserves the charging service via smartphone, either including charging service 

in a travel chain or only reserves the charging service. In case the charging service is reserved within a 

travel chain, for example, after using the car-sharing service, the user can charge the vehicle and leave 

the vehicle at the charging station.  

F2. Authentication: User uses smartphone to start the charging process, via e.g., the quick response 

(QR) code scanning, the Near Field Communication (NFC) technology, for authentication purpose.  

F3. Power distribution: the real-time information flow influences the energy flow. With the dynamic 

control, the electricity is to be distributed according to demand in the grid network.  

F4. Payment: the electronic cash flow is the information flow as well. Payment can be involved in the 

MaaS monthly plan as well.  

F5. Statics analysis: users’ data of charging behavior are collected and analysed, for example, the 

frequent charging time duration (average charging time), the charging point location (where to 

frequently use the charging service: working place, shopping mall, hospital, etc.), the charging 

motivation (long time parking, shopping duration, fitness duration), etc. Personalized recommendations 

could be also provided based on the results of statistics analysis. Such as the nearest charging point with 

fast charging option, available charging facilities with the entertainment opportunities, etc.  

F6. Maintenance: the maintenance in this context is not the physical vehicle maintenance. It points to 

the maintenance of the information network and the platform. In order to better handle the data and 

improve the usability of information system.  

3.3 Function of energy management considering the smart grid 

According to concept of Vehicle-to-Grid, vehicles are available to charge back the electricity into grid 

during daily time [23]. And the vehicle is charged during the night period. Theoretically, the 
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combination of these two can share the pressure of electricity usage during daily peak time. This is one 

of the applications of smart grid concept.  

The smartness in parking-based charging service is that, the energy distribution or energy flow can be 

controlled by the information flow. In other words, the information flow can adjust the energy flow.  

Legend:

information flow energy and information flow
smart parking and 

charging infrastructure  

Figure 15. An example of parking-charging network 

The information connections between vehicles are still not available at current stage, the connected 

vehicles or fleets in information systems are expected in the near future with highly automated vehicles 

or autonomous vehicles. The base equation of energy distribution is shown in Equation (1). 

𝐸𝑝𝑎𝑣𝑒 =
𝐸 − (𝑛𝑐 ∙ 𝐸𝑐 + 𝑛𝑠 ∙ 𝐸𝑠) + 𝐸𝑏𝑎

𝑛𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡
|𝑡 (1) 

Regarding a specific time point t,  

• EPave: the average, available to be distributed power, kwh 

• E: available power in all, kwh 

• nc and Ec: n cars have charged Ec electricity, kwh 

• ns and Es: n scooters have charged Es electricity, kwh 

• Eba: the electricity which are charged back to the grid, kwh 

• nrequest: n cars are requested to be charged. 

The calculation is based on the real-time data from the energy network. At the time t, the available 

remaining energy is calculated first and then distributed to the requested vehicles which are to be 

charged. The charging back electricity is considered as ‘Eba’. The exact time point t is determined in this 

calculation. Namely, Equation (1) provides the answer to ‘the vehicle is to be charged at time t, which 

amount of average energy (electricity) could be distributed to the vehicle?’ 

In case the peak time charging diagram is available, then, the available charging power is to be calculated 

with the approximation theory-rectangular approximation. An example is presented in Figure 6. Namely, 

the available energy of a time duration can be calculated.  
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Figure 16. An example of energy management 

The available energy is the area between S1 and S2, which is expressed in Equation (2). 

𝐸𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 = ∫ (𝑠1 − 𝑠2)
𝑇𝑖

𝑇1

(2) 

For the further step calculation, the value of available energy is calculated according to Equation (3). 

𝐸𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 ≈ (𝑇1 ∙ 𝐸11 + 𝑇2 ∙ 𝐸12 +⋯+ 𝑇𝑖 ∙ 𝐸1𝑖) − (𝑇1 ∙ 𝐸21 + 𝑇2 ∙ 𝐸22 +⋯+ 𝑇𝑖 ∙ 𝐸2𝑖) (3) 

Then, the average energy distributed to a vehicle during the time duration [T1, Ti] is calculated according 

to Equation (4). 

𝐸𝑝𝑎𝑣𝑒 =
𝐸𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑛𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡

(4) 

Theoretically, the average distributed electricity of a vehicle at time t or during a time duration can be 

roughly calculated according to Equation (1) and (3), (4), respectively.  

Conclusions 

The concept of integration of road vehicle public charging into MaaS is elaborated in our work, focusing 

on EV and e-scooter charging at the same charging point, from the perspective of transport informatics. 

MaaS provides mobility services based on a digital platform. Considering the MaaS ecosystem, more 

and more digitalized mobility services are welcomed to join the MaaS. Smart parking, smart charging, 

smart grid, these smartness-based concepts or implementation require the digital platform as well. Thus, 

involving smart parking-based charging service into MaaS is a promising step, as well as taken the smart 

grid into consideration.  

The first research question is answered by the summarized opportunities in digitalized mobility services 

in Figure 2. The second research question is answered by the elaborated information system structure 

with main functions in Figure 3. To answer the third research question, a small network example is 

presented in Figure 5, the simplified calculation methods of dynamic energy distribution are provided 

considering the energy management in smart grid.  

One of our further research directions is that, the parking-based charging service management will be 

distinguished regarding the locations of mobility hubs. The size and functionalities of mobility hubs in 

urban and suburban are different, even the mobility hubs in rural areas could also be considered. For 
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example, the mobility hubs in city center, the Park and Ride located at the suburban-urban area. 

Regarding the integration aim of MaaS, the location of mobility hubs in MaaS will be reconsidered. 

Charging availability plays a key role in mobility hubs, as well as in the further concept of 15- or 30-

minute liveable cities planning.  
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Abstract: Vehicle emission on the urban roads is deteriorating the life of many residents making the cities 

unlivable. Driver's activities during different trips, which is called the driving cycle, play a significant 

role on vehicle’s emission. The driving cycle has been developed in many cities as a need to estimate 

real vehicle emissions for the area study. The aim of the paper is focused to develop the driving cycle 

for different intersections. A driving cycle has been developed for un-signalized, signalized, and 

roundabouts intersection as the major intersections for urban roads. Driving cycle for each intersection 

is developed by clustering micro-trips from data in one second resolution. We found that driving 

cycles has differences in intersections and differ from the final driving cycle and roundabout offer 

more cruise ratio with less speed differences with respect to others. This research could be used to 

estimate the real vehicle emission on different intersections while could serve to future policymakers 

of the cities to reflect when they decide on the type of the intersection. 

Keywords: Intersections driving cycle, vehicle emission, OBD, micro-trips, Pristina  

Introduction 

Urban streets facilities implementation in many cities often do not meet the design criteria because of 

the insufficient spaces. Insufficient urban spaces are forcing engineers to adapt different types of 

intersections creating urban corridors without single type of intersection. In this context, vehicle’s 

drivers must choose different dynamic parameters of vehicles in their trips which is called driving cycle. 

Recently, driving cycle has been developed in many cities to present real driver behavior and to create 

vehicle’s emission inventories [1][2], [3]. It can be found many driving cycles that are developed for 

different purposes such as emission inventories and fuel consumption [4] in different countries and cities 

[21]. Driving cycle can be constructed based on vehicle categories (passenger cars, buses, motorcycles, 

etc.), road categories (urban, rural, highway etc.), traffic purposes and engine regime [5] while other 

studies has emphasis in more subcategories purposes such driving cycle for professional drivers, from 

cars used for business, urban/rural small cars, urban/rural medium or large cars, mini-roundabouts etc. 

New European Driving Cycle (NEDS) was developed for emission inventories for European cities [4] 

but recent studies have highlighted different results from NEDS and real driving cycle for the city study 

area [6]. It can be observed that emission model inventories must be developed based on real data of the 

study area. The most often methodology to construct the driving cycle is developed based on micro trips 

of speed-time profiles [20] from measurements in one second interval on the road. Driving cycle is 

consisted a series of dynamic parameters of vehicles; acceleration (A), deceleration (D), idle (I) and 

cruise (C) [7] which are called micro-trips. During measurements of vehicles’ speed on road is necessary 

to measure speed on function of time or distance without having any information about other facilities 

like intersections, roadside parking, pedestrian crossing, etc. Those facilities, especially intersection 

have effect on capacity and level of service of the road by decreasing the speed of vehicles. While main 

parameter of the driving cycle is speed it can be easy concluded that intersection have effect on final 

parameters of the driving cycle. Elsewhere on studies [4], [8][9][10] driving cycle construction is 

developed based on speed parameter but not by analyzing the effect of intersection on final parameters 

of cycle. Therefore, driving cycle construction is based only on speed-time or speed-distance profiles 

while road facilities effect only in dynamic parameters with purpose of operational needs of drivers.  

There is still no specific data about driving cycle construction at different intersection therefore the aim 

of this research is to developed driving cycle for un-signalized intersection, signalized intersection, and 

roundabouts for passenger cars as the most intersection that are implemented at urban roads. The 

parameters of micro trips and driving cycles at different types of intersection has been analyzed. At none 
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of the intersection, dynamic driver’s behavior (acceleration, deceleration, idling and cruising) and 

perception for their operational needs were not the same. The study is performed on the existing 

intersection without analyzing whether geometric parameters meet the design criteria.  

The research carried out on urban corridor with different intersection [11] sum up that signalized 

intersection can provide more emission, delay and queue length than roundabouts. The study has been 

performed in an urban corridor where type of intersection was signalized, un-signalized and 

roundabouts. Another study about intersection emission provided different results but was conducted in 

different conditions [12]. All roundabouts in an urban corridor were converted to signalized intersection 

providing lower emission [13]. Signalized intersection can produce aggressive acceleration and 

deceleration which can lead to high vehicle emission in a urban street with signalized intersection and 

roundabouts [14]. 

1. Data collection on the study area 

The study has been carried out in Pristina, the capital city of Kosovo. Recently, the city sprawl and 

motorized rate increased has reflected on traffic problems. The traffic fleet on urban corridors is 

compounded mostly by passenger cars, while bus lanes in some cases are shared with car. Bicycle lanes 

recently has started to implement in some streets but there are not so many kilometers and need more to 

do for progress. Because of the insufficient of public transport and lack of bicycles lanes the mobility is 

mainly done by passenger’s cars therefore driving cycle for intersection is developed for passenger cars. 

1.1 Data collection  

Data collection was conducted on the roads which reflected typical traffic conditions [15] and driver 

characteristics [8], [16] of the city. 

 

Figure 1. Intersections selected for study 

Data has been collected in the 11.70 km in the five main urban segments in two directions with 13 

signalized intersection, 5 roundabouts and 3 un-signalized intersection. To reflect traffic conditions 

morning (07:30-09:00) and evening (16:00-17:00) peak hour period and peak-off period (14:00-15:00) 

on workday and weekends in June and July 2021 were conducted. On other hand to reflect the driver 

behavior characteristics of the city the driver has been selected to be familiar with the city. Data 

measurements of speed was carried out with CANegde1 (OBD) with GPS which is connected to the 

vehicle to provide the data in 1 second. 
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 Table 1. Roads and intersections 

 Signalized intersection Roundabouts Un-signalized intersection Road length (km) 

Road I 3 1 2 2.1 

Road II 5 2 1 3.4 

Road III 2 2 1 1.4 

Road IV 1 4 0 1.6 

Road V 7 1 1 3.2 

2. Methodology for intersection driving cycle development 

The approach of intersection driving cycle is based on micro-trips method [21]. Micro-trips were 

extracted from speed-time profiles provided from real measurements on the road. Assessment 

parameters for micro-trips and basic data [2], [16]–[19] are as below: 

• average speed of entire trips at intersections (Vm) (km/h) 

• average running speed of entire trips at intersections (idle time is excluded) (Vr) (km/h) 

• average acceleration of entire trips at intersections (A) (m/s2) 

• average deceleration of entire trips at intersections (D) (m/s2) 

• percentage of time in acceleration mode at intersections (Pa) (%) (Speed>5 km/h, Acc>0.1 m/s2) 

• percentage of time in deceleration mode at intersections (Pd) (%) (Speed>5 km/h, Dcc>0.1 m/s2) 

• percentage of time in idle mode at intersections (Pi) (%) (Speed equals zero)  

• percentage of time in cruising mode at intersections (Pc) (%) (Speed>5 km/h, Acc/Dcc<0.1 m/s2) 

Acceleration is calculated from speed-time profiles measurements on second-by-second data by using 

the equation below:     

𝐴 =
𝑣2−𝑣1

𝑡
  (1) 

Where:𝑣2 is final speed and 𝑣1 is initial speed of the vehicle in m/s, 𝑡 -is time in 1 second.  

2.1 Driving cycle development 

To produce the driving cycles for each intersection, firstly, the intersection points are determined, and 

buffer zones are defined around these points. The buffer zone radii were determined as 200 meters, with 

the buffer zones overlapping at least. Then, the remaining travel data within these regions were extracted 

from the main dataset. Pa, Pd, Pi and Pc percentages of the remaining trips in each intersection type, as 

well as the average and standard deviations of the times (s) and speeds (km/h) of the relevant trips were 

calculated. 

 

Figure 2. Buffer zones of intersections 
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For driving cycle selection, trips are divided into five groups according to Pa, Pd, Pi and Pc percentages, 

duration, speed averages and standard deviations for each intersection type using k-means method. 

Journeys less than 15 seconds were eliminated from the group, and one of the remaining journeys with 

the lowest travel time was randomly selected. Cycles of the obtained intersection types are shown in 

Table 2 and Figure 3, 4 and 5. 

Table 2. Driving cycles for intersections 

Intersection Type Micro Trips 
Driving State Duration 

(seconds) 

Speed (km/h) Groups 

Pa Pc Pd Pi mean St.d. 
 

Roundabout 117-6 0.53 0.20 0.27 0.00 15.00 15.73 4.88 0.00 

Roundabout 13-3 0.00 0.13 0.19 0.69 16.00 1.50 2.48 1.00 

Roundabout 37-1 0.47 0.18 0.35 0.00 17.00 28.12 13.99 2.00 

Roundabout 19-12 0.33 0.20 0.47 0.00 15.00 20.53 5.24 3.00 

Roundabout 25-5 0.00 1.00 0.00 0.00 15.00 28.00 0.00 4.00 

Signalized 12-3 0.25 0.71 0.04 0.00 24.00 26.33 6.82 0.00 

Signalized 35-1 0.11 0.25 0.25 0.39 28.00 15.00 15.30 1.00 

Signalized 81-2 0.60 0.13 0.27 0.00 15.00 15.67 7.35 2.00 

Signalized 118-4 0.06 0.00 0.50 0.44 16.00 8.13 10.67 3.00 

Signalized 126-10 0.07 0.07 0.00 0.87 15.00 0.13 0.35 4.00 

Un-signalized 54-1 0.30 0.10 0.50 0.10 20.00 32.90 19.51 0.00 

Un-signalized 22-4 0.00 0.11 0.06 0.83 18.00 0.28 0.67 1.00 

Un-signalized 56-2 0.11 0.89 0.00 0.00 19.00 15.16 0.50 2.00 

Un-signalized 12-5 0.00 0.17 0.72 0.11 18.00 20.61 16.98 3.00 

Un-signalized 130-2 0.87 0.00 0.13 0.00 15.00 21.00 10.77 4.00 

 

Figure 3. Final driving cycle for roundabouts 

 

Figure 4. Final driving cycle for signalized intersections 

 

Figure 5. Final driving cycle for un-signalized intersections 
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Table 3. Final driving cycle parameters for intersections 

Intersection 

Type 
Pa 

(%) 
Pc 

(%) 
Pd 

(%) 
Pi 

(%) 
Duration 

(s) 
Avg. Speed 

(km/h) 

Speed 

standard 

deviation 

Roundabout 27 33 26 14 78 18.79 12.30 

Signalized 23 26 28 23 98 22.64 21.28 

Un-signalized 25 19 33 23 88 17.24 16.84 

Acceleration and deceleration are equal at roundabouts. Moreover, roundabouts have the lowest idling 

rate of any intersection type while founded to have the highest rate of cruising mode. Also, it is observed 

that at roundabouts the driving cycle duration and standard deviations are the smallest. At signalized 

intersections, the driving cycle duration is the highest. Furthermore, acceleration and deceleration have 

differences while have the highest rate of idling mode. Speed standard deviations are higher at signalized 

intersections. The greatest deceleration was observed at un-signalized intersections while the cruising 

mode is the smallest.  

Final driving cycle has been estimated and resulted to be acceleration mode 32%, cruising mode 12 %, 

deceleration mode 33% and idling mode 23%. Comparing to the intersection results none of them has 

any similarity with final driving cycle.  

Conclusions 

The study has been carried out on the city of Pristina. Speed time profile on board measurement 

technique has been collected on different type of the intersections (roundabouts, signalized and un-

signalized). Intersections micro-trips has been extracted from speed-time profiles in Python while 

random method has been applied to select candidate micro-trips for intersection final driving cycle by 

K-means algorithm. Buffering zone at the intersection has been determined 200 meters as the influence 

zone of the driving cycles parameters. Based on the assessments none of the intersections has given the 

same parameters of the driving cycle. Each type of intersection has resulted to have unique driving cycle 

and differ from final driving cycle. In this context, driving cycles of the cities in general do not reflect 

the real driving behavior in particular segments (intersections) of the roads. Therefore, microscale 

analyses of the driving cycle in the cities should be done in microscale dimensions by estimating the 

driving cycle for the type of the intersections of the city. To present a real driving characteristic at 

intersections, a driving cycle duration should be from 60 to 120 seconds. The intersections driving cycle 

are unique and could be used to estimate vehicle’s emission (passenger cars) for the city of Pristina. 

However, the methodology adopted on the paper can be applied in different cities to develop driving 

cycle for different type of the intersections.  
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Abstract: The usage of artificial intelligence (AI) is spreading nowadays and by now it has reached the safety 

critical industries as well, but it is not clear when and how it is going to be used in related primary 

systems. Air transport is a good example for such an industry. Although the introduction of new 

technologies in this sector should be maintained with an obvious care, scientific projects have already 

started to explore the possible benefits AI can bring for air traffic controllers. One of those projects is 

the AISA (AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation) which found that for 

safe implementation of advanced automation concepts in air traffic control, the human and the 

machine should share the same situational awareness.  Therefore, within the AISA project 

experiments are made to analyse whether the AI system and the air traffic controller can cooperate 

effectively and if automation can significantly improve the work of the controllers. The system is to 

be used to support simple monitoring type of tasks at the beginning but has more significant potentials. 

The results can also be useful for other sectors where artificial intelligence is to be implemented. 

Keywords: automation, artificial intelligence, machine learning, air traffic control, situational awareness, safety 

critical industries 

Introduction 

Automation is probably the most important technological tendency nowadays. It means that machines 

or computers are used for an activity without direct human control [1]. The evolution of automation 

techniques accelerated with the computer industry and for decades it was a synonym for “traditional” or 

in other words, “hard coded” automation, meaning that the system has definite answers to the certain 

inputs and learning and improvement is not possible [2]. The use of artificial intelligence (AI) is a 

relatively new method in automation. Although AI was used as a phenomenon since the 50s (Turing test 

and the Dartmouth meeting), its emergence as a new science started really towards the late eighties when 

a systematic, gradual development process started [3]. Unlike traditional automation methods, AI can 

act as human beings and is able to learn and adapt to circumstances [2]. The definition on AI from EASA 

(European Aviation Safety Agency) is: „any technology that appears to emulate the performance of a 

human” [4]. Having a closer look on the main characteristics, one can recognise that it many aspects AI 

is closer to human beings than to traditional automation (Table 1). 

Table 7. Comparison of the main characteristics of systems using traditional automation, human 

beings and systems using artificial intelligence, own work in the frame of the AISA project [2] 

  Uncertainty Creativity 

Traditional automation NO NO 

Human being YES YES 

Artificial intelligence YES, but decreasing YES, and increasing 

As artificial intelligence is a relatively new science and its components are developing rapidly, there is 

not yet a widely accepted categorisation of its components. The table below (Table 2) is prepared on the 

basis of the classification of JRC (Joint Research Centre) [5]. 
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Table 2. The domains of AI – own creation on the basis of AI Watch [5] 

Core AI domains 
 

Short description 

Reasoning The domain deals with the data transformation into knowledge, 

deducing facts from data. 

Planning The process of designing organised set of actions by intelligent agents, 

autonomous robots, etc. 

Learning Machine learning (ML) is the capability of the systems to automatically 

learn, decide, predict, adapt, and react to changes, being able to improve 

from experience, without being programmed. 

Communication Natural Language Processing means the ability of the system to identify, 

process, understand and/or generate information. 

Perception Perception domain is related to computer vision and audio processing, 

and it means ability of the system to become aware of their environment 

through the senses. 

Transversal AI domains 
 

 

Integration and Interaction This transversal subdomain combines the core domains with different 

characteristics like autonomy, cooperation, integration, etc. 

Services The AI related services usually mean cloud platforms provided as off the 

shelf products being available on demand. 

Ethics and Philosophy As AI has a significant impact on human and society, related solutions 

should be compliant with ethical principles and applicable regulations. 

As artificial intelligence is a new scientific brand with a lot of uncertainties at the moment, its 

development and use should be maintained with special care. The High-Level Group on Artificial 

Intelligence has created a list of guidelines to achieve a trustworthy AI: human agency and oversight, 

technical robustness and safety, privacy and data governance, transparency, diversity, non-

discrimination and fairness, societal and environmental wellbeing, accountability [6]. Because of the 

novel nature of artificial intelligence methods, the introduction of the technology is maintained with an 

obvious care, during implementation one must pay attention to the aspects mentioned above. These 

issues are especially crucial in safety critical industries, for example, healthcare, transportation and 

manufacturing where machine learning techniques can provide lot of benefits. However, there are 

several open questions and one of them is that the probabilistic nature of ML is conflicting with the 

typical safety culture in these industries [7]. Another aspect is the lack of new standards for the use of 

AI. For example, in the aviation industry the boundary for the using of safety-critical AI is the absence 

of AI-based standards and regulations as the relevant bodies are focusing mainly less safety-critical use 

cases [8]. 

Consequently, the question emerges: will artificial intelligence be used in primary systems in safety 

critical industries? If yes, what are the main steps to be taken care of? 

My hypothesis for the first question, is that artificial intelligence will be used in primary systems in 

safety critical industries as well and the emergence of growing number of examples is not far away. 

However, the process should be maintained with a rigorous planning and via a gradual approach. I try 

to justify this hypothesis, via the example of an AI related research project from a safety critical industry 

(air traffic control), I participate in. In this article there are three main sources of information: 

• new research work conducted when writing this article, 
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• the deliverable establishing the requirements in the above-mentioned project, where I performed 

as the lead author [2], 

• other project documents cited to show the implementation possibilities of AI. 

1. Why the European air traffic management needs automation?  

Although, during the pandemic the volume of the air traffic heavily declined both in Europe and at a 

global level, the industry is on the rise again. It is forecasted that it will reach the 2019 volume by 2024 

[9].  Therefore, the overall tendency is unlikely to change: the air traffic is continuously growing, putting 

pressure on the capacity management of the system. Air traffic flow management (ATFM) related delays 

were quite substantial before the pandemic in Europe and this problem will certainly arise again without 

significant improvements. In 2018 for example delays increased by 104%, while traffic increased by 

only 3.8%. The category “lack of air traffic control” (ATC) had the highest share in the en-route ATFM 

delays [10]. 

Research, development and innovation are the primary means in Europe to cope with the rising demand, 

otherwise the limits of supply would ultimately lead to price increases and smaller growth in traffic, 

causing deceleration of the European economy. Within the research topics, automation has a clear and 

emerging role. As air traffic management is a very complex sector, it is not an easy sphere for traditional 

hard-coded automation. On the other hand, artificial intelligence, especially machine learning is suitable 

to be used where there is a larger amount of data, for example the set of radar plots or ADS-B (Automatic 

Dependent Surveillance-Broadcast) data of the aircraft in a certain period of time. 

The relevant SESAR [11] objectives show that automation has a lot of benefits for air traffic 

management but at the same time human cognitive abilities can be better than machines and this is a 

counter argument for full autonomy in certain aspects of ATM. Therefore, new solutions using 

automation should provide substantial and verifiable performance benefits and at the same time maintain 

the safety level [12]. Automation will create significant changes in the European air traffic control 

practices as the workload of air traffic controllers is a significant constrain in the industry.  

AI is already used in aviation. However, in line with the statement above, it is primarily used for 

forecasting [13] and also, on trainings as for example the EUROCONTROL's integrated Flow 

Management Position (in Maastricht Upper Area Control Centre) analyses the routes that air traffic 

controllers (ATCO) give to aircraft to use the information for ATCO training [2]. 

Automation and especially the use of AI is foreseen to increase both in the air and on the ground and in 

between them, making machine-machine communication more frequent. Consequently, many tasks 

implemented by people today will be performed partly or completely by machines. This process will 

decrease the overload on humans and will increase the safety level of the air traffic systems [14]. 

One of the main issues within the automation process is how to make the human and machine working 

together effectively. Therefore, there are several research projects examining this cooperation from 

different angles, and one of them is focusing on shared situational awareness. 

2. The objectives, concept and requirements of the AISA project 

2.1 General information 

AISA (AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation) is a European research project 

investigating how to increase automation in air traffic management. The project is funded by the SESAR 

2020 programme of the European Commission (SESAR Exploratory Research, 892618). The project 

has started in June 2020 and runs for two and half years [15]. 

2.2 Objectives 

The overall objective of the project is increasing the possibility of the introduction of automation in 

ATM by researching domain-specific application of transparent and generalizable artificial intelligence 

methods. 

The more detailed objectives of the project include: 
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• Exploration of the effects of human-machine distributed situational awareness and opportunities 

for automation of monitoring tasks in en-route operations. 

• Identifying the data needed by air traffic controller to ensure that the proposed solution is 

correct. 

• Finding methods for adaptation of the automated system to changes of the environment [15]. 

2.3 Overall concept 

Maintaining the necessary separation between two aircraft is the main responsibility of an air traffic 

controller (ATCO). Performing the separation, the ATCO must sustain a certain level of situational 

awareness (SA). A drop in the level of SA results in the loss or decrease in the level of separation. 

Nowadays the main issue for ATCOs is that they are facing a large amount of information generated by 

different systems and it might also result in the “out-of-the-loop” effect and loosing SA. 

As the introduction of automation is gradual and the involvement of human controller (although in a 

different role) is foreseen even in the long-term, the establishment of the cooperation baseline between 

the human and machine is paramount. In other words, artificial intelligence and human should be able 

to share the same situational awareness (SA).  

SA is usually used for interactions between people, when two or more persons have a commonly 

understood mental image on what is happening or what will happen. In the project the machine is 

brought in the SA as part of the team. Consequently, the project introduces a human-machine distributed 

team SA (TSA) where the team is composed of an executive air traffic controller, a planning air traffic 

controller and the AI itself (Figure 1) [14]. 

 

Figure 1. Concept of Distributed Situational Awareness for Future Automated Systems, own drawing 

on the basis of the AISA concept [14] 

The novelty of the concept is that „actors will be able to continually monitor each-others’ states, with 

AI being aware of the probable human actors’ states via analysis of traffic situation” [16]. 

Following a gradual approach, the AISA project is focusing on introducing AI first into activities where 

it is easier to involve it. This means AISA plans to start primarily with those air traffic control tasks 

requiring only monitoring type of contribution by the controller for two reasons: the task is already 

automated to a significant extent (by “traditional” automation) or the task is simple and the human 

performs only monitoring activities in relation to it [2]. A selection of the proposed tasks to consider 

are: detection of incoming traffic, monitoring conformance of aircraft to the planned trajectory, 

identifying conflicts, monitoring adverse weather areas and restricted airspace, monitoring of the status 

and performance of ATC sub-systems [2].  
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Besides automation, the ASIA system is also forecasted to evolve to “be the central decision-support 

tool with the awareness of all the relevant interactions enabling it to suggest or choose the correct course 

of action” [14].  

Describing the system architecture, the knowledge graph is in the centre position, it includes factual 

knowledge on the basis of aeronautical data. On top of the factual knowledge, rule-based knowledge is 

defined and executed. In the project rule-based reasoning follows a flexible approach, being open to 

new requirements. At a lower-level machine learning is adopted, and its main role is to predict individual 

probabilistic events. The main role of the reasoning engine is on a higher level, drawing conclusions 

from the system state. “By combining reasoning engine with ML, we believe that it will be possible for 

AI to be ‘aware’ of the situation in a manner similar to a human, that is, AI will be able to assess complex 

interactions between objects, draw conclusions, explain the reasoning behind those conclusions, and 

predict future system states” [14]. A real-time monitoring function is enabled as for each task of the 

system, queries are prepared and run continuously (Figure 2). 

 

Figure 17. A simplified conceptual diagram of an AISA-like system, own drawing on the basis of the 

AISA concept [14] 

2.4 The evolving role of AI 

One of the main conceptual pillars of the AISA project was that the introduction of a new technology to 

air traffic control should be maintained with a gradual approach. Within AISA there are two 

implementation milestones, one is in the middle-term, around 2035, the time of the full implementation 

of the SESAR Master Plan [17] and the other is a longer-term, around 2050. In terms of the different 

roles, the following classification is followed in my work in the frame of AISA D.2.2 [2].: 

ATC system: 

Apply: the ATC System analyses the situation, decides, and implements the most suitable solution on 

its own according to available information, 

Propose: the ATC System proposes to the ATCO a set of actions to implement, 

Support: when needed, ATC system supports the ATCO decisions by providing him/her necessary 

information.  

ATCO: 

Apply: the ATCO analyses the situation, decides, and implements the most suitable solution from those 

proposed by the ATC system according to the information from the ATC tools, 

Approve: once the ATC system has proposed a solution for the conflict; the ATCO must approve it in 

order to be implemented, 

Monitor: when the ATC system is assuming the major tactical actions; the ATCO has to monitor its 

behaviour to prevent system deviations [2]. It should be noted that this monitoring differs from the 

“monitoring tasks” identified for the first use of AISA, as the first one indicates tasks and duties where 
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the ATCO has to perform only monitoring as the system is capable of doing the rest of the work, whereas 

the second category means that there are tasks today with the current (traditional) systems in place, 

where the ATCO’s main job is mainly to monitor the situation and this is where AISA can provide 

contribution at the first place. 

It is assumed that by 2035 the AI enabled systems will mainly perform supporting service in ATM 

(Table 3). 

Table 3. The forecasted roles of human and AI at particular tasks by 2035, own work in the frame of 

the AISA project [2] 

AI ATCO Probability 

Support Apply High 

Propose Approve Low 

Apply Monitor Unlikely 

However, by 2050 the situation is expected to change and probably AI will be increasingly used in 

proposing actions (Table 4). Nevertheless, AI implementation related forecasts, especially the long-term 

ones should be treated with care, as the pace of AI related development is not visible in that time-frame. 

Table 4: Roles of human and AI at particular tasks in the future – 2050, own work in the frame of the 

AISA project [2] 

AI ATCO Probability 

Support Apply High 

Propose Approve Medium 

Apply Monitor Low 

3. Examples of results  

The machine learning related research in AISA is probably the closest to a future implementation, 

therefore I show it as an example for analysing it as a representative AI related method for the short-

middle term. This is partly because machine learning is already the most used AI technique but also as 

it seems to be able to support current working methods relatively easily. Conflict detection is an area 

with air traffic control where a data-driven approach is adequate [18].   

The analysis focused on the Situation of Interest (SI) in the airspace between aircraft pairs. “One SI can 

be defined as an aircraft pair that will intersect, infringing horizontal and vertical pre-defined 

separations” [19]. The system detects the possible conflict on the ground of what happened in previous 

situations as the assumption is that aircraft have followed a similar trajectory earlier. The main 

characteristics of the system (ATC tool with embedded ML support): 

• The tool updates the prediction in a certain period of time. 

• The tool realises both the aircraft currently in the sector and the ones approaching it. 

•  Utilising historical 4DT (4D trajectory [20]) data and the current ADS-B data (position, 

velocity, heading), the tool makes prediction for each aircraft.  

• The tool supports the tactical ATCO in his/her airspace monitoring work [18]. 

Figure 3 presents the AISA conflict detection tool graphically. 
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Figure 3: Conflict detection of the ATC tool, own drawing on the basis of an AISA related article [18] 

The testing of the ML module was conducted with the use of classification techniques to identify SI 

(binary prediction SI or not SI) and regression techniques for the prediction of the minimum distance 

among the pairs. Different models were used, and the metrics were high (around 99%) in all the cases. 

The root main square error for example was only 1.5 nautical miles (NM) in case of the hybrid model 

(in this case a filtering process was applied on the dataset). 

The current separation minima is 5 NM horizontally and 1000 feet vertically. The results of the ML 

related assessment in AISA are promising. The model was 100% right when the predicted minimal 

distance between pairs was within 5 NM and 97% when it was 5 to 10 NM. In other words, with this AI 

technique if a system is trained with a dataset large enough to build rules from that, it can predict all the 

possible serious conflicts (within the horizontal separation minima range) and most of the conflicts 

which are in a 10 NM SI [18]. 

4. Possible future impact  

The most important benefit that the future AISA system might bring in the middle term is the improved 

situational awareness both for the ATCO and the system. In the improved situation the ATC system 

(with an AISA element included) “is able to gather all necessary data regarding the current traffic 

situation, turn it into knowledge, and then draw conclusions based on the knowledge gained” [14]. The 

main benefits that an AISA kind of system might bring for ATC is the following: automation of 

monitoring tasks, central coordination of other tools and modules, gathering missing information and 

automated reporting (Figure 4). 

 

Figure 4: Predicted benefits of the system being aware of the traffic situation, own drawing on the 

basis of the AISA concept [14] 
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5. Outlook - beyond AISA  

As AISA is only one of the many projects dealing with the introduction of artificial intelligence in 

aviation, there are many options to utilise AI. As the FLY AI report indicates: „AI has huge potential 

for use in areas where it can reduce human workload or increase human capabilities in complex 

scenarios, e.g., to support air traffic controllers (ATCOs), pilots, airport operators, flow controllers or 

cybersecurity officers” [21].  

On a wider scale, AI can be utilised in more and more systems in the sectors affecting public health, 

safety and welfare. Although there are some technological obstacles and some negative feelings in the 

public, these systems can improve the quality of life of many. In order to use it more in critical 

infrastructure, new design methodologies and flexible standards are needed [22].  

Answering the initial question, in my opinion, AI will certainly be used more in safety critical industries 

as well, also for primary, control type of activities. The promising results in the AISA project have 

proved that even in the primary system (e.g., ATC systems) of safety critical industry (e.g., air traffic 

control) there are promising opportunities for artificial intelligence. However, project and other findings 

also underline that the road to that point is long, not necessary in time, but many steps are needed to take 

to ensure safety, security and transparency of the systems in use. 

Conclusions 

The application cases for artificial intelligence are increasing day-by-day. Although it is a relatively new 

scientific technology, it is entering safety critical industries, such as aviation, as well. In air traffic 

control in order to cope with the growing demand, automation is needed to support human controllers. 

One example for the AI related research in the domain, is the AISA project, which investigates how 

human and machine can share situation awareness in a team. The possibility for a team shared awareness 

is first analysed with those tasks of the air traffic controller, which are simpler, monitoring type of 

activities. As an example of the outcomes, the machine learning module of the project has indicated 

some promising results, but what is more important is that the project shows a possible pathway to 

follow for a successful use of AI not only in aviation but in other safety critical industries as well. 

Acknowledgement: This paper is part of a project that has received funding from the SESAR Joint 

Undertaking under grant agreement No 892618 under the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme. 
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Abstract: As the number of autonomous vehicles is expected to increase on our road network, the investigation 

of the impact of autonomous vehicles on our road infrastructure has become a necessity; one of the 

issues to explore is how capacity will be affected. This paper aims to study the impact of automated 

vehicles on single-lane roundabout capacity. A roundabout in Gyor (Hungary) was selected. Field 

data on the geometric parameters of the roundabout as well as traffic volumes were used. The impact 

of different input traffic volumes and AV market penetration rates were investigated. The existing 

roundabout's capacity was estimated using the Highway Capacity Manual (HCM) roundabout model. 

As the percentage of AVs increases, the values of follow-up times and critical gaps were designed to 

decrease. According to the findings, 20 percent of AVs in the flow would increase leg capacities by 

roughly 10 percent. It is also concluded that the increase in capacity is highly influenced by the 

distribution of flows among legs and the share of flows in various directions. 

Keywords: roundabout capacity, autonomous vehicles, HCM capacity model 

Introduction 

Autonomous vehicles (AVs) will have a number of significant effects on transportation, posing new 

problems for transportation and network operators. Autonomous cars are projected to enhance road 

safety, lower travel costs, and cut emissions, according to the literature. [1-4]. Furthermore, it is stated 

that autonomous vehicles would improve shared mobility as well as the capacity of road networks. 

Traffic will mainly consist of manually driven vehicles with some vehicles with automated driving 

functions and some AVs at the early stages of their implementation [1]. However, as AV technology 

progresses, the number of AVs on the market is projected to rise, and their programmed behavior is 

predicted to evolve. This evolution will need transportation operators researching the coexistence of 

autonomous cars and conventional vehicles, as well as rethinking road infrastructure regulations to 

accommodate both types of vehicles [5,6]. CAVs (connected autonomous vehicles) are also in the 

development. This paper, however, only considers "standalone" AVs and excludes V2I and V2V 

communication. 

Researchers are interested in studying more about the effects of autonomous vehicles on transportation, 

particularly the critical concerns of road safety and capacity that arise when AVs with various settings 

are mixed in traffic. The influence of AVs on the capacity of single-lane roundabouts is investigated in 

this research utilizing HCM capacity estimations. 

Field data of traffic volumes from an existing roundabout in Győr (Hungary) were used. The study 

analyzes various scenarios with different input traffic volumes as well as different penetration rates of 

AVs.  

The structure of the paper is as follows. Under Section 1 a literature review is given on the capacity 

calculation of single-lane roundabouts as well as the expected impact of AVs. Under Section 2 data 

collection and methodology are introduced. Section 3 contains results, followed by limitations and 

discussion under Section 4. The most important conclusions are summarized in Section 5. 
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1. Previous research  

1.1 Roundabout Capacity 

In Europe, modern roundabouts were first implemented in the 1960s. Many scholars examined 

roundabout capacities, and the tendency throughout the decades was for each country to try to come up 

with its own solution [7]. 

Numerous scientific researches have been conducted on the behavior of traffic flow in the roundabout 

area. There are several models and methods for determining the capacity of roundabouts and their 

individual entries in the literature. The computational complexity of these methods varies depending on 

the modeling tool used, as well as the roundabout's geometry and traffic characteristics. 

Analytical models of roundabout capacity are divided into two categories: semi-probabilistic models 

based on gap acceptance theory, and statistical models based on regression analysis of field data 

(empirical). The former depicts driver behavior by displaying traffic headway distributions on the 

circulating road, as well as critical gaps and follow-up headways on the approaches [8, 9]. Statistical 

models are regression-based strategies for identifying variables that influence capacity. Wu and Brilon 

[10] have developed a third approach for calculating roundabout capacity [10]. Instead of breaking the 

roundabout into many T-junctions, their approach handles the entire intersection as a single unit. In 

contrast to traditional roundabout capacity analysis methodologies, their model takes into account the 

points where different types of traffic streams collide (vehicles and pedestrians). 

To develop statistical models, regression analysis and correlation of empirical data are used. Regression 

and correlation analysis approaches are used to uncover independent variables that determine the value 

of capacity. In these models, all observable and quantitative capacity determinants are often sought. The 

function representing the capacity of a roundabout subordinate entry is represented in the following way 

[11]: 

Cwl = f (G, S, D, W, T, L, M, E, O) (1) 

where: 

Cwl–roundabout entry capacity. 

G–a set of geometrical features of a roundabout (e.g., external diameter, width of entries, width of exits, 

width of the circulatory roadway). 

S–a set of characteristics of traffic streams at the intersection (including vehicle traffic volumes at 

entries, on the circulatory roadway of the intersection in collision areas, pedestrian traffic volumes 

around the intersection, cyclist traffic volume, traffic directional structure, traffic type structure). 

D–a set of characteristics of drivers of vehicles involved in road traffic (e.g., gender, age, personality 

traits, the motivation of driving, level of fatigue). 

W–a set of characteristics describing weather conditions. 

T–a set of temporal characteristics (e.g., year, month, day of the week, time, season). 

L–a set of characteristics of the location of the intersection (e.g., land development area, outside the land 

development area, peripheries of the land development area). 

M–a set of characteristics of the development of the intersection’s surroundings (e.g., strict city center, 

residential districts, green areas, recreational areas, dense land development). 

E–a set of characteristics of environmental restrictions (including the permissible levels of noise of 

transportation origin, exhaust emission level). 

O–other characteristics that are often difficult to identify unambiguously. 
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Models based on the gap acceptance theory for vehicles at entry are considered to be the most reliable 

of the categories of models discussed above. The models in the HCM 2010 (Highway Capacity Manual) 

method are examples of such models. 

One of the most widely used models is the Highway Capacity Manual 2010 roundabout capacity model 

[12] updated in its 6th edition (HCM6th) [13]. It is cited under both model types above and is often cited 

as “a non-linear empirical (exponential regression) model with a theoretical basis in gap acceptance 

methodology” [8]. Researchers have also tested the adaptability of the HCM6th capacity model to local 

conditions [e.g., 14]. 

The HCM capacity model requires the value of the circulation volume of a given entry, in addition, the 

values of 𝑡𝑓 = follow-up headway (s) and 𝑡𝑐 = critical gap (s) (Equation 2). 

𝐶𝑒 = 𝐴 × 𝑒
−𝐵×𝑉𝑐 , (2) 

where 𝐴 = 3600/𝑡𝑓, 𝐵 = (𝑡𝑐 − 0.5 × 𝑡𝑓)/3600, Ce is entry capacity, and Vc is circulating volume. 

There is currently no method for estimating the values of 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓 when autonomous vehicles are 

introduced.  

As another example of the existing roundabout capacity models, we briefly introduce the Hungarian 

model prescribed by Hungarian Road and Rail Society. This is a non-linear exponential model, 

considering the following parameters: circulating traffic volume, exiting traffic volume, reduction factor 

taking into account the impact of pedestrians, and width of the traffic island. This last parameter  

basically implies the pseudo conflict between the entering vehicles and the circulating flow. The 

capacity calculation formula is expressed according to the Hungarian model through the equation 3 [15]:  

𝐶 = 𝐺 ∗ 𝐶𝑎 ∗ [1 +
0.03(𝐿𝑖 − 7)𝐹𝐾𝐼

1000
 (3) 

Where: 

𝐶𝑎       1525 ∗ 𝑒−0.0008𝐹𝐾𝑂𝑅   

𝐹𝐾𝑂𝑅   Circulating traffic volume [pcu/h] 

𝐿𝑖        Width of the traffic island on the given leg [m] 

𝐹𝐾𝐼      Exiting traffic volume on the given leg [pcu/h] 

 𝐺        Reduction factor considers the impact of pedestrians 

The model is applied to each roundabout leg separately, after calculating the traffic volumes for both 

the exit and the circulating flow. In addition, the model investigates the effect of pedestrian traffic on 

the entry capacity, where the Hungarian model imposes a coefficient of reduction according to the rate 

of the pedestrian traffic. This model also has its limitations to assess the impact of AVs on roundabout 

capacity by only considering the above mentioned factors; exit and circulating flows in addition to 

pedestrians impact. The model does not account for driver behavior which include gap acceptance, 

follow-up time and the interaction between vulnerable road users and AVs. As AVs can navigate through 

roundabouts at a high performance comparing to traditional vehicles, it is essential that the future models 

should reflect the impact of these interactions between vehicles (driver behavior) and other road users.  

1.2 Studies on AVs at Roundabouts 

In their study, Cao and Zöldy examined the impact of connected and autonomous vehicle (CAV) 

behavior in real-world automobiles on fuel consumption and emissions reductions [16]. They provided 

a preliminary theoretical summary to assess the driving conditions of autonomous vehicles in a 

roundabout, which attempts to investigate the impact of driving behavior patterns on fuel consumption 

and emissions, as well as other key autonomous vehicle factors that can help reduce fuel consumption 

and emissions. 
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The evaluation of connected automated cars and connected vehicle operation in the presence of 

pedestrians and bicycles was the subject of a recent research by Severino et al. They created scenarios 

in which zebra crossings were placed 20 meters from the circulatory carriageway boundaries of main 

roads [17]. 

Many researchers have researched how autonomous vehicles should drive in order to improve safety 

and reduce energy consumption. Wu looked into how intersections and roundabouts should be designed 

in the opposite direction to maximize the performance of CAVs. He compared alternative traffic 

management systems for CAVs at the same road junction (with cross intersectional and circular 

organization) under the same vehicular traffic [18]. 

Lengyel et al took a similar technique. CAVs should be considered when contemplating how to adapt 

infrastructure to automated vehicle operations and enable a seamless transition to automated driving, 

according to them [19]. 

These studies all agree that by increasing CAV market penetration (to nearly 100%), travel time and 

fuel consumption can be reduced, while capacity can be raised due to vehicle coordination. According 

to the sources given above, connected autonomous cars have received a lot of attention, whereas AVs 

have received slightly less. However, in the early stages of vehicle automation, human-driven vehicles 

and automated vehicles will coexist, and the sheer presence of AVs in traffic without being connected 

is worth researching. As a result, we will only discuss AVs in this work and will not discuss the potential 

effects of CAVs. 

2. Data and Method 

The steps we performed to evaluate the influence of AVs on a specific roundabout where we collected 

data are described in this section. To begin, the roundabout was selected and geometric and traffic data 

were gathered. The penetration rates and input traffic volumes of the AVs were then used to create 

scenarios. The HCM capacity model was used to calculate capacity, with critical gaps and follow-up 

times set for each scenario. 

2.1 Site Selection and Data Collection 

 The chosen roundabout is located in Gyor (47°41'22.7"N 17°37'27.8"E). The study's chosen roundabout 

is a single-lane roundabout, with the most essential geometric dimensions listed in Table 1. The 

roundabout can be seen in Figure 1 along with the labels assigned to the four legs. There is a single-

entry and single-exit lane on each leg. On each leg, there is also a bicycle path with crossings and 

pedestrian crossings. 

Table 1. Characteristics and geometric dimensions of the selected roundabout 

Number of legs 4 

Number of circulatory lanes 1 

Diameter of central island (m) 16 

Diameter of inscribed circle (m) 35 

Entry width (m) 4.5 

Circulatory roadway width (m) 8 
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Figure 1. Labels adopted for the roundabout legs 

At the chosen roundabout, a 360-view camera (Samsung gear 360 camera) observed traffic flows and 

recorded traffic volume data. These measurements were done in 2019 before the COVID-19 pandemic 

[20], thus traffic volumes represent a normal traffic situation. The camera was placed in the center island 

of the roundabout. Data were recorded during morning and afternoon peak intervals (from 7 am to 8 am, 

and from 4 pm to 5 pm) of a normal day with good weather conditions (partly sunny, clear vision, no 

wind, or any weather factor that would exceptionally affect traffic flows or recording quality). In this 

study, only the highest traffic flow was used, which was at the last recording hour from 4 to 5 p.m 

reaching 2255 pcu/h. 

2.2 Traffic Volumes 

The total number of vehicles entering the roundabout was recorded on all entrances, and the intended 

exit was identified. According to the Hungarian guideline [15] categories, three types of vehicles were 

identified: 

• Light vehicles (up to 3.5t mass: passenger cars, motorcycles, vans). 

• Heavy vehicles (above 3.5t mass: heavy lorries, buses). 

• Articulated vehicles (articulated buses, trailers).   

Table 2 shows the values of factors that were used to convert the three previous items to passenger car 

unit (PCU). Peak hour traffic volumes are given in Table 3. 

Table 2. Passenger Car Unit for vehicle type. 

Vehicle Type PCU Value 

Light vehicles 1 

Heavy vehicles 2 

Articulated vehicles 3 

Table 3. Traffic volume data from 4 pm to 5 pm 

4 → 5 p.m. 

Traffic Flow 

(pcu/h) 

To 

1 2 3 4 ∑ 

From 

1  119 794 34 947 

2 77  87 6 170 

3 433 38  7 478 

4 498 125 37  660 

∑ 1008 282 918 47 2255 
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2.3 Definition of Scenarios 

Three traffic scenarios were created using peak hour traffic volumes, with input traffic volumes set to 

90 percent, 100 percent (baseline), and 120 percent of the measured values. 

The rate at which AVs will enter the market, as well as the speed with which they will diffuse throughout 

it, are both still subject to high levels of uncertainty, and are highly dependent on overcoming 

technological, regulatory, and legal issues, with societal acceptance of automation technology also 

playing a key role [2]. 

To accommodate for this uncertainty, multiple scenarios were examined to see how different 

combinations of humanly operated and autonomous cars might affect the situation. A total of four 

scenarios were created, each with a distinct level of AV market penetration (0 percent, 20 percent, 60 

percent and 100 percent). Overall, the four AV penetration scenarios (Table 4) combined with the three 

traffic scenarios, 12 scenarios were tested. 

Table 4. AVs penetration scenarios combined with the three traffic scenarios. 

Scenario 
Percentage of AVs 

(%) 

Percentage of CVs 

(%) 

Traffic 

scenarios 

1 0 100 

90% 

100% 

120% 

2 20 80 

90% 

100% 

120% 

3 60 40 

90% 

100% 

120% 

4 100 0 

90% 

100% 

120% 

2.4 Critical Gap and Follow-up Time Data for HCM 

The standard values of the appropriate gap-acceptance parameters (𝑡𝑓 = 3.19 𝑠, 𝑡𝑐 = 5.19 𝑠) specified 

by the HCM manual are used in the first scenario (0 percent AVs). Because of the performance and 

characteristics of AVs, the possibility of shorter gaps increases as their percentage rises. As a result, it 

is assumed that the values of 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓 decrease [[2],[3]] as the percentage of AVs increases as shown 

in Table 5. 

Table 5. Adopted values of follow up time 𝑡𝑓 and critical gap 𝑡𝑐 for each scenario. 

Scenario 𝒕𝒇 𝒕𝒄 

1 – 0 % AVs 3.19 (standard value) 5.19 (standard value) 

2 – 20% AVs 3.00 4.80 

3 – 60% AVs 2.40 3.60 

4 – 100% AVs 1.80 2.40 

3. Results 

The results will be discussed in terms of entrance capacities from various scenarios. The HCM Model 

was used to estimate the roundabout capacity for each entry using the circulating flows collected for 

each scenario with increasing traffic flow percentages. Table 5 shows the 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓values that were used 

in each situation. Table 6 depicts an example of AV 0 percent market penetration as traffic volumes 

increase. 

Table 6. Entry capacities [pcu/h] by legs (AV%=0) 
 

90% 100% 120% 

LEG1 943 924 888 
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LEG2 518 476 400 

LEG3 1016 1004 981 

LEG4 690 653 585 

The entry capacity is slightly decreasing as traffic numbers increase. this is due the rise in circulation 

flows. Because the distribution of flows among directions is heterogeneous, the capacity drop varies by 

leg; for a 10% increase in flow, Leg1 only sees a 2% decrease, whereas Leg2 sees an 8% decrease. The 

capacity reduction is lower for legs with a higher entering flow, according to the findings. 

Figure 2 depicts the effect of the AV penetration ratio, which increases entrance capacities for all entry 

legs (Figure 2). All of the scenarios in the figure have a 100% traffic flow percentage. The improvement 

is greatest in the lower capacity legs, however all legs show a nearly 2x (or better) boost in capacity. 

The increasing curvature indicates the incremental benefit increases. This is due to the assumption that 

increasing the percentage of autonomous vehicles will raise the possibility of accepting shorter gaps. 

 

Figure 2. Entry capacities [pcu/h] by legs for different AV penetrations at 100% traffic flow level 

Because the decision characteristics of AVs and conventional vehicles varied, the different ratios of AVs 

and conventional cars were only evaluated in the entry leg traffic stream when applying the HCM 

capacity calculations. The entering car has no idea whether the vehicle in the circle is conventional or 

autonomous, hence no differentiation was made in the circulating traffic. 

The findings reveal that differing critical gap and follow-up time parameters lead to considerable 

changes in approach capacity. With a reduced critical gap and follow-up time, the approach appears to 

have more capacity. For example, when comparing scenario 1 (𝑡𝑐= 5.19 s, 𝑡𝑓=3.19 s) to scenario 4 (𝑡𝑐= 

2.40 s, 𝑡𝑓=1.80 s), the approach capacity for leg 1 nearly doubles. 

The above entry capacity numbers were compared to the present and predicted flows, giving 

volume/capacity ratios. These ratios are shown in Table 7 for each leg and for each of the five traffic 

volume scenarios. 

Table 7. Volume/capacity (V/C) ratios with increasing flow by legs (AV%=0) 

 90% 100% 120% 

LEG1 0.90 1.02 1.28 

LEG2 0.30 0.36 0.51 

LEG3 0.42 0.48 0.58 

LEG4 0.86 1.01 1.35 

For the baseline situation (flow=100%, AV=0%), the computed V/C values for Legs 1 and 4 are around 

1.00, while the other two legs are under 0.50. These ratios are based on traffic counts and HCM capacity 
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calculations, and they reflect the authors' observations that these segments are operating at roughly 

capacity during the afternoon peak. 

4. Limitations and Discussion 

Under this section limitations of the study are summarized followed by the discussion of results. 

4.1 Limitations and Credibility 

This paper has a few limitations due to the fact that full vehicle automation is a relatively new field. 

Because pedestrians and bicycles are not considered in this study, it is limited to a single-lane 

roundabout with simplifications in terms of road users. Some elements that are expected to have an 

impact on the operation of autonomous vehicles that will be on the road in the future are not taken into 

account in this study. Communication between vehicles and the surrounding road network is one of 

these features, and it is a feature that will be expected at larger penetration rates. The same for the SAE 

levels, which were not taken into account at this point in the study. 

The use of the HCM Model's parameters, 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓, was assumed for the scenarios and may not be 

representative of real-life situations. Both the critical gap and the follow-up time are critical, and even 

minor changes in these parameters can have a big impact on capacity calculations. Because it is currently 

unknown how the rate of adoption of autonomous vehicles on our roads will affect 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓values, it is 

projected that these critical parameters would gradually decline. Nonetheless, we may conclude that 

these results are credible estimates based on the literature and recent studies. 

The effects of AVs on roundabout capacity were calculated at various penetration levels in this study. 

Different SAE levels were not examined because they are largely connected to the operating domain's 

width, whereas the modeled situation is a single road element, where raising SAE level has little effect 

on AV behavior. We anticipate that as penetration rates rise, technologies will advance, particularly in 

terms of CAVs. As a result, the calculated effects should be regarded as cautious estimations. CAVs, on 

the other hand, were not examined in this study. 

4.2 Discussion of Results 

The research sheds light on how the advent of autonomous vehicles (AVs) might affect capacity at 

single-lane roundabouts. The influence of AVs on roundabout capacity was studied using the HCM 

model. With an increasing number of autonomous vehicles, follow-up times and critical gaps between 

vehicles entering the roundabout circulation roadway from a queue at the entry were gradually reduced, 

resulting in increased capacity. However, when autonomous vehicles (AVs) become more common in 

traffic, one of the key issues will be occupants' perceptions of safety [21]. Small gaps may be technically 

possible to adopt securely, but occupants may not accept this. When people are in charge of their own 

destiny decisions, they appear to accept lesser safety margins. If greater margins are required to make 

autonomous vehicles acceptable to people, total traffic flow (or capacity) may worsen rather than 

improve [1]. 

The distribution of flows across legs, as well as the fraction of flows in different directions, have a big 

impact on capacity. Most of the research [e.g., 22-23] focuses on CAV coordination under full 

automation, however due to discrepancies in traffic demand, less emphasis is made to the effect on 

individual legs. 

In this analysis, four AV penetration rates and three traffic growth scenarios were combined to create 

12 scenarios. The parameters for the capacity calculation were selected randomly. The characteristics 

of these scenarios, as well as their settings, can obviously be changed and examined further. 

Conclusion 

The analysis in this paper shows how varying levels of AV adoption can affect capacity at a single-lane 

roundabout. 

The authors investigated four scenarios each with a distinct level of AV penetration and three traffic 

growth scenarios. The HCM model was used to estimate capacity for the individual legs. Critical gaps 

and follow-up times were set at 5.19 and 2.40 seconds for critical gaps and 3.19 and 1.80 seconds for 
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follow-up periods, respectively. Both 𝑡𝑐 and 𝑡𝑓 are critical factors, and even minor changes can have a 

big impact on capacity predictions. The findings revealed a significant gain in capacity with a 

progressive reduction in follow-up times and critical gaps. This study shows that single lane roundabout 

capacity can significantly increase as the penetration rate of autonomous vehicles increases. 

Furthermore, traffic growth and AV penetration should be investigated in parallel. On the one hand, the 

effects of a specific percentage of autonomous vehicles on traffic characteristics were calculated. The 

required proportion of AVs, on the other hand, was calculated in order to minimize a particular degree 

of traffic congestion. 

It should be also noted that as AVs are integrated into traffic, technologically speaking, it might be 

possible to adopt small gaps safely, but occupants may not accept that. If larger margins need to be 

applied to make autonomous vehicles acceptable for people, the overall traffic flow (or capacity) may 

get worse instead of improving. 

Another conclusion is that the capacity of a roundabout is more than a single integer. Capacity (and 

other indicators, like queue length) can be estimated/calculated by legs and are highly influenced by the 

distribution of flows among legs and the share of flows in various directions. This paper has shown a 

case study about these issues. 
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Abstract: This paper presents the main findigs from selected questionnaire surveys focused on changes in the 

transport behaviour of the population which occurred during and after the COVID-19 pandemic in 

the Czech Republic. The aim of the research was to identify significant relationships between anti-

covid measures and the transport behaviour of the population. In particular, these are changes in the 

use of means of transport for everyday journeys of the population, in the frequency of trips, various 

socio-economic changes and others that occurred in emergencies associated with the pandemic of 

COVID-19. The paper contains a statistical evaluation of these changes in the transport behaviour of 

the population. Furthermore a method for estimating the number of passengers in public transport 

using a linear regression model based on the data from conducted transport behaviour survey is 

proposed in the paper. The results can be used for further research of the impacts of such emergency 

situations on transport service in the region.  
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Introduction 

Many researchers, transport planners and others deal with the traffic behavior of the population, who 

study dynamic changes in the shares of transport modes in total volumes, factors influencing the choice 

of means of transport, sustainable transport models, etc. 

In this contribution, the authors decided to address the issue of influencing the transport behavior of the 

population in an emergency situation (COVID-19 lockdown), when various measures are introduced, 

whether at the level of the entire state or individual regional governments (region, municipality, etc.). 

These measures may affect the transport behavior of the population - but the question is whether the 

impact introduced in the event of an emergency will be so significant that it will lead to a permanent 

change in the transport behavior of the population. The global pandemic of this disease has undoubtedly 

immensely affected the everyday activities of citizens, their psychological health, their activities, as well 

as their physical health. This societal deviation from the everyday life of the population is reflected in 

many areas of life, including the transport behaviour of citizens. Governments in different countries 

have different approaches to mitigating the socio-economic impacts of the pandemic; lockdowns have 

been of different natures and lengths in different countries. 

A state of emergency was declared and government measures were adopted in the Czech Republic 

(hereinafter referred to as CR) in order to prevent the spread of COVID-19. In the Czech Republic, 

private motor vehicle transport is still a dominant mode of transport; although its share on the overall 

modal split has been significantly reduced in relation to the introduction of teleworking ("home-office"), 

the number of private road vehicle users still seems to be increasing compared to the number of PT users 

[1]. 

Researchers from many countries have investigated how the patterns of transport behaviour have 

changed due to the lockdown. Some of the first authors to come up with the results of their research 

were researchers from the University of Wien, who conducted their research in several European 

countries. One of their key findings is a significantly lower willingness to travel, especially using public 

transport (PT) [2]. Awad-Núñez et al. carried out an extensive survey in Spain in order to find how the 

patterns of transport behaviour changed in different groups of citizens and the extent to which these 

groups of citizens were willing to pay more for PT services [3]. Their results are of great importance, 

especially for carriers, who can implement various measures concerning means of transport in order to 

retain their customers. A similar view was shared by many other researchers [4, 5]. 
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Examining the impact of the lockdown on citizen behaviour in the area of mobility requires an 

interdisciplinary, multidimensional, and holistic approach [6-8]. Further studies and surveys are needed, 

especially from the psychological point of view, to ensure further development of sustainable mobility, 

which would facilitate an understanding of the increased levels of stress, aggression, worries, or anxiety 

arising from societal changes that may affect transport behaviour [9]. 

1. Methodology 

The authors of the paper carried out a questionnaire survey among the population of the CR in order to 

determine the extent to which selected patterns of citizen transport behaviour changed in the state of 

emergency declared by the government of the CR in relation to preventing the spread of COVID-19 

(lockdown). 

The questionnaire was conducted online. The data collection took place in the period 01/06/2020 - 

05/07/2020 and was distributed among the respondents in public groups of social networks focused on 

the discussion of the inhabitants of various cities in the Czech Republic. The first lockdown in the Czech 

Republic was during the first wave of the disease in the period 12/03/2020 - 17/05/2020, so respondents 

commented retrospectively on the period of the state of emergency. 

The questionnaire was structured so that, in the first part, the respondents provided information about 

their socio-demographic characteristics. The next set of questions concerned the participants’ form of 

employment or study. For these groups of citizens, the modes of transport used for commuting to work 

or educational institutions – before the lockdown had been declared and during the lockdown – were 

monitored. Other questions in this category concerned the frequency of journeys to work or school 

before the lockdown, as well as the usual travel time or other significant measures of transport behaviour. 

Another set of questions concerned the shopping habits of citizens in terms of their transport behaviour. 

The main objective was to determine modal split prior to and during the state of emergency, closure of 

shopping centres, as well as changes in working hours. 

In total, responses from 3,148 respondents were obtained. Based on the postal codes of the addresses 

given by the respondents in the first part of the questionnaire, individual municipalities were divided 

into size categories by the authors (based on the postal codes indicated in the questionnaire). Three size 

categories of municipalitites were created and this distribution of the number of respondents in 

individual size categories corresponded to the actual distribution of inhabitants in the structure of 

municipalities in the CR to a certain extent: 

• Towns with 100,001 inhabitants or more – 560 respondents; 

• Towns with 10,001-100 000 inhabitants – 1,815 respondents; 

• Towns and municipalities with 10,000 inhabitants or fewer (rural areas) – 772 respondents. 

Authors also considered the factor of municipality catchment area by including the municipalities within 

a certain distance from the municipality in a certain subordinate group in the same subordinate category 

(included in the agglomeration of a larger municipality). 

Based on the obtained data, the authors also proposed a method for estimating the number of passengers, 

which can be applied to similar emergency situations and, thus, used to predict changes in population 

transport behaviour for a specific case study. Specifically, the calculation estimation is determined using 

a linear regression model. 

2. Results 

First of all, it is necessary to present the basic results of the sample of respondents - statistical evaluation 

of basic socio-demographic data from the survey. In terms of the age structure of the inhabitants, the 

respondents are divided into age groups, where the 30-39 age group shows the highest representation of 

the respondents (862). The smaller age groups included 814 respondents at the age of 19 - 29, 705 

respondents at the age of 40-49 let, 411 respondents at the age of 50-59, 232 respondents at the age of 

60-69, 59 respondents at the age of 70 and older, and 53 respondents under 18. 

As for the questions concerning livelihood and social status, 266 respondents were students or pupils, 

while 116 respondents were employees in primary employment and studying. 1,645 respondents were 

employees in primary employment, and 197 respondents were self-employed. These groups of 
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respondents are taken as determinative for the analysis of citizen transport behaviour in terms of 

commuting to work and educational institutions. 

Another group of respondents was not considered for the purposes of the aforementioned analysis but it 

was included in the analysis of shopping trips and travelling to take children to kindergartens and other 

educational facilities. Specifically, it applies to 438 respondents – homemakers (mostly on maternity 

leave), 86 unemployed respondents, 44 people without any taxable income, and 269 respondents who 

claimed to be retired. The majority of respondents (86) wrote “invalidity pension” in the case they had 

chosen “others” option.   

In the section concerning pupils and students, the answers showed that in the vast majority of cases, 

their school facilities had been closed due to government regulations (88 % out of 266 respondents) and 

they thus did not travel regularly. 

In the case of the economically active population (1,876 respondents), 40 % of the respondents did not 

notice any change in the areas of work and commuting to work, while 26 % of the respondents changed 

their working hours (they commuted to work more often, less often, or irregularly). Furthermore, 14 % 

of the respondents stated that their workplace was closed due to the state of emergency, and 13 % of the 

respondents stated that they worked from home (they used “home office”) instead of commuting to 

work. Moreover, 5 % of the respondents also claimed that they did not go to work because they had to 

take care of a family member (leave to care for a family member), especially of children, who had to 

stay at home because of the closure of schools.  

As for the frequency of commuting to work, 76 % of the respondents (1,367 out of 1,876 responses) 

claimed they commuted to work regularly, 5 working days a week. 9 % (168) of the respondents 

commuted to work 4 days a week, 8 % of the respondents commuted 3 or fewer days a week. Moreover, 

10 % (181) of the respondents commuted to work also at weekends (they work up to 7 days a week). 

Due to the extent of the initial data, the data are not presented in this section of the article; in the 

following chapters, the authors focus only on the basic factors that lead to the change in the citizen 

transport behaviour. 

2.1 Changes in frequency of trips and in using modes of transport for commuting to work   

One section of the questionnaire deals with the identification of frequency and number of journeys to 

work in a “normal” situation (before the lockdown) and during the lockdown.  

Comparison of the individual workplaces shows that there was a significant change resulting from the 

closure of shops and other workplaces regularly open for the public, which had to be closed in relation 

to the state of emergency. This, however, includes shops that had to be open (grocery stores, drugstores, 

etc.). A similar situation was in education, where all educational institutions were closed and the 

majority of employees worked from home. Significant changes were noticed in the sector of 

manufacturing, warehousing, and logistics, where they applied to the closure of workplaces as well as 

changes in shifts, working hours, etc. This had a significant impact on commuting to work.  

As for office-type workplaces closed for the public (open only upon an agreement with customers), a 

significant share of employees started to work from home. For all categories, there is a significant 

number of persons who used (or even had to use) the opportunity to take care of a member of their 

families and thus did not commute to work.  

During the preparation of the questionnaire, a hypothesis was formulated that there was no change in 

the frequency of journeys to work or school for 50 % of the respondents. The hypothesis was rejected 

based on the results of the chi-square goodness of fit test; the achieved significance level p was lower 

than 0.001. It was proved that there was a change in the frequency of journeys to work in more than 50 

%. The results are presented in Table 1. 

Table 1. Results of chi-square test – change in frequency of commuting to work. 

H0: There was no change in the frequency of commuting to work for 50 % of the respondents 

Changes in 

frequency 

Observed Expected Chi-square test 

Frequency Percentage Frequency Percentage 
P 

< 

0.001 

Yes 1000 53.9% 927.5 50% 

No 855 46.1% 927.5 50% 

In total 1855 100.0% 1855 100% 
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The responses show that during the state of emergency, 1,283 economically active persons continued 

commuting to work. The responses were further analysed from different perspectives, one of them being 

a change in selected mode of transport. 

Figure 1 below shows Sankey diagram, which graphically represents the change in using means of 

transport in relation to other effects of the lockdown indicated in the answers provided by the responded 

(workplaces closed, schools closed, work from home, taking care of a family member, etc.). The diagram 

also considered the cases where no journeys to work or schools were made in the whole period of the 

lockdown (change in frequency of trips). It is thus only the period of the lockdown and loosening of 

government restrictions in which people frequently stayed at home.  

 

Figure 1. Sankey diagram of changes in using modes of transport in the case of employed people and 

students during lockdown in CR 

The results indicate that a high percentage of the respondents did not commute regularly to work or 

school for the reasons specified above (closure of workplace or schools, leave to care for a family 

member, work from home). In total, it applied to 853 respondents out of 2,138 (approx. 40 %). In the 

case of the respondents who continued working from home, a high percentage of them used a passenger 

car for travelling. Therefore, it cannot be said that the fear of becoming infected in means of transport 

had played a significant role in introducing work from home; the responses show that work from home 

was rather allowed or ordered by the employer.   

The category “closed workplace” includes the respondents who stated that their workplace had been 

closed during the whole period of the state of emergency or for a shorter period, and the respondents 

who stayed at home for another reason related to the impossibility to perform work due to obstacles on 

the side of employer. Moreover, it includes persons who regularly commute to work abroad and who 

were not allowed so due to the closure of borders. Similarly, there are also students whose schools had 

been closed and thus there were not any journeys to schools.  

The category “work from home” includes a group of the respondents who work from home or who were 

forced by the employers to perform their work from home, or who decided to choose this option 

themselves (they were allowed to do so by the employer). This group of respondents did not make any 

journeys to work.  

The group of respondents (employees) who were on sick leave during the whole period of the state of 

emergency, who were on holiday, or went on maternity leave is insignificant; they are included in the 

category “leave to care for a family member”, which includes mainly the respondents who used the 

possibility provided by the government to stay at home and take care of their children, who could not 

attend schools, or of other family members. 
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One of the questions was whether there was a permanent change in selected modes of transport for 

commuting to work directly related to the state of emergency. 149 respondents out of 1,238 answered 

positively the direct question of whether they had changed the mode of transport for commuting to work 

in relation to the state of emergency and the spread of the coronavirus disease. In particular, it was a 

shift from public transport to passenger cars (either as a driver or a passenger). In the response to the 

additional question related to the reasons for changing the means of transport, the vast majority of the 

respondents mentioned the fear of becoming infected (91 %); other reasons included the change in 

working hours and flexibility and comfort of using a car.  

Compared to smaller municipalities (rural areas), larger towns show a higher percentage of the 

respondents who chose different modes of transport for commuting to work compared to the situation 

before the state of emergency, which corresponds to a higher share of public transport users before the 

state of emergency (in a normal situation) in larger towns and with the change in the public transport 

relation – another mode of transport. In towns with more than 100,000 inhabitants, the relative share of 

the change in selected means of transport is 19 %. The change in citizen transport behaviour in the three 

mutually compared subgroups was statistically significant (χ2 = 15.3, df = 2, p < 0.001). 

The positive answers to the question concerning the change in the modal split show the specific change, 

i.e. which mode of transport is used after the change. The vast majority of the respondents (77 %) stated 

that they had stopped using public transport. However, this is determined by many factors, including the 

obligation to wear face masks during the state of emergency, as well as the fear of becoming infected 

(this was stated as a reason for changing a mode of transport by the vast majority of the respondents).  

73 % of the respondents who stopped using public transport for everyday commuting to work decided 

to use passenger cars for commuting.   

The test of marginal homogeneity was used to identify the five most commonly used modes of transport 

before and during the state of emergency both in the whole dataset and in the subset by the size of 

municipalities where the respondents live. The results are presented in Table 2 below. A statistically 

significant difference was confirmed for all cases.  

Table 2. Results of marginal homogeneity tests for individual datasets 

Group Bhapkar χ2 
Degrees of 

freedom 

Achieved 

significance level 

Whole dataset (n = 1225) 109.9 4 < 0.001 

Municipalities with more than 100,000 

inhabitants (n = 201) 
30.1 4 < 0.001 

10–100 000 inhabitants (n = 728) 65.5 4 < 0.001 

Under 10,000 inhabitants (n = 299) 11.5 4 0.021 

 

Figure 2. Share of individual modes of transport on journeys to work within whole dataset. 

Comparison of individual most frequently used modes of transport was performed by means of the 

McNemar test (or exact binomial distribution test) with a modified significance level due to multiple 

comparisons (the Bonferroni correction). The graph in Figure 2 shows the total shares in the 

representation of the individual modes of transport on all journeys to work within the whole statistical 

dataset. 
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Since the achieved significance levels p are lower than 0.05, statistically significant difference was 

proved in the representation of the five compared categories before and during the state of emergency 

(by car as a driver, by car as a passenger, public transport, bicycle, on foot).  

Individual used means of transport were compared for individual size categories of municipalities.  

When analysing the changes in used modes of transport for commuting to work in individual size 

categories of municipalities, McNemar test identified a statistically significant difference in the 

representation of these categories of modes of transport used before and during the state of emergency 

(see Table 3): 

Table 3. Significant changes in using means of transport for commuting to work 

Category of municipalities Increase Decrease 

Over 100,000 inhabitants (n = 201) 
By car as a passenger 

On foot 
Public transport 

10–100,000 inhabitants (n = 728) 

By car as a driver 

By car as a passenger 

bicycle 

on foot 

Public transport 

Under 10,000 inhabitants (n = 299) By car as a driver Public transport 

Changes in citizen shopping habits in relation to transport  

The questions included in the section concerning shopping habits were compiled so that it was possible 

to gain awareness of the nature of citizen shopping habits and modes of transport the citizens use for 

making journeys to shops (before and during the state of emergency). It was possible to obtain 

information on the nature of shopping, used means of transport, or the frequency of journeys to shops. 

A total of 3,148 responses were obtained.  

An interesting finding regarding the number of journeys made before the declared state of emergency is 

that more than 50 % of journeys were made for the purpose of shopping (1,546 respondents out of 2,998 

= 95 % respondents regularly shopping in brick-and-mortar shops) as an individual journey, while 44 

% of the respondents stated they do the shopping on the way to/from work or school. 4 % of the 

respondents did not choose either of the above options. Of the total number of individual journeys, 

passenger car was used in 1,042 cases (respondent as a driver or passenger) – these are thus journeys 

with the use of private motor vehicle transport (PMVT) in addition to journeys to work made using a 

car.  

As for the changes in citizen shopping habits in the period of the state of emergency, 27 % of the 

respondents claimed that they did the shopping and thus travelled as often as before the state of 

emergency (there was no change noticed). In 51 % of cases, the respondents stated they preferred to buy 

a larger volume of goods within one journey and go shopping less often. In 10 % of the cases, the 

respondents claimed that they had started to buy food online for the first time in relation to the state of 

emergency, they bought food and consumer goods online more often than before, or they bought ready-

made meals online from restaurants which offer home delivery more often than before (or even for the 

first time). 3 % of the respondents stated that they preferred to shop in smaller shops near their homes, 

3 % of the respondents bought food regularly for a family member or a friend, and 4 % of the respondents 

stated that someone else did the shopping for them for the reasons connected with the state of emergency. 

Another section of questions concerned the mode of transport the respondents used for travelling to 

shop. After filtering the answers and excluding the responses such as “eating out” or “none of the above” 

(in the question concerning the form of shopping), 2,995 responses were obtained from the respondents 

to the question of which means of transport they had used before the state of emergency (usually) and 

during the state of emergency and the related crisis.  

In general, there was an increase in the number of journeys for which the respondents in the state of 

emergency used a passenger car more than before. A significant change can be seen in the case of public 

transport, where the majority of passengers exchanged the public transport for walking. This is largely 

indicated in the responses to the questions concerning the nature of shopping, where, in these cases, 

people preferred shopping in smaller shops close to their home and accessible by walking. A similar 

number of public transport users preferred to use passenger cars for shopping during the state of 

emergency. 
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Another major change can be seen in the case of home delivery, where there was an increase in the 

number of customers of online grocers. There are three large groups of modes of transport with 

approximately the same representation (private motor vehicle transport, public transport, pedestrian 

traffic). The category “home delivery” includes also shopping done for family members (especially 

senior citizens), persons with reduced mobility, or immobile persons. The overall changes in the form 

of food purchases by households for the whole data set are shown in the following Sankey diagram 

(Figure 3). 

 

Figure 3. Changes in using modes of transport for shopping in CR 

At first glance, the changes in the use of modes of transport used for shopping trips by monitored size 

categories of municipalities seem to be insignificant. Within the three monitored size categories, it was 

found that citizen transport behaviour did not differ in dependence on the size of their municipality – 

about 13 % of citizens changed their shopping habits. The differences of citizen transport behaviour in 

individual groups are statistically insignificant (χ2 = 5.28, df = 2, p < 0.071). 

For towns with the population under 100,000, there is a higher share of inhabitants who use passenger 

cars for shopping trips. Specifically, it was 67 % of inhabitants in medium-sized towns, while the 

inhabitants living in smaller municipalities with a number of inhabitants not exceeding 10,000 used 

passenger cars for shopping trips in 76 % cases. In towns with more than 100,000 inhabitants, the 

difference in using modes of transport for shopping is not that significant, as passenger cars were used 

in 50 % of the cases (both as drivers and passengers), while pedestrian traffic also represents a significant 

share (36 %). 

The marginal homogeneity test was used to study the representation of the five most used modes of 

transport before and during the state of emergency (the test did not include the responses “motorcycle”, 

“taxi”, “carsharing”, and “others” due to their low representation; similarly, “electric bike” and “scooter” 

were included in the category “bicycle”) in the whole set as well as in the subgroups by the size of 

municipalities. A statistically significant difference was proved in all cases.  

The comparison within the individual most used modes of transport was carried out using the McNemar 

test (or exact binomial distribution test) with a modified significance level due to multiple comparisons 

(the Bonferroni correction). For two categories (“public transport” and “delivery”), the achieved 

significance levels are lower than 0.05; a different representation was identified before and during the 

state of emergency. The same results were obtained within individual size categories, i.e. in each size 

category of municipalities, a different representation was identified in public transport and home 

delivery.  
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For two categories (“public transport” and “delivery”), the achieved significance levels are lower than 

0.05; a different representation was identified before and during the state of emergency. The same results 

were obtained within individual size categories, i.e. in each size category of municipalities, a different 

representation was identified in public transport and home delivery. 

3. Simple model for estimating the number of passengers in PT during a lockdown 

Based on data on the use of public and individual transport before and during lockdown, it is possible 

to determine the impact of government measures on the willingness of passengers to choose public 

transport (PT) by means of logistical regression [10]. This effect can be expressed as the equivalent of 

an increase in the price of PT for passengers. The following formula is used to calculate the price of PT 

before and during the lockdown:  

𝑝𝑖 =
𝑒𝜆𝑉𝑖

∑ 𝑒
𝜆𝑉𝑗

𝑗
, 

     (1) 

where pi is the probability of choosing public transport, λ is a parameter expressing the willingness to 

choose a more expensive transport mode, Vi is the price of public transport and Vj is the price of the j-th 

mode of transport. 

When calculating, it is possible to individually select the price of individual transport modes in total and 

the parameter λ. To simplify the calculation, we will consider the price for individual transport and the 

parameter λ equal to 1 [11]. 

A survey on changes in the transport behaviour of the population revealed that 358 respondents used PT 

service before the lockdown and 251 respondents after the lockdown (out of a total of 1225 respondents 

- the entire data set is considered). Using formula (1), it was found that the price of public transport for 

passengers was 1.885 (dmnl) before the lockdown and the price during the lockdown was 2.356 (dmnl). 

It can therefore be stated that the effect of the pandemic on the valuation of public transport by 

passengers (with the value of the parameter λ = 1) will be reflected in an increase in the price by 0.471 

(dmnl). Similarly, it is possible to determine the rate of valuation for individual size groups of 

settlements defined in the analysis of data from the survey [12]. The results for these groups are 

summarized in Table 4. 

Table 4. Valuation of the choice of public transport in individual size groups of municipalities 

Category of municipalities 
Price of PT services 

before the lockdown 

Price of PT services 

during the lockdown 
Price difference 

Over 100,000 inhabitants  0.709415168 1.250051004 0.540635836 

10–100,000 inhabitants  2.033724666 2.563975538 0.530250872 

Under 10,000 inhabitants  2.512274164 2.839387518 0.327113354 

Based on the determined price difference, it is possible to predict a change in the number of passengers 

using PT services in the event of a recurrence of lockdown of a similar nature. With a known ratio of 

the number of passengers using public transport to the total number of passengers before the lockdown 

and with a known prices of public and individual transport before the lockdown, it is possible to 

determine the value of the parameter λ for a specific case study. For a given case study, it is possible to 

estimate the price of public transport for passengers during a lockdown using the share of the observed 

price difference when using λ = 1 and the parameter λ calculated for the given case study. The result of 

the share represents an estimate of the increase in the price of public transport for passengers during a 

lockdown in a given case study. The estimated price of public transport during a lockdown is determined 

as the sum of the price of public transport before the lockdown and the estimated price increase during 

the lockdown [13]. 

It is then possible to calculate an estimation of the number of passengers using PT services during a 

lockdown. The parameter λ and the prices of public transport and individual transport during a lockdown 

are inserted into equation (1). The result is the value of pi as the ratio of the number of passengers using 

public transport and all passengers. The following lines illustrate the procedure for calculating the 

number of passengers estimate in a fictitious case study. 
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We consider a theoretical public transport line between places A and B [14]. The number of passengers 

using public transport before a lockdown is 250. The total number of passengers on the route is 400. 

The travelling cost in public transport before the lockdown is CZK 25. The cost of substitution individual 

transport is considered to be CZK 30. Substituting into formula (1), we determine the parameter λ. 

250

400
=

𝑒−25𝜆

𝑒−25𝜆+𝑒−30𝜆
      (2) 

The parameter λ is equal to 0.102. Use this parameter to divide the price difference found from the data 

before and during the lockdown for λ = 1. Thus, we convert this difference to a difference for the 

parameter λ equal to 0.102. 

𝑉𝑖

𝜆
=
0,471

0,102
= 4,615     (3) 

The result determines that the cost of a trip in public transport during a lockdown would increase by 

CZK 4,615 from the passenger's point of view. Subsequently, it is possible to calculate an estimate of 

the number of passengers using public transport during a lockdown. The travel costs in public and 

individual transport during a lockdown and the parameter λ are inserted into formula (1). 

𝑥

400
=

𝑒−29,615×0,102

𝑒−29,615×0,102+𝑒−30×0,102
     (4) 

The number of passengers during a lockdown was estimated at 204 passengers (a reduction of 46 

passengers). 

It should be emphasized that the valuation values are determined using logistic regression for public 

transport as a whole. The survey of transport behaviour changes did not find out what specific type of 

means of transport in public transport passengers used, or whether it was the use of public transport, 

regional bus transport or rail transport. At the same time, these results are related only to the population's 

trips to their jobs. 

4. Discussion 

The questionnaire survey aimed primarily to identify significant changes in the transport behaviour of 

the population and the article provides initial results and outlines possible further work with data. The 

results of the questionnaire survey can also be used for research in other areas of transport, or in other 

socio-economic or socio-demographic areas, due to the relatively good sample of data and the concept 

of questions. In one part of the questionnaire survey, it focused on the attributes of the traffic behaviour 

of the population before the emergency situation (under the "normal" state) in connection with the socio-

economic level of the respondents. At the same time, it is possible to relate the answers of the 

respondents to the given geographical area or seat on the basis of the stated residence of the respondent. 

It is thus possible to further use the results, for example, for the needs of modelling the transport 

behaviour of the population in a given area, determining the division of transport work in a given 

municipality, research of factors influencing the choice of means of transport, etc. 

However, statistically, based on the results of such a questionnaire survey, it is not possible to assess the 

extent to which the change in the categories of used modes of transport will be of a more permanent 

nature. This requires longer-term monitoring of the population's transport behaviour. From these results, 

it is possible to estimate, for example, the change in the number of trips per inhabitant per day. Before 

the lockdown, this average value in the Czech Republic was 2.33 trips / day. During the lockdown, the 

number of trips fell by about 20%, but again it is necessary to monitor the longer-term change, as it is 

not possible to say directly from the survey conceived in this way whether the change is more permanent. 

In Section 3, we used a linear regression model to estimate the increase in the price of public transport 

for the end customer based on the results of the questionnaire. Based on this valuation, it is possible to 

further predict a change in the number of passengers during another similar lockdown, which de facto 

occurred subsequently in 2021. The resulting estimates from 2020 could not be verified due to lack of 

data from carriers. Of course, the model has its limitations, but it can be modified to be universal for 

different types of transport emergencies. However, this requires a large amount of initial data, for this 

reason it is necessary to take this model only as an example of possible use (prediction of the number of 

passengers in public transport in general). Similarly, the degree of willingness of passengers to use other 

participating means of transport can be appreciated in this way. 
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Conclusions 

The authors carried out a questionnaire survey among the inhabitants of the CR with the aim to identify 

the changes in modes of transport used for regular journeys to work, schools, or for shopping, as well 

as other aspects related to the patterns of citizen transport behaviour. The questionnaire was responded 

by a total of 3,148 respondents.   

The results showed (among other things) that approximately 12 % of the respondents (economically 

active population) changed their preferred mode of transport in connection with the state of emergency 

and government restrictions. In particular, it was a shift from public transport to private motor vehicle 

transport. The results of the McNemar test confirmed the existence of a statistically significant 

difference in the representation of the five compared categories before and during the state of emergency 

(by car as a driver, by car as a passenger, public transport, bicycle, on foot).  

However, on the basis of the results of a questionnaire survey conceived in this way, it is not possible 

to statistically evaluate to which extent the change in the categories of used modes of transport will be 

permanent. Moreover, in the group of the economically active population, there was a change in the 

frequency of journeys in 53.9 % of cases (a large majority of inhabitants did not commute to work for 

various reasons, or they commuted less often).  

The responses in the category of students and pupils show that the vast majority of students did not 

commute to schools because of their closure. For this reason, this category was not considered in the 

evaluation of changes in modes of transport used for commuting to schools.    

Urban dwellers in the CR continued using passenger motor vehicles for commuting to work, and even 

in more than before the lockdown. This significantly reduced the share of public transport on the overall 

modal split. However, it did not have any visible effect on the roads, since the citizens largely limited 

their mobility for various reasons. To some extent, the share of citizens who decided for “active 

transport” increased.  

In the case of modes of transport used for shopping, it was found that citizen transport behaviour does 

not differ by the size of their municipalities. The difference between citizen transport behaviour in 

individual size categories of municipalities is statistically insignificant (χ2 = 5.28, df = 2, p < 0.071). 

The McNemar test showed a statistically significant difference within the whole sample (similarly even 

for individual size categories of municipalities) for the category of the respondents who used public 

transport for shopping travels (a decrease) and for the category of the respondents who used home 

delivery of groceries (an increase). The survey also showed that the respondents preferred smaller shops 

closer to their homes or that there was a significant increase in buying food online from shops that 

offered home delivery. The results obtained through the questionnaire survey can be further used for 

research in other areas of transport or other socio-economic or socio-demographic areas. 

In the paper, the authors also proposed a method of estimating the number of passengers by applying 

linear regression based on the change in papulation transport behaviour caused by a pandemic. It was 

found that linear regression is applicable for the purpose of estimating the number of passengers based 

on data from the conducted survey. 
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Abstract: Digitalization, alternative propulsion systems and autonomously navigating ships, maybe unmanned 

and controlled from a remote control centre are hot topics of ongoing discussions about the further 

developments to ensure safe, efficient and sustainable transport systems. First tests in real world have 

demonstrated the technical feasibility of voyages of unmanned ships. This paper presents first 

outcomes of ongoing research into the operational integration of such new transportation systems into 

the existing patterns of maritime traffic including conventional vessels in coastal areas and contributes 

to assessment of risk of collision. Along coasts worldwide, shore-based services (as e.g. Vessel Traffic 

Services - VTS) are established to ensure safe and efficient vessel traffic flow and to protect the 

marine environment. For this purpose, i. a., risk of collision and groundings needs to be detected 

reliably to support the operators in interacting with the traffic. Teams of researchers from Poland and 

Germany developing new approaches to determine domain areas and apply them for detecting risky 

situations. Manoeuvring areas, calculated by means of fast-time-simulation technologies, are 

provided as a new objective method to support real-time traffic monitoring by VTS as well as retro 

perspective assessment of a ship’s risk after the completion of a voyage. 

Keywords: Maritime Safety; Manoeuvring Areas; Traffic Monitoring; VTS; Fast-Time Simulation 

Introduction  

Digitalization, alternative propulsion systems and autonomously navigating ships, maybe unmanned and 

controlled from a remote control centre respectively, are hot topics of ongoing discussions about the 

further developments to ensure safety, efficiency and sustainablity of transport systems in all transport 

modes. In the maritime transportation system, recently first series of tests in real world have 

demonstrated the technical feasibility of voyages of unmanned ships.  

A major parameter reflecting safety of traffic in each the transportation mode is the number of accidents 

and near misses. In shipping, collisions and groundings are considered to be the types of accidents with 

the greatest extent of damage. The technical support of the processes to detect and assess risks of 

collision and grounding and the prevention of thoose accidents is therefore of essential importance for 

the safety of maritime transportation.  

The current state of the art in the field of maritime collision prevention is characterised by the use of 

radar systems with the so-called integrated radar plotting aids (Radar-ARPA: Automatic Radar Plotting 

Aid). Today, they are a mandatory component of integrated navigation and bridge systems (INS/IBS) 

on board ships falling under the the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 

Modern INS/IBS also uses position and movement data exchanged via Automatic Identification System 

(AIS) as well as further electronic means to detect critical situations. In principle, shore-based systems 

for monitoring coastal shipping traffic use the same technical basis and infrastructure.  

The on-board and shore-based systems for supporting the decision-making process in collision 

prevention have in common the implementation of solely kinematic approaches for calculation of 

encounter parameters. Speed and course of own ship and tracked targets are assumed to be constant. 

They are used to generate warnings based on the spatial and temporal distance to the linearly 

extrapolated closest point of approach (CPA) and time to CPA (TCPA). Even the so-called trial 
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functions of the ARPA instruments assume these parameters to be constant over time when varying 

course and speed on a trial basis. The internationally and nationally valid technical standards do not 

provide for any distinctions of the CPA/TCPA safety criterion for sea areas or ships, for example. Both 

the radius of the safety area (CPA) and the temporal limit (TCPA) can be configured completely freely 

by the respective user. CPA/TCPA-based algorithms and systems thus simultaneously represent the 

current state of the art in the real-time detection of dangerous situations and the indication of required 

actions on board and ashore.  

Since all manufacturers of bridge and navigation systems (including e.g. Wärtsilä, Raytheon Anschütz, 

Furuno) are required to meet the equipment and performance standards, there are in fact no technical 

differences of systems available on the market. Differences exist mainly with regard to the layout of the 

user interfaces and the visualisation of the determined risk conditions and some less relevant features. 

This also applies in a similar way to the state of the art of systems for land-based traffic monitoring in 

VTS centres (including i.a. manufacturers Kongsberg, TRANSAS, AIRBUS, Innovative Navigation ). 

All those systems provide CPA/TCPA-warnings. However, a substantial shortcoming of this kind of 

collision warnings is, that there are multitudes of simultaneously generated warnings in areas with high 

traffic density. In such cases the warnings are in appropriate and inadequate for guiding the attention of 

the operators. Consequentzly, the warning function is often switched off both on board and ashore. 

A potential solution for the existing lack of CPA/TCPA-warnings is the qualification of the alarm 

function by taking into account further parameters representing objective limits for avoiding collisions 

and groundings, especially the manoeuvring charactersitics of vessels. 

1. Domain Areas and Manoeuvring Zones – Theoretical Underpinnings 

Because it is not possible to install and configure a domain area asa safety zone around an own ship, 

CPA is used as an parameter to indirectly present an individual ship domain as a safety zone around a 

navigating ship.  

Domain areas or more precisely ship domain areas are used by navigators on board ships as one 

parameter to assess risk of collision and to decide on taking action to contribute to the avoidance of a 

potential contact with another vessel but also to any other objects like e.g. a depth line in the vicinity of 

a vessel.  

1.1 Ship Domain Areas  

A Ship domain area, usually, is defined as the sea area around a ship which a navigator wish to keep 

free of any other object, obstacle or danger to own ship’s safety, including other ships, fixed objects like 

islands or shallow waters areas [1]. However , it needs to be emphasized, that the ship’s domain concept 

is, very obviously, just subjective and purely based on the individual decisions and, experiences of the 

officer in charge of navigating the ship. The concept of ship domain originates from considerations of 

waterway capacities and purposes of strategic risk assessment (see among others [2] and [3]), but later 

on and recently it has been also adapted for purposes of assessing risks of collsion [4]–[ 6]. Furthermore, 

efforts have been undertaken to develop new definitions for new domain areas and to even use them for 

triggering collision warnings (see among many others [7]-[9]).  

On the one hand researchers are looking for quantification and visualisation of the shapes and the 

extensions of those domains in order to reflect the individual approaches to assessing the risk of 

encounter situations. On the other hand, however, it became obvious that there is no one soely domain 

area and a unification of those areas for harmonized risk assessment of involved ships is hardly to get. 

The same is true for risk assessment from an onboard perspective and risk assessment from the 

prespective of an operator in a shore-based monitoring station.  

The following figure presents two samples of ship domain areas, developed by different researchers 

applaying different methods for determination of shape and expansion. 
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Figure 1. Samples of Domain areas (Fuji’s elliptical domain, left; and Godwin’s sector domain, right) 

Besides ship domain areas, there is also the concept of “ship arena”. Different from the domain rea this 

area is defined as an area “around the own ship when a action has to be initiated, if the area is violated 

by other ships or objects respectively [10]. Although the obvious difference of the two domains both are 

basing on subjectivity. 

1.2 Manoeuvring Zones 

Manoeuvring zones are defined as the area a ship may reach in the future for a defined period of time 

by using all combinations of its steering controls, manoeuvring handles. 

Manoeuvring zones are developed from expectation areas and the so called concept of ’Potential area 

of waters’ (see a.o. [11] and [12]). The concept was applied for purposes of fairway and port design 

studies, firstly. Later studies extended the concept to define so called manoeuvring envelopes to improve 

risk assessment by taking into account aspects of ship dynamics, e.g. to assess the risk of collision when 

passing along offshore wind farms [13]. 

 

Figure 2. Sketch of an expectation area [8] 

The attempts to develop and apply more in-depth and more objective, less subjective risk assessment 

methodologies are ongoing and have been further studied e.g. in [14]. Basic studies have been carried 

out on the transferability of the principles of the collision avoidance system from aviation (TCAS) into 

the maritime domain. In absence of commonly agreed criteria and safety zones as available in aviation 

fast-time simulation technology has been used to find ship centric solution for the very last point in time 

and space to take action (named the Last Line of Defence) to avoid a potential contact and use this for 

triggering an ultimate action alarm [15] and[16]. 
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Especially, in order to enhance safety of the maritime transportation system, the approach basing on 

manoeuvring characteristics of the individual ships can be extend also for shore based support to 

shipping as e.g. by Vessel Traffic Services. For this specific purpose the solution is to be further 

developed and by determining complete manoeuvring areas for the ships involved in a concrete situation 

with the prevailing circumstances. This approach goes beyond and is a fundamental difference to the 

earlier research and developments.  

The application of manoeuvring zones in VTS will go far beyond the existing regimes using 

conventional CPA/TCPA warnings only  by providing a harmonized and standard-ready solution for 

more objective risk assessment to be applicable in even wider sense. Approaches to include aspects of 

complexity [17] when monitoring vessel traffic from a shore-based VTS centre can be improved by 

incorporating manoeuvring characteristics of the transiting vessels. The application of manoeuvring 

zones has potential to overcome the lack of subjective domain areas. 

1.3 Ship Domain Area versus Manoeuvring Zones - Reflections of Expert Opinions 

The figure below visualizes the results from an ongoing expert survey with experienced navigators in 

the frame of two research projects. The survey includes active captains, pilots and navigating officers 

as well as VTS operators with background of seafaring experience from serving on ships. The figure 

represents the shapes and dimensions of individual domain area provided by the participants.  

  

Figure 3. Visualisation of Domain areas according to responses of a questionnaire of an expert survey 

with experienced navigators 

While the wide-spread variation of the shapes (circle, ellipse, triangle or rectangle) and, morover, of the 

dimensions was expected more or less, it was interesting to see that there is almost no correlation 

between the individual domain area and the manopeuvring characteristics of the ship the experts referred 

to. At least, from the responses no reason was found for this. 

Another interesting, however still preliminary, result of the questionnaire is, that experienced navigators 

are of the opinion that there is no need and no benefit to present individual domain areas to a shore-

based monitoring station. The majority of experts responded with a clear no or rejection to the question 

„From yopur point of view, does it makes sense, if the „individual/personal domain area” would be 

known in a VTS station ashore and used for purposes of shore-based traffic monitoring with „no”.  

Some experts added free text to give reasons and stated e.g. „there will be confusion in bringing all those 

personal domain areas and thresholds [for alarming] all together.” Or even asked: „For what purpose 

might this be useful?.” The tendency f the experts opinion – analysis still ongoing – is seemingly against 

the use of domain areas for collision avoidance. 

However, whatever the shape and its extension is, the domain area is just a subjectively derived measure 

or parameter with only weak correlation to the ship’s size and its manoeuvring charactersitics. 
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2. Estimation of Manoeuvring Zones using Fast-Time Simulation Technology 

Until today it is still a big challenge to precisely predict the path of a ship when manoeuvring and it is 

still difficult for experienced navigators to estimate, where a ship will be in the next 3 to 6 minutes when 

manoeuvring under varying conditions using the wide spectrum of steering controls.  

However, avoiding a collision is fundamentally a task of manoeuvring a ship well in time using the 

appropriate setting – of course, complying with the rules. Until today experiences in manoeuvring a ship 

is a main source for decision making for when and what command will be used to avoid a collision. 

Nowadays information and communication technologies allows for path predictions using simulation 

technology. 

Fast-time simulation is a technique which allows for the calculation of future system's status and the 

real-time behaviour of a ship faster than in real time. One advantage of fast-time simulation is the 

prediction of future system conditions including the consideration of actual changes of steering 

parameters and effecting external impact parameters. 

The following equation of motion is used as the model for the ships dynamic and implemented in 

software modules for fast time simulation (FTS – among others refer to e.g. [18] and [19]): 

    (1) 

On the right side are the effects of inertia where u and v represent the speed components in longitudinal 

and transverse direction x and y, and r is the rate of turn of the ship. The ship's mass is m, and xG is the 

distance of the centre of gravity from the origin of the coordinate system, Iz is the moment of inertia 

around the z-axis.  

The ship's hull forces X and Y as well as the yawing moment N around the z-axis are on the left side. 

Their dimensionless coefficients are normally represented by polynomials based on dimensionless 

parameters, for instance in the equation for transverse force Y and yaw moment N given as the sum of 

terms with linear components Nr, Nv, Yr and Yv and additional non-linear terms. Other forces, such as 

rudder forces and wind forces are expressed as look-up tables. There are additional equations for the 

engine model, and also look-up tables to represent automation systems characteristics. The solution of 

this set of differential equations is calculated every second; some internal calculations are even done at 

a higher frequency. Further detailed descriptions of FTS can be found in [20]. 

The inputs for the simulation module consist of control settings (actual and present), the ship states and 

the data describing the environmental conditions. Additionally, there is an input of the ship's condition 

parameters. They are normally fixed but in case of malfunctions they might change, e.g. reducing the 

rudder turning rate or maximum angle. The results from the simulation module are transferred to be 

stored or directly displayed on demand, e.g., in a dynamic wheelhouse poster or an electronic 

manoeuvring booklet. 

However, algorthims have been drafted to estimate manoeuvring zones for individual ships under 

different conditions of ships status and (varuious draft (loaded and ballast condition), several trimm 

conditions, speed variations and so on ) varying environmental conditions (as e.g. wind, current, shallow 

water effects). 
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Figure 4. Sample for creating a manoeuvring zone: prediction of ship’s paths based on combined 

rudder manoeuvres, with control changes based on a constant ship speed, full ahead 14.7 kts (time 

step for rudder manoeuvres is set to 1 min rudder commands are of 20° and 10° port and starbord and 

midships) 

 

Figure 5. Sample of manoeuvring zone of a real RoRo-Pax-ferry with constant speed (left) and with 

increasing speed (right) 

The manoeuvring zones are created as the conectibng line of the most outward positions the considered 

ship may reach in the required prediction time using a predifened set of discrete steps for manoeuvres. 

While the most far positions will be reached for the way ahead with constant rudder midships and to 

port and starboard side with constant hard to port and hard to starboard rudder command, the line 

connecting the the most far midhips and hard rudder positions generates from manoeuvre combinations 

with final segmant on midships rudder. 

The implemented and tuned model sufficiently replicates the effects of dynamically changing conditions 

as e.g. of the speed increase but also of the external influences. 

The FTS-module is used to perform calculations to predict the path for specific actual or planned 

commands. In this way the module can be applied to plan and optimise the return manoeuvre and 

automatically produce the complete situation-dependent manoeuvring plan for a return manoeuvre. 
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3. Future Maritime Traffic Scenarios – The Integration of Automated, Remote 

Controlled and Autonomous Ships 

Until today, according to the established rules and regulations, crews on-board operate the merchant 

ships. Additionally, especially in areas with high traffic density close to the coastline, ships are 

monitored and their crews are supported from shore-based surveillance and control centres.  

Vessel Traffic Services (VTS) are well known and recognized in this respect. There are IMO Resolutions 

that provide definitions, standards and guidance on specification of the services (Information Service 

and optionally Navigational Assistance Service and Traffic Organization Service) and how to implement 

and to maintain them. From an engineering point of view, VTS can be simplistically considered as a 

system that collects environmental and traffic data in order to create a traffic image that is continuously 

analysed by the operators who assess, if there are any developing or already existing risks that require 

interaction with the traffic. If a VTS operator becomes aware of a vessel, e.g., not complying with the 

rules, violating regulations, or in case she or he detects a situation with a risk of grounding or collision 

then VTS can intervene by sending out information, warning/advice or instructions to all or individual 

vessels using VHF voice communication.  

  

Figure 6. Sample of a typical work station in a shore-based VTS center  

Currently, the operators in a VTS center interacting with the vessel traffic through verbal communication 

via dedicated VHF channels. Series of participant observations and experiments in a full mission VTS 

operator have been carried out in order to study behviour of VTS operators when monitoring and 

interacting with traffic. There is no direct link to steer a ship. Operators from shore-side send out their 

information, warning/advice or instruction, to improve the situation awareness of the team members 

navigating the ship at the navigational bridge. To support collision avoidance VTS operators call the 

vessels, asking them if they are aware of each other and let the final decision on the action with the 

captain, who remains responsible at all times. Regarding interactions of a VTS with ships, it needs to be 

distinguished between situations in fairways from or to harbours, locks and port terminals respectively 

where ships have to follow a direction (linear traffic) and therfore are restricted in their options to 

manoeuvre and situations developing in a open sea area, where navigable space is less limited (area 

traffic). The concept of manoeuvring zones to estimate the risk of collision can be applied to both the 

areas in principle. However, the focus of application will be in areas with area traffic.  

Presently, participant observations are ongoing to get more inside and to prepare and implement realistic 

simulation scenarios with traffic consisting of conventionally manned ships and unmanned but remote 

controlled ships. From the first pilot study it has become obvious that there is an urgent need to pro-

actively develop rules and regulations to be applied and tested in series of simulation trials. Due to 

rstrictions of the COVID pandemic there were no chances for focus group discussions yet, but be part 

of future research studies. Structured and semi-structured interviews dring briefing and debriefing 

sessions have been used to gather more input for the development of regulatory frameworks for VTS 

operation. For these puspose a contnuation of simulations experiments is under preparation ([21-25]) 

and will further develop risk assessment frameworks like [26] by integration of manoeuvring areas.  
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Conclusions 

Currently, the maritime transportation system is undergoing rapid changes caused by the introduction 

of sophisticated information and communication technologies, increasing digitalization of all processes 

including ship navigation and increasing level of automation. Remote controlled vessels with minimum 

or even no crew on board are expected to become reality rather sooner then later.  

However, it is obvious thatthere will be a rather long period ahead of today when conventionally 

equipped vessels and the maritime autonomous ships will operate together. Even though expectations 

connected to the operation of unmanned vessels are at an higher safety level as is today, many questions 

needs to be answered and a number of problems needs to be solved.  

This paper discussed the some selected aspects of of collision avoidance and suggests a new approach 

to improve collision avoidance by introducing and applying manoeuvring zones as a more objective 

parameter for assessing the risk of collision. The application of manoeuvring zones will allow for the 

paradigm change from ship-centric rules and regulation to co-ordinated traffic organization from a 

shore-based center. Existing VTS centers seems to be priviliged to take over such a role. However, the 

existing framework of rules and regulations needs to be adapted and the provision of sufficient technical 

reliability of systems installed on board and ashore needs to be ensured accordingly. 

Manoeuvring zones can be estimated using fast time simulation technologies and allows for the 

development of more exact assessment of risks of collision by taking into account the manoeuvring 

characteristics of individual ships under the prevailing circumstances during an encounter situation, 

provided that sensors will be available, that will deliver the necessary data. 

Besides the investigations into manoeuvring zones, simulation experiments to study new and enhanced 

methods for collison avoidance in areas with shore-based traffic monitoring also needs to foocus and 

adress on operational integration of new class of ships being unmanned and remote controlled. 
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Abstract: The acceptance of privately shared autonomous vehicles (PSAVs) is evaluated by users as an 

important stakeholder in the adoption of new technology (i.e., PSAV). A scarcity of studies is found 

in literature that focus on studying the users as main actor in adopting PSAV. The multi-actor multi-

criteria analysis (MAMCA) is used to evaluate the users’ preferences. The objectives and criteria of 

users are identified based on previous studies. The objectives and criteria are filled in pairwise 

comparison matrices (PCMs) which are used in evaluating the importance of each objective and 

criterion. A representative sample that contains different types of users is selected. A linguistic scale 

with numeric scale is used by users to weight the objectives and criteria. The analytical hierarchy 

process (AHP) is applied for the criteria, while the parsimonious AHP (PAHP) is applied for 

objectives evaluation. The presented results are rankings and priorities of objectives and criteria of 

adopting PSAV as a transport mode in the future. The findings of the analysis show that the safety 

concern’s objective receives the highest ranking, while the reduced insurance criterion has the lowest 

ranking. The result of this study is useful for policymakers and transport planners to develop policies, 

regulations, and guidelines in the age of automated driving. 

Keywords: autonomous vehicle, multi-actor multi-criteria analysis, actors, analytic hierarchy process  

Introduction 

One of the stakeholders who influence the adoption of autonomous vehicles (AVs) is the users who 

represent the main clients. The presence of AVs in the market influences people’s travel behavior [1]. 

The effects of AVs on people life come from the different characteristics of AV than the conventional 

transport modes (CTMs) such as conventional cars [2]. Availability of AVs as part of the transport 

system affects various components of transportation system, such as the capacity of the roads, the 

infrastructure, people’s mobility, the safety and accessibility, car ownerships, travel patterns, the modal 

share, economy, environment, land use patterns, and health [3]. The impact of people on the adoption 

of AVs and the impact of AVs on the people's life can be studied by investigating users' preferences in 

AV age. Zimbron-Alva [4] shows that the actors in the AV age are manufacturers, users, regulators, 

tools suppliers, and legislators. In this research users’ actor is studied where people’s needs are 

evaluated. This study can be a connection between users and other actors.  

The pros and cons of AVs can be assessed by studying the mutual impacts between AVs and 

travelers/users. In literature, it is found that several studies reveal the potential users of AVs as well as 

the preferences of user groups using different methods, such as discrete choice modeling, structural 

equation models, and simulations [5]. Factors that affect the users to accept and adopt AV as a transport 

mode are the service characteristics of the journey which include and are not limited to the attributes of 

travelers and AVs (e.g., capacity, speed, comfort, convenience, onboard features, acceptable waiting 

time, safety, security, cost, and the ease of use by disabled people, privacy, and people without driving 

license) [3]. Besides, Kamel et al. [6] show that a change in the transport modal share relies on the 

travelers’ characteristics (e.g., sociodemographic and economic variables), travelers’ preferences such 

as trust, privacy, safety, comfort, acceptability, reliability, accessibility, and multitasking on board. 

Pettigrew and Cronin [7] show advantages of AVs are not limited to a reduction in emissions, reduction 

in crashes, reduction in deaths, reduction in injuries, the ability of people with special needs to use AVs, 

saving urban areas since AVs do not park, and a decrease in traffic congestion if the shared model 
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prevails [7]. For people to adopt AVs, they ask for liable and secure transport mode [7, 8]. Thus, people 

are interested to use AVs to remove the driving tension [9, 10], minimize the travel time [11, 12], 

multitask on board [13], increase safety [8], or have a reliable [14], cheaper transport mode [15, 16], and 

more comfortable [17, 18], and It is worth mentioning that all group of people is going to use AV 

regardless whether they own a car or not [19]. Potential groups of using AV are the disabled and elderly 

people who can find a great opportunity to travel to alleviate walking distance and enjoy higher safety 

[20] [21]. In fact, statistics show that the percentage of car ownership among old people is growing, and 

the accidents in this group are higher than younger drivers [22]. Users like commuters, long and middle 

distance travelers are more likely to use AVs to overcome tediousness, boredom, and discomfort during 

the travel [23, 24]. Drivers on board of AV are converted to passengers where they can utilize their 

travel time by involving themselves in onboard activities. Additionally, parking removal, traffic 

congestion, reliability, security, safety, and privacy are higher in AV than cars which encourages long 

distance travelers to adopt AV [8, 25]. The availability of AVs on the market faces several challenges, 

such as lack of privacy, job losses, hacking, and an increase in traffic congestion if AV ownership 

becomes dominant [7].  

The adoption of AVs on the market is controlled by several actors, such as users, manufacturers, 

legislators, and operators. The previous studies reveal several needs of people (i.e., users) in the AVs 

era. Those needs are reformulated to objectives and criteria to be assessed and ranked by users’ actor. 

In this research, the users’ actor is studied which represents the main target of obtaining the main benefit 

of the technology (AVs) such as saving people's life [26]. The multi-actors multi-criteria analysis 

(MAMCA) method [27], is used to evaluate the preferences of users in the AV age. This study is 

conducted to add a contribution to the literature by focusing on the analysis of the users’ stakeholder’s 

viewpoints.  

1. Methodology 

Analysis of users’ needs and their expectations in AV age is conducted based on the literature, where 

the needs are transferred to objectives and criteria in the automated driving age. The MAMCA method 

is used to evaluate each user's role by considering objectives and criteria [27]. The MAMCA approach 

is applied, as developed by Macharis et al. [27]. Analytical Hierarchy Process (AHP) [28], and 

Parsimonious AHP (PAHP) [29], are applied. Due to many pairwise comparison matrices (PCMs), the 

PAHP method is chosen. 

Figure 18 depicts the MAMCA methodology, as developed by Macharis et al. [27]. The aim of 

conducting this study is to rank the criteria and objectives of users in the AV age based on their 

preferences. The advantages and disadvantages of the AV introduction into the market are assessed 

based on users’ views and expectations. In current research, passenger transport is the focus. A 

personally shared autonomous vehicle (PSAV) is taken as a case study, where this vehicle is not owned 

by an individual, it is a fuel-based engine, and it is used as car-sharing where a traveler can book it by 

himself for his/her trip. The objectives and criteria of users are listed and weighted. Rankings are 

developed based on the analysis of collected pairwise comparison matrices (PCMs). Finally, 

policymakers can stipulate regulations and laws based on the ranking results. The AHP and PAHP are 

used where a scale from 1 to 9 is applied to prioritize objectives and criteria.  

The importance of each criterion or objective of the users is recorded based on AHP scale, where 

priorities are developed [28], as described later. In this paper, it is noted that the AHP tree consists of 

objectives and each objective has a few criteria. 

1.1 Users’ objectives and criteria  

It is found that the influences of AV reach all people groups. The preferences of people in AV age are 

summarized in Table 8, which is called later an AHP tree. 

1.2 Allocation of weights  

Initially, the PCMs are prepared and distributed. The PCMs include examples and instructions for 

participants to assign values for the objective and criteria based on importance (i.e., the relative 

importance of a criterion to another) [40]. The relative importance ratio is given as linguistic weights or 

numeric values [41]. In the classical AHP, a scale of 1-9 is used for the pairwise comparison. Equal 

importance is given 1, moderate importance is given 3, strong importance is given 7, very strong 
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importance is given 8, and extremely strong importance is given 9. In this research, PAHP is applied 

where the size of PCM is larger than 5 criteria/objectives to avoid high inconsistency [42, 43].  

 

Figure 18. The steps of MAMCA 

Table 8. Users’ objectives and criteria for PSAV adoption  
Objective Criterion 

Optimizing the travel time Reduced in-vehicle travel time [5, 30] 

Increased onboard multitasking activities [13, 23] 

No parking time [11, 12] 

Acceptable waiting time [5, 30, 31] 

Minimizing the travel cost  Reduced fuel consumption [2] [32]  

Reduced vehicle maintenance [15, 16, 33] 

Reduced insurance [34]  

Increasing the perceived comfort of traveling Information and guidance [17, 35]  

Available ICT tools on board [18] 

Reliable travel time [14] 

Respecting the users’ rights  Data privacy [8, 25] 

Cybersecurity [8, 25] 

Increasing travel safety  Reduction in vehicle accidents caused by the malfunction of PSAV [36]  

Reduction in accidents with PSAV caused by regular cars [37] 

Ease of use  No driving license [38] 

Accessibility [20, 39] 

1.3 Evaluation matrix 

The evaluation matrix is produced based on the results of PCMs where each cell in the evaluation matrix 

takes a value between 0 and 1 (i.e., normalized weight matrix). Equation (1) defines the pairwise 

comparison. 

aij =
wi

wj
, where i, j = 1,2, 3… n   (1) 

Where n is the number of the compared criteria, wi refers to the weights for criterion i, and aij means the 

ratio of the weight of criteria i and j. The following matrix shows the ratio of one weight (w) over another 

considering having n objects (i.e., objectives or criteria). 

𝐴 = [

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2
𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2

… 𝑤1/𝑤𝑛
… 𝑤2/𝑤𝑛

⋮ ⋮
𝑤𝑛/𝑤1 𝑤2/𝑤𝑛

⋱ ⋮
… 𝑤𝑛/𝑤𝑛

] 
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The following reciprocal matrix shows that for each 𝑎𝑖𝑗, 𝑎𝑗𝑖=1/𝑎𝑖𝑗. The ratio does not change among the 

elements.  

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12
1/𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
1/𝑎𝑛1 1/𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

] 

A normalized matrix is calculated by applying Equation (2), in which each column (i) and row (j) in the 

matrix is divided by the largest value in column (i). 

aij =
aij

Max aij
,  ∀ i, j          (2) 

A consistency check is required to be checked to ensure reliable results. The principal eigenvalue (𝜆 max) 

of the PCM is calculated to find the priority matrix. Solving the following matrix equation to find 𝜆 max 

is essential to rank each element in the ratio matrix.  

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12
1/𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
1/𝑎𝑛1 1/𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

] |

𝑤1
𝑤2
⋮
𝑤𝑛

| = λ max |

𝑤1
𝑤2
⋮
𝑤𝑛

| 

Equations (3), (4), and (5) show the steps of the consistency check. 

 wi =
ai

n
,  ∀ i         (3) 

Equation (4) is used to calculate the consistency. 

CI =
λmax−n

n−1
 , where  λmax =

ai

n
,  ∀ i (4) 

where 𝜆 max is the eigenvalue, 𝑎𝑖 is the sum of the matrix normalization values, and 𝑛 stands for the 

number of the criteria. CI is the consistency index, and n stands for the order of the matrix (i.e., the n-

order matrix). Furthermore, the normalized principal eigenvector is called the priority vector which 

shows the weights among the pairs. The consistency ratio (CR) is given by Equation (4).  

CR =
CI

RI
  (4) 

Saaty [41] shows that the CR is connected to the order of the random matrix, as shown in Table 9. 

Random index (RI) is equal to the average CI that is calculated from a big number of randomly generated 

reciprocal matrices. The CR must be less than 0.1 to indicate consistent judgments [41].  

Table 9. The random matrix order with the corresponding CIs 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

The calculation of overall consistency of hierarchy is given by using Equation (5). 

CR∗ =
∑ 𝐶𝐼𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑅𝑖𝑖
  (5) 

The participants’ weights are aggregated by using the geometric mean, as stated by Aczél and Saaty 

[44]. 

1.4 Overall analysis and ranking 

The final weight vectors are calculated using Equation (6). 

w𝐴𝑖 =
𝑤𝑗

𝑤
+

𝑤𝑖𝑗

∑ 𝑤𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

= (
𝑤𝑗

𝑤
 

1

∑ 𝑤𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1

)𝑤𝑖𝑘    (6) 

w𝐴𝑖is the final score of the current level elements. The weight from the previous level w= ∑ 𝑤𝑗
𝑚
𝑖=1 , j= 1, 

2, …, m, and 𝑤𝑗 > 0 ∀ j. The eigenvector of the current level is given by 𝑤𝑖𝑗 >0 ∀ I (I= 1, 2, …, n).  

1.5 Parsimonious AHP  

PAHP is applied for objectives level in AHP tree (see Table 8). Abastante et al. [45] use a new PAHP 

to reduce the efforts of decision-makers. The steps for using PAHP method are summarized in the 

following steps, as stated by Corrente et al. [46]: 
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• The objectives PCM in the AHP tree is given for users for rating from 1 to 100 based on the 

importance of an objective to them over others.  

• The objectives are ordered from the lowest to the highest.  

• Reference objectives are selected, such as the lowest, the middle, and the highest rates. 

• The reference PCM is returned to users for weighting as in classical AHP. 

• Obtain normalized evaluation.  

• Check the consistency of the reference objectives PCM.  

• Other objectives than references ones are evaluated based on the normalized reference PCM by 

applying interpolation. 

2. Results and discussion 

In current study, 30 respondents participated in study. The time of distributing and collecting the PCMs 

from users lasted for one and a half months (i.e., from the 30th of May 2021 till the 14th of July 2021). 

The sample contains 50 participants. The average CR of each PCM is 0.006 (<0.1), which is an 

acceptable result. 

AHP is applied for all criteria PCMs while PAHP is applied for only objective PCM. The consistency 

is checked for each PCM, as shown in Table 10. The ranking of criteria from the highest importance to 

the lowest importance in adopting PSAV is presented. Additionally, the rates for objectives are included 

in Table 10 to be weighted based on the PAHP method. The final weight of each objective and criterion 

are to be evaluated after weighting the referenced PCM of objectives.  

Table 10. The average rate of the objectives, the weights of the criteria, the CRs, and the rankings 

based on the users’ viewpoints 

Objective  
Rating 

(%) 
Criterion Weight Ranking CR 

Optimizing the travel time 82.67 

Reduced in-vehicle travel time  0.4123 1 

0.072 
Increased onboard multitasking activities 0.1666 3 

No parking time  0.1561 4 

Acceptable waiting time  0.2649 2 

Minimizing the travel cost  74.17 

Reduced fuel consumption  0.5929 1 

0.043 Reduced vehicle maintenance  0.2138 2 

Reduced insurance  0.1932 3 

Increasing the perceived 

comfort of traveling 
72.07 

Information and guidance  0.2472 2 

0.046 Available ICT tools on board 0.2379 3 

Reliable travel time  0.5149 1 

Respecting the users’ rights  72.63 
Data privacy  0.4885 2 

0 
Cybersecurity  0.5115 1 

Increasing travel safety  85.00 

Reduction in vehicle accidents caused by the 

malfunction of PSAV  
0.5815 1 

0 
Reduction in accidents with PSAV caused by 

regular cars  
0.4185 2 

Ease of use  69.47 

No driving license  0.2992 2 

0 
Accessibility  0.7008 1 

Three reference objectives are selected as reference objectives based on the assigned ratings. The three 

reference objectives are put in PCM to be weighted by users. As the reference PCM is less than 5*5 

matrix, the classical AHP is applied.   
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Table 11 shows the results of the referenced PCM analysis. It is concluded that the safety issues have 

the highest priority compared to the other objectives, while “respecting the users’ rights” has the lowest 

priority. The CR > 0.1 means that the results are tolerable inconsistent, and the monotonicity is satisfied.   
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Table 11 is used to find the weights of the other objectives, where the three objectives mentioned in   
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Table 11 are considered as references. The normalization of the PAHP weights is done by dividing the 

weight of each objective by the summation of the weights, as shown in Table 12. Interpolation is used 

to find the weights of other objectives. The final weights of the objectives are shown in Table 12.  
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Table 11. The weights, rankings, and CRs of the reference objectives 
Objective Weight Ranking CR 

Ease of use 0.2464 3 

0.008 Respecting user rights   0.3179 2 

Increasing travel safety 0.4358 1 

Table 12. The final PAHP weights and rankings of the users’ viewpoints 
Objective  Rate (%) Weight Normalized Weight Ranking 

Optimizing the travel time 82.67 0.4138 0.2017 2 

Minimizing the travel cost  74.17 0.3327 0.1622 3 

Increasing the perceived comfort of traveling 72.07 0.3052 0.1487 5 

Respecting the users’ rights  77.63 0.3179 0.1549 4 

Increasing travel safety  85.00 0.4358 0.2124 1 

Ease of use  69.47 0.2464 0.1201 6 

Besides, the final weights of the criteria are calculated by multiplying each criterion’s weight by the 

final weight of the objective, as shown in Table 13 and Figure 19. Table 13 presents the final rankings 

for the objectives and the criteria based on the users’ perspectives. The objective of “increasing travel 

safety” is ranked as the most important objective based on the users’ viewpoints, while the objective of 

“ease of use” is ranked as the least important. Other objectives are ranked according to their weights. 

The criterion of “reduced in-vehicle travel time” is ranked as the most important factor based on the 

users’ objective “optimizing the travel time”, while the criterion of “reduced insurance” is ranked as the 

least important based on the users’ objective “minimizing the travel cost”. 

Table 13. The final normalized weights of the users’ objectives and criteria 

Objective  
Final 

Weight 
Ranking Criterion 

Final 

Weight 
Ranking 

Optimizing the travel 

time 
0.0807 2 

Reduced in-vehicle travel time  0.0333 4 

Increased onboard multitasking activities  0.0134 14 

No parking time  0.0126 15 

Acceptable waiting time  0.0214 9 

Minimizing the travel 

cost  
0.0649 3 

Reduced fuel consumption  0.0385 2 

Reduced vehicle maintenance  0.0139 13 

Reduced insurance  0.0125 16 

Increasing the perceived 

comfort of traveling 
0.0595 5 

Information and guidance  0.0147 10 

Available ICT tools on board 0.0142 12 

Reliable travel time  0.0306 7 

Respecting the users’ 

rights  
0.0620 4 

Data privacy  0.0303 8 

Cybersecurity  0.0317 6 

Increasing travel safety  0.0850 1 

Reduction in vehicle accidents caused by the 

malfunction of PSAV  
0.0494 1 

Reduction in accidents with PSAV caused by 

regular cars  
0.0356 3 

Ease of use  0.0480 6 
No driving license  0.0144 11 

Accessibility  0.0337 5 
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Figure 19: The weight of criteria of adopting PSAV based on users’ preferences  

Conclusion 

In this research, the user viewpoints on PSAV acceptance as a future transport mode are studied. The 

preferences of users are obtained through emails, where certain users are given matrices to evaluate 

main relevant objectives and criteria using the AHP method. The findings are ranked objectives and 

criteria according to their importance to the users. For example, the objective of “increasing travel 

safety” is ranked as the most important objective based on the users’ viewpoints, while the objective of 

“ease of use” is ranked as the least important. The results of the current study have some policies and 

implications, which impact the future direction of the transport sector. The weights of the objectives and 

criteria can be used in the formulation of new policies in PSAV era. The stipulated policies based on the 

results of this paper might facilitate the acceptance of PSAV as a transport mode by users as the main 

actor in the transport system. 

In this paper, one potential use of AVs is discussed, while other possible uses are not covered in this 

work. Moreover, one actor of several actors is evaluated whereas other actors such as manufacturers are 

to be evaluated. The outputs of this study are beneficial for legislators, policymakers, and technology 

innovators.  
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Abstract: The aim of the paper is to formulate design standards for the construction of new and renovation of 

existing lines with low traffic loads (local/ secondary/ branch lines) by optimizing the geometry and 

track in terms of material costs, including the use of old, useful materials. The following assumptions 

should be made for the project: use of smaller radius of curves as for normal newly built lines; use of 

larger longitudinal slopes as for normal newly built lines; transit of a rolling stock with an axle load 

of 20 t or 22.5 t; speed of passenger trains (Diesel Multiple Unit-DMU / Electric Multiple Unit-EMU 

/ Motorcars with axle load below 16 t) min. 80 to 100-120 km/h; speed of freight trains up to 60 km/h; 

use of possibly light rail profiles i.e. S41, S42, 49E1, S54 (54E3); sleeper spacing greater than 0.6 m; 

using possible ballast surfaces;  traffic load limit for these lines 3-5 Tg/year (3-5*1012 g/year or 3-

5*106 t/year). 

Keywords: rail infrastructure, design standards, light rail, branch lines, local lines 

Introduction 

In the nearly 200-year history of railways, many management boards, in order to maximize operating 

profits, have decided to introduce geometric and track stucture solutions on local lines that are cheaper 

to build and operate than those used on main lines. The current legislation and standards regarding the 

construction of railway lines in Poland place great emphasis on the main lines, and they treat low-class 

lines briefly, giving them operating parameters inadequate to the needs of transport in the 21st century. 

The result is the need to raise all the most important operating parameters of secondary lines in the those 

performed on the main lines. This causes unnecessary costs, because the surface of the local line does 

not have to be adapted to carrying a large load of transport, but only geometrically provide high line 

speed, as the main parameter influencing the attractiveness of the transport offer and the ability to travel 

by freight trains. There are no regulations regarding infrastructure solutions for double-system trams or 

lines with a very low traffic load, and at the same time requiring the highest possible speed of passenger 

trains. The rolling stock used on local lines is mainly vehicles with low axle load, with running properties 

that make them closer to trams than to trains, especially carriages.  

1. Proposal definition of light rail  

A light railway is a standard-gauge railway with a gauge of 1435 mm, with a construction standard 

adapted to the operational parameters established for a given railway line. The light rail line has much 

less traffic than the main rail line and does not constitute a part of the national or international network.  

2. Proposal division of light rail  

• TYP-A  

It includes Tram-Train lines departing from larger urban centers, passenger traffic is carried out 

using a double-system rolling stock, and the line is connected to the city's tram and rail networks. 

It can be electrified by a tram system, but the development of dual traction or battery rolling stock 

may eliminate the need for electrification. Examples: Wrocław Psie Pole-Trzebnica; Podłęże-

Niepołomice 
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Figure 1. Map of line Wrocław Psie Pole-Trzebnica- Wroclaw Agglomeration [9] 

 

• TYP-B  

It includes lines between two junction stations of the railway network between medium-sized 

centers, but due to its location (e.g. parallel to the main line), there is no transit traffic for goods 

and passengers. This class is separated due to the possibility of an emergency need to transfer 

transit traffic through this line. Examples: Kamienna Góra - Jelenia Góra  

 

Figure 2. Map of line Kamienna Góra- Jelenia Góra [10] 
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• TYP-C  

Includes other cases - lines connecting the city with a higher-class line; running partly through 

industrial sidings etc. Examples: Mysałkowice- Karpacz  

 

Figure 3. Map of line Mysałkowice- Karpacz [11] 

Table 1. Proposed categories of light rail 

Category Traffic load  

T [Tg/year] 

Vmax 

passenger traffic 

Vmax 

freight traffic 

Max axle 

load [kN] 

A T<5 80-100 60 200-221 

B T<3-5 100-120 60 200-221 

C T<3-5 80-100 60 200-221 

 

T calculated by [1] 

Table 2. Proposed categories of light rail 

Pairs of 

trains/day 

x 

Train 

type 

Axle load 

[kN] 

weight 

m [t] 

Equivalence 

coefficient 

ai 

Equivalence load  

x*2*m* ai  

Tg/year 

14 DMU <140  90 0.75 0.69 

2 
Light 

Freight 
141-190  800 0.9 1.05 

0,5 Freight 191-221  1600 1.2 0.70 

Total 2.44 

3. Track Foundation 

The main change is the need to use the existing track foundation without widening it. According to [1], 

the minimum track track foundation width is 6.35 m, on existing lines is possible to find narrower track 

foundation, 4.5 m wide [2] 
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Figure 4. Cross-section through track of the local 

line [1] 

Figure 5. Cross-section through track of the 

local line or siding built before 1974 [2] 

4. Track structure 

4.1 Rails- one foot width 

Rails with one foot width- 125mm to ensure full interchangeability of the rails. [2,3,4] 

List of rails proposed for light rail are summarized in Table 3 

Table 3. List of rails proposed for light rail 

Type of 

rail 
Weight [kg/m] 

Moment of 

inertia x-x axis 

Ix [𝑐𝑚4] 

distance of the x-x 

axis from the rail 

foot xs [mm] 

Height [mm] 
Rail durability 

[Tg] 

40E1/S41 

R14 

40.95 1366.9 68.22 138 ~160* 

41E1/S41 

R10 

41.24 1382.1 68.66 138 ~160* 

S42 42.48 1442.0 69.50 140 ~160[2] 

46E1 46.17 1641.1 69.35 145 160<x<250** 

49E1 49.39 1816.0 73.41 149 250-350[5] 

54E3/S54 54.57 2074.0 75.07 154 350< 

*Similar to S42 

** between the values for S42 and 49E1 

Rails 49E1 and 54E3- Only old-useful, others- New 

Old French regulations quoted in [6] allowed light rails to axle loads of 200 kN for 180<K<235 with 

speed 95 km/h; 216 kN for 236<K<300 with speed 115 km/h; 221 kN for K>350 with speed  

200 km/h, where:  

K=
𝐼𝑥[𝑚𝑚4]

𝑥𝑠[𝑚𝑚]∗𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠[𝑚𝑚]
     (1) 

The parameter K has the unit [𝑚𝑚2], but [6] gives the result of the equation without units. 

In the range of 300-350 most probably the axle load was 221 kN, only with a lower speed. 

For instance rail S42 spacing of sleepers 650 mm K= 319. It confirms that trains with high axle loads 

can safely moved on light rail profiles. 
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4.2 Sleepers 

• Concrete: PS-94- old-useful; PS-83- new 

• Wooden: All types New 

• Steel: Y-type sleepers 

On lines with narrow track foundation, Y-type steel sleepers should be used, because at the same 

thickness of the ballast, the track structure is narrower than for wooden or concrete sleepers.  

 

Figure 6. Comparison of the track structure width for Y-type and concrete sleepers [12] 

4.3 Ballast  

• min. 20 cm trick of ballast layer under the sleepers 

• New ballast- aggregate with grain size 20/63 or 20/50 

• Old-useful ballast- aggregate with grain size 20/63 or 20/50 after washing 

5. Proposed light rail geometry 

Line geometry enabling construction with a small amount of earthworks at the highest possible speed. 

• Minimum radii of vertical curves- 2000 m 

• Minimum radii of horizontal curves- 100 m 

• Maximum slope of the line- 4 % 

• Maximum cant- 150 mm for all curve radii ballast track 

• Maximum unbalanced acceleration in curves for light vehicles (a.dop) – 1 𝐦/𝐬𝟐 (similar to trams) 

[7] 

• Maximum unbalanced acceleration (a.dop) in curves for passenger trains- 0.85 𝐦/𝐬𝟐 [1] 

• Maximum unbalanced acceleration in curves for freight trains- 0.72 𝐦/𝐬𝟐 [1] 
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Figure 7. Maximum cant according to: ST-[8], TW Tram.-[7]  

 
Figure 8. Maximum speeds of passenger trains on curve with maximum cant- red- a.dop= 1,0 m/s^2 

Conclusions 

By approximating the geometric parameters and up to the light rail line, management boards obtains an 

opportunity to: 

• Raise line speed in an existing track for instance for R=390 m to 100 km/h; for R=190m to  

70 km/h; for R=100 m to 50 km/h by use light vehicles 

• Flexible line routing along existing roads or introducing them to city centers 

• Use of lightweight rails and old-useful materials  

• Reduces the costs of construction and renovation of the line.  

• Create a network that increases passenger and freight transport on main lines, allowing almost 

door-to-door transport. 
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Abstract: The liberalisation of new mobility services is among the most widely discussed topics in public 

passenger mobility in Germany where commercial transport is subject to authorization. While 

vehicle-sharing services have recently received much attention (Shibayama and Emberger 2020), the 

German legal framework for ride-sharing services suffers from weaknesses and is not suitable for the 

future development of new mobility services (Karl et al. 2019; Regling et al. 2019). As ride-sourcing, 

-splitting and -pooling services are still in their early days compared to traditional means of transport, 

international research remains ambiguous regarding their effects on alternative means of transport, 

especially taxi services (Cramer and Krueger 2016), public transit (Grahn et al. 2021; J. D. Hall, 

Palsson, and Price 2018) and active modes of travel (Yang et al. 2022). Further their implications on 

traffic and emission levels are still uncertain (Nie 2017; Schaller 2021). Nonetheless, current research 

reveals their potential to become an important component of the public passenger transport system, 

both nationally (Kostorz, Fraedrich, and Kagerbauer 2021) and internationally (Liu and Ceder 2015). 

To our knowledge, few researchers have addressed the different international approaches towards the 

regulation of ride-sharing services to derive implications regarding the design of a governance 

landscape for domestic ride-sharing. Therefore, the present paper reviews the literature on three 

different ride-sharing services, taking into account the developments before and after the Covid-19 

pandemic. Further, it analyses the regulation of ride-sharing in Germany, China and the USA and 

discusses implications for their governance within the German transport sector. 

Keywords: shared mobility; ride-sharing; ride-sourcing; ride-splitting; ride-pooling 

Introduction 

New mobility services have been developed rapidly in the last decade, driven by advancements in 

information and communication technology (Shibayama and Emberger 2020). While vehicle-sharing 

services, including car-, bike-, scooter- and kick-scooter-sharing have flooded cities around the world, 

the deployment of ride-sharing services has been much more controversial. Especially the market entry 

of the US-based Transport Network Company (TNC) ‘Uber’ as an operator of ride-sourcing services 

has sparked controversial discussions in many regions. As the business model of ride-sharing providers 

tends to circumvent existing policies and regulations, tensions arise between TNCs, the incumbent 

market actors (especially taxi companies), and regulators (Edelman and Geradin 2016). In Germany, 

commercial transportation of passengers is heavily regulated by the Germany Passenger Transport Act, 

which dates back to the 1930s and offers very limited potential for innovation in the transport system, 

in particular regarding shared mobility. In 2021, the regulators passed the 2021 amendment of the 

passenger transportation act and introduced two new modes of transportation that respond to the rising 

interest in on-demand mobility. However their potential to become a promising pillar of the transport 

system that relocates passengers from emission- and traffic-intensive modes of transport remains limited 

(Hebart 2022). This is mainly due to intensive regulatory requirements that threaten to prevent their 

evolution towards becoming a pillar of the public urban transport systems without further adaptions. 

This suppression contrasts with international research results which show that ride-sharing services can 

enhance the transport system as an attractive alternative for passenger mobility and contribute to 

sustainable urban development. However, a vital precondition is a sensible design of the regulatory 

framework for ride-sharing services that allows providers to leverage on their key efficiencies. These 

vary largely by country, province and city with very different outcomes regarding the level and extent 

of government intervention (von Arx et al. 2018). Despite the volume of global research on new mobility 

services, an international comparison of different regulatory approaches and the derivation of lessons-

learned has not been conducted yet. The present paper analyses different regulatory regimes of ride-

sharing services to draw conclusions regarding their design and discusses recommendations for the 
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German framework. It is structured as follows: This introduction is followed by a review of the relevant 

literature on ride-sharing services and their benefits while taking into account the developments prior to 

and following the outbreak of the COVID-19 pandemic. Next, I present different regulatory regimes and 

their outcomes before discussing elements that can be adopted to the policy framework in Germany. I 

close the paper with a short conclusion. 

1. Literature review 

Ride-sharing has emerged in recent years as a new mode of transportation that thrives to become an 

alternative in the urban transport system. Before analysing the international regulatory context of this 

mode in the second chapter, this first section lays the foundation by presenting the scientific discussion 

regarding ride-sharing services. Based on a definition and delimitation in the first paragraph, I present 

the opportunities as well as the challenges ride-sharing services are facing. The chapter concludes with 

an illustration of the developments before and since the emergence of the global COVID-19 pandemic 

in 2020. 

1.1 Ride-sharing as a new mobility service 

In scientific literature new mobility services (NMS) are referred to as modes of mobility that are based 

on innovative information and communication technologies (ICT), especially smartphones and satellite-

based radionavigation systems, which have become publicly available in recent years. They are broadly 

contextualised as collaborative or disruptive innovations and integrate a large group of different mobility 

services (Shibayama and Emberger 2020; Cetin and Deakin 2019). These can be divided into vehicle-

sharing and ride-sharing services as well as digital app- and web-based services (Shaheen and Chan 

2016). Figure 1 depicts a possible taxonomy of selected new mobility services. As their name already 

suggests, vehicle-sharing services includes services that enable the sharing of mainly engine-powered 

vehicles, especially cars (‘car-sharing’), bikes (‘bike-sharing’), scooters (‘scooter-sharing’) and kick-

scooters (‘kick-scooter-sharing’ or ‘e-scooter-sharing’). Ride-sharing services on the other side enable 

individuals to arrange trips with their private smartphone. This includes organising carpools (‘car-

pooling’) but also demand-responsive passenger transport services, especially the sourcing of rides from 

a TNC (‘ride-sourcing) and the bundling and shared execution of such transport orders (‘ride-splitting). 

Further, commercial transportation with on-demand minibuses (‘ride-pooling’), also referred to as 

Microtransit forms part of the ride-sharing sector. Digital app- and web-based services include online 

journey planers and mobility-as-a-service offerings, both easing the selection of public modes of 

transportation for passengers. In contrast to Shibayama and Emberger (2020), the present paper excludes 

further service such as car-navigation, smartcards and online tickets due to their limited contribution to 

the topic. Instead, the present paper focuses on occasional and on-demand commercial passenger 

transportation with cars or minibuses, namely ride-sourcing, ride-splitting, and ride-pooling services, 

which will be presented in the following paragraph. Vehicle-sharing in general, car-pooling services as 

well as digital app- and web-based services are out of scope and will not be investigated further. 

 

Figure 1. New mobility service taxonomy [own depiction based on Shibayama and Emberger (2020)]  

Sourcing a commercial ride digitally has been the dominant theme in the discussion of new mobility 

services in the past decade. As a growing mobility service, it has been referenced using various terms in 

the past decade since its launch, with ‘ride-hailing’ the most commonly used descriptor in popular 

media. This paper utilises the term ‘ride-sourcing’ which is more customary in the academic field of  

transport science (Shaheen and Cohen 2018; Jin et al. 2018). Ride-sourcing comprises of on-demand 

transportation with private cars, arranged by TNCs which also calculate fares and process payments. 

The rides are executed by self-employed drivers without taxi concession that transport passengers in 

New Mobility Services

Vehicle-
Sharing

Car-
Sharing

Bike-
Sharing

Scooter-
Sharing

Kick-
/Scooter-
Sharing

Ride-
Sharing

Car-
Pooling

Ride-
Sourcing

Ride-
Splitting

Ride-
Pooling

Digital App and 
Web-based

Services

Online 
Journey
Planners

Mobility-as-
a-Service



Regulation of ride-sharing services in Germany – Insights from China and the USA 

their private vehicles. They are arranged in advance via digital smartphone applications that connect 

drivers and passengers by using a dynamic algorithm-based matching of supply and demand. Their rise 

started in the early 2010s as a supplement to the taxi market with a digital on-demand option (Rayle et 

al. 2016). Due to lower prices, better availability, and higher occupancy rates, ride-sourcing services 

have developed at a rapid pace in the last decade worldwide, leading to 111 million active Uber users in 

the last quarter of 2019 before the COVID-19 pandemic caused demand to collapse (Statista 2021). The 

most successful companies globally include Uber, Lyft (USA), Didi Chuxing (China), Ola (India) and 

Grab (Singapore). However, despite complementing each other at first glance, the similarity of service 

between taxi operators and ride sourcing companies has led to strong tensions between these players. 

The development became an open struggle after TNCs aggressively entered markets, bypassing 

government regulations and established practices, which transportation using taxis is subject to. This 

behaviour has also distressed government officials, who are worried ride-sourcing could reduce demand 

for highly subsidised public transit and increase local and global emissions (Solon 2017).  

An alternative that has existed for many years is the splitting of pre-ordered on-demand rides. However, 

only technological advancements in ICT (i.e., matching algorithms, bigdata) have enabled their wider 

dissemination. When users book a ride via a ride-splitting platform, algorithms automatically match the 

route with the travel plans of other potential passengers searching for a ride on a similar route. When 

volunteering to split a ride, users typically accrue a discount on the price of the ride. Nonetheless, the 

splitting doesn’t have to happen depending on just-in-time demand on the selected route. These services 

are mainly offered as either options in the digital booking process of ride-sourcing companies or 

individual booking apps by the same. Therefore, the largest providers of ride-splitting platforms include 

the same TNCs as ride-sourcing services, especially Uber (Uber Pool, Uber Express Pool), Lyft (Lyft 

Line) and Didi Chuxing (Didi Espress) (Shaheen and Cohen 2018; Zheng, Chen, and Chen 2019).The 

first ride-splitting offering was made by the company Sidecar based in San Francisco in 2012. The 

company connected potential passengers with drivers in real time to fill empty seats in cars to save 

passengers money and enable social interaction (Schaller 2021). 

In recent years, ride-sharing with minibuses conducting rides on both fixed and flexible routes has 

attracted considerable attention in academia. These mobility offerings provide fixed-schedule or on-

demand shuttle services for up to nine passengers and are referred to as ‘ride-pooling’. Other authors 

also describe them as ‘van-pooling’, “microtransit” or ‘demand-responsive transport’ (Shaheen and 

Cohen 2018; Shibayama and Emberger 2020). Likewise, ride-sourcing companies, the earliest ride-

pooling providers started in the beginning of the last decade, especially the company ‘Via’. The 

company became the largest ride-pooling provider by number of projects with over 75 active initiatives 

(Foljanty 2020). However, in contrast to ride-sourcing or ride-splitting, this mode of transport is not 

dominated by the same large TNCs but rather shared among several companies (i.e., Via Transportation, 

ioki, Spare). Even though these services capture just a tiny fraction of the modal split in urban passenger 

transportation so far, current research shows their potential to become an important component of the 

public passenger transport system (Kagerbauer et al. 2021; Young and Farber 2019). Its proposition is 

to supplement public transit with a flexible, individualised and comfortable service that could become 

particularly valuable for off-peak times or peripheral areas (Kostorz, Fraedrich, and Kagerbauer 2021). 

1.2 Benefits and challenges of ride-sharing services 

The analysis of effects that ride-sharing services have on the transport system has been subject to a vast 

number of studies in transport science. The benefits they can bring for passengers, drivers, and 

regulatory authorities likewise as well as the challenges they ain to address will be discussed in the 

following paragraph.  

Especially the discussion concerning ride-sourcing services in relation to taxi services has kept transport 

economists busy in recent years. Based on different studies, ride-sourcing is considered to be more 

economically efficient than transport by taxi. This is primarily due to the dynamic pricing mechanisms 

in the TNCs' applications, which react to fluctuating demand for transport by adjusting prices, a 

technology called surge pricing. In addition, the applications replace dispatchers and cost-intensive 

technology such as taximeters or card readers (Edelman and Geradin 2016). The algorithms also reduce 

search costs incurred by drivers and passengers when calling up and waiting for the vehicle, because 

pick up time and place are displayed in the App (Rogers 2017). In addition, some studies show that Uber 

drivers in dense metropolitan areas had significantly higher capacity utilisation than comparable taxi 

companies (Cramer and Krueger 2016). Overall, these factors allow ride-sourcing companies to offer 
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rides at lower prices than taxis while maintaining higher flexibility and convenience (Rayle et al. 2016; 

Smart et al. 2015). These findings are especially interesting in the context of a labour market study by 

Hall and Krueger (2016) which showed that ride-sourcing drivers earned at least as much as taxi drivers 

even though, they usually worked significantly fewer hours per week. Besides lower prices, TNCs also 

offer better availability in outlying districts and suburbs as well as increased reliability compared to taxi 

companies, resulting in significantly lower waiting times for passengers (Smart et al. 2015; Brown and 

LaValle 2021). Further, ride-sourcing is often used on weekends (Du, Rakha, and Breuer 2022) and at 

off-peak times when public transport runs less frequently or passengers feel unsafe waiting (APTA 

2016). Mobile applications of ride-sourcing companies benefit passengers and drivers likewise 

regarding perceived safety in the car. Female drivers in particular feel a greater sense of safety and 

control due to the rating functions and the tracking of vehicles in real time while passengers can control 

the route in real-time on their own device (Glöss, McGregor, and Brown 2016; Jin et al. 2018). To catch 

up on their competitive disadvantages, some taxi service companies have adopted similar digital 

booking systems in recent years, also referred to as taxi-hailing (Rayle et al. 2016; National Academies 

of Sciences Engineering and Medicine 2021). 

On the other hand, current research shows that ride-sourcing increases traffic and congestion in urban 

and suburban areas (Nie 2017; Schaller 2021; Diao, Kong, and Zhao 2021), leading to longer travel 

times (Erhardt et al. 2019) and more vehicle kilometres/miles travelled (VMT) (Rodier and Michaels 

2019; Tirachini and Gomez-Lobo 2020). Wu and MacKenzie (2021) estimate the additional traffic load 

in the USA to amount to 7.8 million vehicle miles a day, mainly driven by dead-head miles before each 

pick-up (Schaller 2021). Henao and Marshall (2019) observed deadheading from ride-sourcing services 

to comprise more than 40% of VMT by ride-sourcing companies. With regard to modal shift effects, the 

thin data available suggests that ride-sourcing services both complement and cannibalise other modes 

of transportation. Even though ride-sourcing and taxis serve a similar demand for mobility, Rayle et al. 

(2016) and others (Henao and Marshall 2019; APTA 2016) observed that about half of the ride-sourcing 

trips studied replaced other means of transport than taxis, including public transport, walking, cycling 

and driving. Yang et al. (2022), which simulated the suspension of ride-sourcing, even found the share 

of passengers, that would have switched to public transit to reach 53.71%. Especially this substitutional 

behaviour of passengers between public transit and ride-sourcing services is discussed critically, as PT 

services are publicly financed and emit little air pollution and CO2 emissions (Grahn et al. 2021; J. D. 

Hall, Palsson, and Price 2018). However, in some US cities TNCs act as a feeder to public transport on 

the first/last mile, especially in areas where rail service is prevalent (Barajas and Brown 2021). Also, 

safety of passengers due to insufficient precaution is an issue. In the case of Uber, a study indicated that 

vehicles are often not well insured and necessary inspections frequently not carried out. In addition, 

some drivers do not have sufficient training, although a connection to the frequency of accidents couldn’t 

be identified so far (Edelman and Geradin 2016). 

While ride-sourcing has evolved rapidly over the past years, ride-splitting hasn’t been able to leverage 

similar growth. When Sidecar started in the early 2010s, its intention was to save money for both 

passengers and drivers and enable social interaction without the tedious planning of conventional car-

pool programmes. Societal benefits can be realised due to reduced traffic, less vehicle emissions and 

lower parking demand (Schaller 2021). A major contribution in this field has been made by Santi et al. 

(2014) who analysed the opportunities for trip sharing with taxis in New York City and found that the 

cumulative journey time can be reduced by 40 % or more with little effect on passenger discomfort. 

However, numerous analyses show, that due to a variety of factors, this aspired scenario cannot be 

observed as of today. First, the pooled trips in large cities account for only 13%- 27% of ride-sourcing 

trips, with even lower figures down to 0% in less dense areas. Further, as passengers aren’t picked up 

and dropped off together but rather in sequence during the trip, strangers only ride together during a part 

of the trip. Unfortunately there is no data available regarding the share of overlap mileage between 

passengers, but it is estimated to be less than 50% (Schaller 2018). Looking at riders’ willingness to 

request a shared ride, Taiebat et al. (2022) observed, that  it decreased from 27.0% to 12.8% over the 

period of a year after introduction, while VMT and trip number remained unchanged. Another argument 

discussed is the shift from other means of transport to ride-splitting. Studies estimate that 15-18% of 

passengers would use their private car instead, another 23-35% might chose a taxi service. Most of the 

remainder tend to use public transit or alternative modes of transport, while private car usage just makes 

up a small proportion (Rayle et al. 2016). A further challenge is deadhead miles, which can comprise up 

to 48% of vehicle milage for drivers in urban areas, even though it has to be stated that increasing trip 
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density reduces deadheading (Balding et al. 2019; Nair et al. 2020). As ride-splitting initially aims to 

reduce traffic and vehicle emissions, the effects on VMT are crucial for the success of the transport 

mode. As of today, ride-splitting at least doubles vehicle miles travelled to the reference case without 

the transport mode due to low pooling rates and deadheading. Even when accounting for the elimination 

of cruising for parking and lower car-ownership, the effects on VMT remain very high (Schaller 2021).  

The latest technology-enabled new mobility service has been on-demand ride-pooling with minibuses. 

Several studies try to assess the effects of ride-pooling on travel time and costs while optimising fleet 

size and service time. Especially the impact of shared autonomous vehicles (SAVs), which could 

become a future scenario for Microtransit is being assessed in numerous studies. A frequently 

reproduced result of these analysis is that the entire demand for motorized modes of travel could be 

executed by small numbers of SAVs if all travellers used these. This rather distant scenario could reduce 

VMT, congestion, fuel consumption and emissions dramatically (Hyland and Mahmassani 2020). In a 

model for the Stuttgart region (several towns but also rural areas), Friedrich et al. (2018) found, that 7% 

of the current vehicle fleet (assuming all were 6-seaters) could serve the demand for transportation 

alongside traditional rail services. They predict vehicle distance travelled to reduce to 65% of current 

levels. The effect of pooling rides in SAVs seems to be crucial to limiting new congestion problems as 

Fagnant and Kockelman (2018) observed. Similar calculations have been conducted by Alonso-Mora et 

al. (2017) for the New York City taxicab market and by Zwick et al. (2021) for the city of Munich. In 

the later study, a draconian scenario without private cars proposed that the demand of 3 rides per day 

and person could be met with 12.000 ride-pooling vehicles, substituting 600.000 privately owned cars. 

For the city of Berlin, simulations resulted in a 15-20% decrease in vehicle kilometres travelled with 

low increases in travel time (Bischoff, Maciejewsk, and Nagel 2017). The adoption rates depends on 

riding comfort and service frequency as well as quality of travel time predictions to keep passengers 

engaged with SAVs (Zhao, Susilo, and Pernestål 2022). 

1.3 Development due to the COVID-19 pandemic 

The worldwide spread of COVID-19 in early 2020 introduced the threat of collapse to the healthcare 

systems of many countries, along with the resulting grave implications of such an event on the respective 

societies and economies. To circumvent these effects, governments introduced prohibitions and 

restrictions to human mobility, reducing demand for mobility and travel significantly. Further, due to 

the fear of being infected, people started avoiding crowded spaces inducing a demand shift away from 

public modes of transportation towards safer modes such as private cars, cycling and walking (J. Yu et 

al. 2022; Loa et al. 2022). This paragraph analyses the demand and supply effects for ride-sourcing, 

ride-splitting and ride-pooling services. As there is yet a limited body of literature, the analyses available 

study the effects on ride-sharing services in general. 

In a first study Zhang and Liu (2022) investigate passengers intention towards ride-sourcing services 

under the context of COVID-19. They find that potential consumers with higher perceived health threats 

are less likely to adopt ride-sourcing services. Loa et al. (2022) confirm the less frequent usage of ride-

sourcing since the pandemic due to health concerns. However, they find that a small percentage of 

passengers also increased their use of ride-sourcing services, mostly motivated by the desire to avoid 

crowded spaces in public transit. Regarding the splitting of rides, the willingness of passengers to share 

a ride in the future must be kept in mind, as there have been cities such as Chicago without any shared 

rides offered since 2020 (Taiebat, Amini, and Xu 2022). In another study, Yu et al. (2022) observed 

the impact of COVID-19 on ride-sourcing and taxi trips based on a large dataset in Ningbo, China. They 

find that several factors including the accumulated COVID-19 cases and policies such as travel 

restrictions and lockdowns significantly impacted the productivity of ride-sourcing companies and taxi 

fleets. Regarding the behaviour of drivers, another study from the People's Republic of China 

compared comprehensive trip data before, during and ‘after’ the COVID-19 pandemic and evaluated 

the effects on driver behaviour (W. Wang et al. 2022). The authors’ results indicate that drivers only 

reduced the number of shifts slightly in response to increasing COVID-19 cases, probably because of 

their need to earn a living. Nevertheless, they find that drivers are risk averse as they adjusted their pick-

up strategies and reduced the number of trips resulting in lower earnings. It appears, that ride-sharing 

usage will gradually rise as prohibition and restrictions are lifted. Nonetheless, it seems unlikely that the 

demand will reach pre-pandemic levels in the near future, as long as COVID-19 is still considered a 

threat for public health (Loa et al. 2022). 
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2. Analysing different regulatory ride-sharing regimes 

The regulation of ride-sharing services differs greatly between countries globally. To understand the 

different governance strategies, the following paragraph examines selected ride-sharing markets as well 

as the corresponding government response to the observed new mobility services. First, I will present 

the regulatory boundaries for ride-sharing services in Germany, followed by an analysis of the largest 

ride-sharing market in the world, the People’s Republic of China. Third, this paragraph outlines the 

governmental conditions in the ride-sharing’s country of birth, the United States of America.  

2.1 Regulation of ride-sharing services in Germany 

Commercial passenger transportation is a highly regulated and controlled part of the German transport 

sector. The relevant legal basis is the German Passenger Transportation Act (PBefG). It states, that for 

reasons of traffic safety, commercial passenger transportation is subject to approval and only permitted 

for a limited period. The determinations intend to ensure the reliability and performance of the transport 

companies (§1 PBefG). According to the PBefG, publicly accessible transportation can be divided into 

non-scheduled and fixed-route services. The following paragraph classifies the three modes of ride-

sharing discussed and explains their regulatory boundaries. 

Non-scheduled services in Germany include taxi services (§ 47 PBefG) as well as so called 

‘Mietwagenunternehmen’ (car hire companies) (§ 49 PBefG). Taxis are part of local public transport, 

which comes with certain duties, especially the obligation to operate the taxi business and to carry 

requesting passengers when in service. The number of taxi licences issued per city is limited and 

prescribed by local authorities. Likewise, the level of fares is set and their application mandatory. 

Meanwhile, operators also enjoy several privileges such as waiting for passengers in public taxi stands, 

collecting people calling for a taxi on the street and the usage of bus lanes. Car hire companies aren’t 

obliged to comply with the regulations but also do not enjoy the privileges of taxi companies. Similar 

to ride-sourcing services, they arrange trips between passengers and car hire companies and determine 

the trip prices based on supply and demand for service of transport. However, instead of waiting in 

public space they must return to their place of business after each journey unless they have a follow-up 

booking. Drivers are also not allowed to take a diversion to bridge the time until the new booking is due. 

This so-called ‘Rückkehrpflicht’ (obligation to return) is intended to protect the taxi industry (§ 49 

PBefG). Further, municipalities can impose individual rules in cities with over 100,000 inhabitants as 

soon as the market share of car hire companies rises above 25% (§ 49 PBefG). As in other countries, the 

market entry of ride-sourcing companies has been controversially discussed in recent years. As for-

profit passenger transportation with cars requires a special licence in Germany, the original business 

model of ride-sourcing companies is currently not feasible. After several lawsuits in the European 

Union, the European Court of Justice (ECJ) ruled in December 2017 that TNCs operate as so-called 

transport service providers (ECJ C-434/15). Therefore, TNCs in the German market act as agents, that 

arrange trips between passengers and car hire companies. They handle the arrangement of orders as well 

as the calculation and processing of the fares while the actual transport is carried out by subcontractors. 

With the 2021 amendment of the Passenger Transportation Act, this jurisdiction was transferred into 

law, regulating ride-sourcing service providers as car hire companies (Die Bundesregierung 2021). 

Nonetheless, the turnover of car hire and taxi companies has increased continuously over the past 15 

years, reaching a revenue of €5.4 billion in 2019, while performing 445 million rides with nearly 96.000 

vehicles (Taxi 2020). 

Until recently, the regulatory framework for ride-splitting and ride-pooling services has been even more 

challenging than for ride-sourcing companies, as both modes of shared mobility modes have been 

prohibited completely by the passenger transportation act. As they combine elements of individual on-

demand transport with taxis or car hire companies as well as traditional fixed-route services, they were 

not included in the law and therefore not permitted. Until the amendment of the act in 2021, ride-splitting 

and -pooling was only temporarily possible using the so-called ‘Experimentierklausel’ (experimentation 

clause). This term allows the testing of new modes of transport for a period of up to four years, as long 

as they do not hinder public transport concerns (§ 2 PBefG). While ride-splitting services didn’t make 

use of this clause, various companies have entered the ride-pooling market in recent years, including 

MOIA in Hamburg, Berlkönig in Berlin and Clevershuttle in various municipalities. With the 2021 

amendment of the German Passenger Transportation Act, the government has reacted to the increased 

demand for more flexible on-demand transport services and has thus deregulated ride-splitting and ride-

pooling services. However, in line with ride-sourcing regulation, these modes are only permitted in a 



Regulation of ride-sharing services in Germany – Insights from China and the USA 

tightly laced corset of specifications and quotas (Hebart 2022). Regarding ride-splitting services these 

include a bundling quota, social standards for the driving personnel as well as specifications on parking 

locations, accessibility and emission standards of the vehicles that go beyond the legal minimum 

requirements (§ 50 PBefG). Heavy regulations also apply to ride-pooling services, including obligations 

regarding operations, carriage, and tariffs as well as the coordination of operating hours with fixed-route 

public transit (§ 44 PBefG). 

2.2 Regulation of ride-sharing services in China 

With a volume of nearly US$ 90 billion, the People's Republic of China is the largest market for ride-

sharing and taxi services in the world by revenue (Matheisl 2021). It has become an important part of 

the Chinese traffic system, increasing its share of passenger traffic with on-demand cars from 9% to 

37% in 2019 (Hu and Creutzig 2022). China is also the fastest growing region in the world for ride-

sharing services with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 6%, expanding the market 

volume to US$ 128.1 billion by 2025. The number of users is projected to grow up to 633.6 million in 

2026 (Matheisl 2021). 

Chinas regulation of ride-sourcing services has changed over time from laissez-faire to strict prohibitive 

regulation to prudent regulation (Sun et al. 2019). The industry developed gradually between 2010 and 

2015 with different companies including Didi Chuxing, Caocao and Uber operating in the market. After 

moderate expansion in previous years, ride-sourcing experienced tremendous growth rates of over 500% 

in 2014. This laissez-faire approach that left the companies mostly unregulated brought vicious 

competition among TNCs and caused damage to third parties as well as the general public (Jiang and 

Wang 2020). Following the pioneering phase, several authorities and municipalities introduced actions 

to regulate the ride-sourcing market, including the cities Beijing, Nanjing and Guangzhou that strictly 

banned ride-sourcing services. Instead of this radical approach, the Ministry of Transport initiated ‘the 

interim measures’ (Interim Measures for the Administration of Online Taxi Booking Business 

Operations and Services), that established specific rules for ride-sourcing platforms, vehicles, drivers, 

and operations. In particular, it obliged all parties to obtain a licence: An ‘online taxi booking business 

permit’ for the TNCs, an ‘online taxi booking transport certificate’ for the vehicles as well as an ‘online 

taxi booking driver’s license’ for the drivers. These licences are issued by local governments which can 

define further criteria, i.e., a maximum number of road traffic safety law violations (Sun et al. 2019). 

Further, the Interim Measures obliged the TNCs to enter into employment contracts but also allowed for 

other agreements with drivers in contrast to taxi businesses, which are limited to employment contracts 

only. These agreements can refer to ‘working time, service frequency, and other particularities’ (Jiang 

and Wang, 2020, p. 98). Even though the interim measures of 2016 greatly restricted the liberty of ride-

sourcing platforms and drivers, they also manifested the legal status of ride-sourcing companies in 

Chinese jurisdiction. In a study from 2017, Yu et al. (2017) analysed the effect of the Chinese policies 

and found that the intervention was necessary in order to save the taxi industry, ensure social peace and 

protect consumers from higher price increases. Nonetheless, it also led to market consolidation in 2016 

which ended with the acquisition of Uber China by Didi Chuxing. Thereby, Didi became the dominant 

market leader for ride-sourcing services in China, executing over 90% of all rides in the following years. 

Due to several investigations regarding violations of data protection requirements and monopolistic 

behaviour, the company faced various proceedings that have not yet been concluded. Subsequently, the 

company was punished with fines from the Cyberspace Administration of China as well as through the 

blocking of multiple apps in their app-stores resulting in a drop in market share to 70% (Zhu and Wu 

2021). As of today, the market is an oligopoly with several competitors dividing the other 30% market 

share among themselves. However, Didi is still synonymously used for ride-sourcing services in China, 

offering different options (Didi Express, Didi Select, Didi Premier, Didi Luxury) for different price and 

service segments. The TNC transported 450 million passengers on 7.43 billion trips in over 400 Chinese 

cities in 2019 (Sui et al. 2019; Ma et al. 2019).  

The ride-splitting sector has also extended its operations in recent years with the Didi transportation 

platform (Didi Express) as the earliest and largest ride-splitting provider in the market (Hu and Creutzig 

2022). Ride-splitting users in China tend to be young, well-educated, and often live in households 

without cars. They use ride-splitting to get to or back from work, reducing their trip costs compared to 

ride-sourcing services while avoiding parking issues (Z. Wang, Chen, and Chen 2019). Regarding modal 

shift effects, Zheng, Chen and Chen (2019) observed in a study in Hangzhou that ride-splitting services 

reduce the number of vehicles on the road by over 3.000 per day, accounting for 2.6% of vehicle 



Regulation of ride-sharing services in Germany – Insights from China and the USA 

ownership, and identified further potential in the intermediate term. However, this transport mode 

experienced strong regulatory pressure following vicious incidents by drivers working for Didi 

Chuxing’s ride-splitting service. After several murders of female passengers, the Chinese government 

banned Didi’s ride-splitting service completely (Wee 2018). Following one year of readjustments, Didi 

was allowed to resume the ride-splitting business under regulatory control. These focused on passenger 

safety and included in-app functions such as a police assistance button, blocking function for certain 

drivers and passengers, and expanded spending on driver training (Hu and Creutzig 2022). 

Ride-pooling services, also referred to as customised bus, are being widely observed in China, especially 

in the context of shared autonomous vehicles. Following the launch of the first system by the company  

Qingdao in August 2013, more than thirty cities, mostly from the eastern part of China, had started 

operating a Microtransit service by the end of that year, serving a total population of nearly 290 million 

people (Liu and Ceder 2015). They are used in very different ways, ranging from customised commuter, 

school, and business buses to customised community and feeder buses on the first/last mile from/to 

transit hubs. In contrast to other nations, most of these ride-pooling systems are organised and operated 

by the heavily subsidised local public transit agencies. Nonetheless, at the time ride-pooling services 

were not well integrated in the public transit systems, neither in respect to the routes nor the timetables 

(Liu and Ceder 2015; J. Wu et al. 2021). 

2.3 Regulation of ride-sharing services in the United States of America 

Following the People’s Republic of China, the United States of America are the second largest market 

for ride-sharing and taxi services in the world by revenue (US$ 40.31 billion). While the total number 

of passengers (94.1 million in 2021) reaches just 17.5% of the Chinese volume, passengers in the US 

spend over four times as much on ride-sharing and taxi services per year (Matheisl 2021). Regarding 

the regulation of ride-sharing services, the city of San Francisco and respectively the federal state of 

California are of particular interest, which is why the following paragraph sheds special light on them.  

Transporting passengers for a profit isn’t a new idea in the US. As in other countries, these services have 

been illegal since the 1930s which also represented an obstacle for other forms of demand-responsive 

transport services to evolve (i.e., dial-a-ride services, carpooling). As ‘the technology’s centre of gravity’ 

(Flores and Rayle, 2017, p. 3762), in 2012 San Francisco became the site of the initial launch of services 

for several ride-sourcing companies, particularly Sidecar and Lyft. At the time, the taxi system of San 

Francisco was highly dysfunctional, sowing public dissatisfaction. Lower prices, higher reliability than 

taxis, and more convenience compared to taxis continuously attracted new passengers and drivers, 

lowering waiting time and minimising driver downtime in reverse. The innovation was that drivers 

picked up strangers and passengers travelled with drivers who were lacking a special licences (Flores 

and Rayle 2017). As ride-sourcing companies offered services similar to taxis but without meeting the 

legal requirements, they were quickly deemed illegal. The regulators in charge were the San Francisco 

Municipal Transportation Agency (SFMTA) at a local level and the California Public Utilities 

Commission (CPUC) at a state level. While the SFMTA could have treated TNC drivers as taxis, 

requiring them to maintain a medallion, the CPUC had the right to treat the companies as charter-party 

carriers, hand in hand with complex licencing requirements. The TNCs attempt to circumvent regulation 

were unsuccessful and the CPUC issued its first fines in November 2012. However, unlike local officials 

at the SFMTA, the  CPUC was eager to make ride-sourcing services legal and adapt the regulatory 

playing field to encourage innovation in the mobility sector while ensuring public safety (CPUC 2012). 

To take the responsibility away from the local authority, the mayor of San Francisco delegated the 

rulemaking to state level. The CPUC proceeding progressed rapidly, taking half the time of a usual 

process and creating the new regulatory category of a Transport Network Company. TNCs required 

special permission by the CPUC as well as compliance with numerous rules. The latter comprises of 

background checks, the introduction of a driver training program, a zero-tolerance policy on drugs and 

alcohol, registration at the Department of Motor Vehicle (DMV) Pull Notice program, compliance with 

a 19-point car inspection, and a one-year driving history from the drivers (CPUC 2013). This new 

regulation in California cleared the path for ride-sourcing in the US and many cities have since adopted 

the CPUC law at their municipal level in the following years (Flores and Rayle 2017). As of summer 

2017, 47 states implemented regulation for TNC platforms, drivers, and their vehicles. For example, the 

state of Massachusetts introduced per-trip surcharges as well as revenue-based fees for TNCs. Also in 

Philadelphia, TNCs give up a share of gross revenues which is used to refund the costs of regulation and 

public education. In New York City, TNCs are obliged to provide dynamic data, that is actively used by 
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the Taxi & Limousine Commission to understand the impact of TNC activity (San Francisco County 

Transportation Authority 2017).  

The splitting of rides, also referred to as pooled ride-hailing, is mainly being conducted under the radar. 

Simulations in the San Francisco Bay Area regarding the effects of ride-splitting in commuting revealed 

that even in the most optimistic scenarios, ride-splitting can reduce peak time VMT by only 0.2-0.5% 

(National Academies of Sciences Engineering and Medicine 2021). The effect remains low, as many of 

these riders are shifting from public transit rather than individual means of transportation (Schaller 

2021). Since new research results indicate that people’s unwillingness to share is not the main obstacle 

of ride-splitting but rather travel time and cost, new incentives might be necessary to encourage ride-

splitting (Alonso-González et al. 2021). These could include price signals such as discounts for pooled-

trips or regulatory standards, i.e. preferential treatment at airports or including pooling quotas on state-

wide levels (National Academies of Sciences Engineering and Medicine 2021).  

Ride-pooling in the United States of America is more often referred to as Microtransit or demand-

responsive transit. As of 2018, 22 public transit agencies planned or had already implemented a 

Microtransit service, mainly by using experienced contractors. In contrast to Germany and China, where 

ride-pooling providers focused on larger cities, the US companies target areas with lower population 

density which are complex and costly to serve with fixed-route transit. They provide either point-to-

point service or first/last mile connections beyond terminus of fixed-line public transit. To enhance 

service and reduce waiting times, some public transport operators cooperated with ride-sourcing 

companies such as Uber (Brustein 2016). For example, by replacing fixed-line service on specific lines 

with a combination of subsidised ride-sourcing and Microtransit, public transport operators in Dallas 

were able to expand ridership while reducing per-trip subsidy. Another example it the city of Arlington, 

Texas which introduced a subsidised ride-pooling service with Via Transportation to replace a fixed-

route transit line (National Academies of Sciences Engineering and Medicine 2021). Evidence from 

other Microtransit projects in the US suggests that ride-pooling can be an attractive offering for riders, 

is less CO2 intensive and creates lower costs per passenger trip compared to fixed-route services. The 

authors suggest public policies that promote the expansion of Microtransit projects by relocating funds 

to operating expenses (Hazan et al. 2019). 

3. Implications of alternative regulatory approaches 

As more and more shared means of transportation, based on more sophisticated technologies, have 

emerged in recent years, it can be difficult to keep track of their integration. The present paper focuses 

on three different modes of ride-sharing and the regulatory frameworks they are embedded in, limiting 

its scope to three different countries. It reveals interesting insights which are discussed in the following 

paragraph. 

First of all, the analysis shows that governance models in the observed countries resemble each other in 

terms of governance responsibility. The greater regulatory playing field, as well as market access, are 

generally regulated at state or national levels and enable (a more or less fair) competition among the 

transport modes. These regulators delegate the right to impose further rules to the level of municipalities 

which often use their capabilities to actively discriminate ride-sharing providers, especially ride-

sourcing services in contrast to taxi companies. They include checks of drivers’ criminal track records, 

the safety status of vehicle as well as special analyses of emissions and insurance levels. This behaviour 

can already be observed in China as well as in the USA, while in the past, the Germany PBefG only 

made this possible to a limited extent. However, with the latest amendment of the Passenger 

Transportation Act in 2021, Germany has also entered this path and included several comparable 

elements.  

In this context the question must be raised why ride-sourcing drivers or their vehicles should be subject 

to heavier specifications compared to taxi services. With regard to the taxi market, the limited number 

of licences/medallions to operate creates a synthetic monopoly. The majority of taxi rides are still hailed 

via phone, at taxi booths or on the street even though some taxi companies have likewise introduced 

digital applications (Rayle et al. 2016). Before pickup, passengers suffer from asymmetrically 

distributed information regarding driver and vehicle. They only have limited influence on the choice of 

the taxi service as they do not know which taxi will arrive or are bound by the order in the taxi rank. 

Further, complaints regarding the quality of the ride have no effect on monopolistic supply as medallion 
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owners are there to stay. This is especially true for Germany, where 75% of taxis companies just operate 

one taxi (Taxi 2020) and therefore omit potential consequences by an employer. In this case regulatory 

intervention is needed to control for the artificial market failure and ensure passenger safety. However, 

this does not apply to ride-sourcing services. Here, the digital ride-sourcing applications reduce 

asymmetric information by far, as information regarding the driver and the vehicle including pictures 

are publicly available. Ratings provide information of previous experiences with the transport 

companies and support customers’ decision making. Also, bad experiences and needs for improvement 

can be easily made public. This encourages drivers to improve or keep a high quality of service. It could 

further be included in the pricing mechanisms and support the diversification of supply. Such a 

differentiation of the offerings can even be observed in a highly concentrated market as in the case of 

Didi Chuxing and its different services Didi Express, Didi Select, Didi Premier, and Didi Luxury in 

China. By reducing information asymmetries and opening market entrance, the need for single 

regulatory intervention becomes superfluous. Therefore, when adapting their frameworks, regulators 

should focus more on these effects of market regulation (Jiang and Wang 2020). As for vehicle safety, 

one must fundamentally raise the question why a commercial vehicle should be subject to heavier safety 

regulations than the already high safety standard ensured by obligatory general inspections. In a study 

by Cetin and Deakin (2019) the interviewees confirmed that they are aware of these effects when 

admitting that there is no reason to impose additional requirements. One explanation of their 

controversial behaviour could be that taxi companies are an important political voice at the local level 

whose goodwill and support politicians do risk losing. 

The second new mobility service observed is the splitting of rides that would otherwise have been 

conducted underutilised. Therefore, it seems logical at first sight to share these rides. In theoretical 

models observed, the effects for transport systems are projected to be positive (Santi et al. 2014) and 

also peoples’ willingness to split rides is pronounced (Alonso-González et al. 2021). However, as of 

today the transport mode is in a very difficult condition worldwide as the share of split rides is very low, 

resulting in high external costs regarding emissions and traffic. This is mainly due to great dead mileage 

and people shifting from public transit to ride-splitting. To become an alternative mode of transportation, 

ride-splitting services need to tackle these issues. To raise the percentage of ride-splitting, a heavier 

integration into ride-sourcing applications might me a valuable option. To further foster the application, 

ride-splitting could be set as default setting that requires to opt-out, applying scientific experiences with 

nudging (Benartzi et al. 2017). The reduction of deadheading could be achieved by setting pick-up 

locations along the original route of the ride-splitting vehicle and encouraging people to walk there. 

However, this attempt is on thin ice as service quality is an important component for ride-splitting users 

(Alonso-González et al. 2021). Since transportation fees are another important lever, subsidising ride-

splitting in specific contexts might be a valuable option to be discussed. Overall, it can be stated that 

only an expansion of supply and demand will help ride-splitting reach the critical pooling quotas of over 

50% and become a positive addition to the transport system. Individual requirements that either make 

offers more difficult or simply set a quota such as in the case of Germany will rather be unsuccessful.  

The third new mobility service discussed is ride-pooling, a technology-enabled innovation that could 

have a bright future, according to the scientific models presented in this paper. Especially the 

development of shared automated vehicles could facilitate a new level of mobility in the future. Still 

undecided is whether it will be a private or public development or both. While Germany and the United 

States mostly engage in an either private model or a Public Private Partnership (PPP), ride-pooling in 

China is controlled by state owned public transit companies. However, empirical insights regarding the 

effectiveness, economic efficiency and effects on the transport system are yet missing. Also, the fields 

of application are still in a phase of experimentation: In Germany and China ride-pooling offerings 

currently primarily exist in cities or agglomerations. This could induce a problem of cherry picking by 

the operators in attractive areas, cannibalising state-financed public transport services that ensure a 

transportation service of general interest. To avoid these consequences, initial reactions by the regulators 

focus on regulatory law, for example the German passenger transport act, which offers multiple options 

to restrict ride-pooling services in cities (§ 50 PBefG). Meanwhile in the US, services mainly focus on 

rural areas. Agencies have experimented with the substitution of fixed-route lines with subsidised ride-

sourcing and -pooling services and experienced positive effects including lower subsidies per passenger 

and increasing ridership (Hazan et al. 2019). Replicating these effects in Germany could change the 

planning of road based public transit in rural areas and during off-peak hours. These are often 

characterised by large empty vehicles on fixed lines with poor capacity utilisation, putting a strain on 
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limited public budgets. While providing ride-pooling services themselves might even increase costs, due 

to high fixed costs for personnel and vehicles, private services might be a valuable option to consider. 

Relating to contracting processes in local rail passenger transport, subsidised tendering operations within 

an area and at specific times could reduce costs for transportation authorities compared to fixed-line 

transport. Ensuring service of general interest with ride-pooling providers could also foster the 

discussion regarding rights and duties of taxi companies and their protection by the regulator. 

Conclusion 

This paper has investigated three different emerging forms of ride-sharing and their regulatory 

embeddedness in the important ride-sharing markets of Germany, China, and the US. The analysis 

indicates that ride-sharing services are advancing in a regulatory framework that distinguishes between 

general specifications focusing on market entry and further detailed individual measures at the municipal 

level. These actions often have a discriminatory character towards ride-sharing services especially ride-

sourcing. More confidence by the agencies towards the potentials of market forces within the regulated 

framework could benefit passengers, drivers, and the transport system likewise. The how and why of 

this behaviour could be investigated in further studies. While these interventions also apply for ride-

splitting, the discussion revealed that this service is heading towards an unsecure future due to several 

other factors. Regarding ride-pooling on the other hand, the situation looks different, and a further 

dissemination of the service seems likely. This applies for ride-pooling services in cities that could be 

conducted for a profit as well as for operations in rural areas and during off-peak hours. In the later, 

ride-pooling could become an important lever to reduce costs of highly subsidised but often 

underutilised public fixed-line services. Opening competition for a market among ride-pooling 

companies accompanied with subsidies to ensure service should be an alternative option of governance 

discussed in further studies. 
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Abstract: In 2019 Budapest have introduced its first SUMP, the Budapest Mobility Plan (BMT). As part of the 

SUMP process, a revision process has started in 2021. As a part of the planning, the monitoring and 

evaluation process will also be revised, including a set of indicators assigned to the SUMPs by the 

EU, called SUMIs (Sustainable Urban Mobility Indicators). The monitoring system of the mobility 

plan will also be aligned with indicators of the urban development strategy, ensuring a common 

monitoring system and evaluation procedure of urban and transport planning in Budapest. 

In this paper we will outline the methodology for choosing objectives and indicators following the 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) principle, that assure the 

alignment of urban and transport planning goals. We will also detail the formation of the monitoring 

system, and policy evaluation methodologies. The monitoring system consist of multiple layers, 

evaluating strategic goals and objectives on the one hand, and operational goals and projects on the 

other hand. Indicators and calculations related to these different layers, need to follow different 

methodologies, while also providing a comprehensive evaluation of the whole plan. Moreover, when 

creating the monitoring system, both current data constraint and possible technological evolutions 

have to be factored into the work 

Keywords: Budapest Mobility plan; SUMP; transport planning; urban planning; mobility indicators; SUMI; 

monitoring system 

Introduction 

The EU’s suggested planning process for transportation development to make sure that the mobility 

concept is an integrated part of the urban development plans. It was established by the European 

Commission, and practitioners all around Europe. The aim is to have a common understanding of urban 

mobility planning, and to commit to sustainability goals. The SUMP methodology follows a cyclic 

planning process, that consist of planning-implementation-monitoring and evaluation phases. For this, 

the planning, implementing and evaluating a SUMP is an ever-ongoing process, as the implementation 

process needs to be evaluated yearly, while the goals of the plan have to be re-aligned every 5-7 years 

to actual challenges.  

The first SUMP of Budapest, the Balázs Mór Plan (BMT) was adopted in 2015, while the planning of 

the objectives and measures was conducted during 2013-2014. The Balázs Mór Plan was expanded with 

four more BMT units, in 2019. These included the Transport development and investment programme, 

the Project data sheets, the Institutional analysis and the Monitoring and evaluation guides.  While these 

volumes were adopted in 2019, majority of the work was conducted in 2017-2018. Due to the cyclic 

nature of the SUMP process, it is therefore due time to revise it. Furthermore, 2019 has brought new 

challenges to the horizon as well, as the new Major of Budapest was elected, who have laid out a new 

political direction for the city. The priorities of the new city administration have changed, and in line 

with the EU's objectives, they are intended to play a key role in the fight against climate change (e.g. 

energy-efficient transport), the greening of public spaces and sustainable mobility. On the state side, the 

Budapest Agglomeration Railway Strategy was published, which, also in line with the EU goals, intends 

to significantly increase the role of railways in the suburbs and within Budapest compared to today. 

2019 also brought COVID-19, that had a fundamental impact on urban mobility. Although the pandemic 

has had a very strong impact on mobility patterns, its effects are also present in the long term, but it has 

not changed the fundamental goal of combating climate change. The spread of new forms of 



Revision of the Budapest Mobility plan, and the alignment of urban and transport strategies in Budapest 

micromobility has accelerated, digitalization has advanced, urban transport needs have increased, and 

the changes require greater flexibility and resilience of the transport system. 

One of the key goals for sustainable mobility, is to reduce car use in the city, and to increase trips made 

by sustainable modes, such as public transport, walking, cycling or other micromobility tools. 

Unfortunately, since 2014 we see a declining trend of this sustainable mobility use in Budapest. Public 

transportation use and walking have decreased by 3% and by 2% respectively, while car use have 

increased with 6%. 

 

Figure 1. Modal Split in Budapest 

In the light of this declining trend, it is ever more important to analyse how different strategies can align, 

to enhance the effects of investments.  

With the Green new deal, the EU have laid out the strategic foundations of its direction towards green, 

sustainable and climate neutral cities for the next years. The revision of Budapest’s mobility plan will 

have considered all above-mentioned impacts. In this paper we will assess how the revision of the SUMP 

of Budapest will align with other urban development strategies of the city of Budapest, and will detail 

the monitoring and evaluation system, that will ensure monitoring of goals and priorities of the plan. 

1. New challenges in urban mobility  

1.1 New Strategies  

The EU issued the European Green Deal in 2019 and the new Sustainable and Smart Mobility Strategy 

in 2020. In these, climate related goals became stricter, while the role of service, railways and sustainable 

mobility planning (SUMP) has been emphasized.  

The EU recommends taking the following order when designing measures: 

1. avoid the growth of traffic and the need for mobility, 

2. shift current mobility needs, 

3. Improve emerging and current mobility structures. 

In line with the EU's goals, the new city administration priorities, which took office in 2019, have 

changed and combating climate change (for example with energy-efficient mobility and circular 

economy), greening public spaces and sustainable mobility play key roles. On the national level, the 

Budapest Agglomeration Railway Strategy was published in 2021, which – also in line with the EU 

goals - aims to significantly increase the role of the railway system in the agglomeration and within 

Budapest. 

1.2 SUMP methodological changes 

The EU issued a 2.0 version of the SUMP Guide in 2019, in which there were no fundamental changes, 

but economic efficiency aspects lost ground to questions of the functional urban area, institutional 

cooperation and quality assurance. In 2020, the EU published a list of primary and secondary (core, non-

core) indicators recommended for urban mobility plans. With this in mind, the previously recorded BMT 

indicators will be reviewed, supplemented and revised. Detailed explanation of indicators and the 

revision of the monitoring system can be found in Chapter 4. 
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1.3 Impact of the COVID-19 pandemic 

Although the pandemic has had a significant impact on mobility habits and it will most certainly have 

long-term effects, it has not changed the fundamental goal of combating climate change. The spread of 

new forms of micromobility has accelerated, digitalisation has advanced, working habits have changed 

(home office), and the demand for the transport of small urban goods has increased. These changes 

require greater flexibility and resilience in the transport system. 

2. Alignment of urban and transport strategy and strategy environment 

In the period since 2019, several documents have been published both at the national and local level, 

that implies changes in the focus of these strategies, and adapts to new challenges. During the review of 

the BMT, these documents were also considered.  This paper evaluates two BKK sectoral strategies, the 

Mayors program from 2019, the Budapest Sustainable Energy and Climate Action Plan and the 

Integrated Settlement Development Strategy. 

 

Figure 2. Overview of the strategic environment 

2.1 Budapest’s Integrated Settlement Development Strategy - At home in Budapest 

The General Assembly of Budapest approved the “At home in Budapest - Integrated Urban 

Development Strategy (ITS)” in April, 2021. The strategy focuses on the following three areas: Inclusive 

Budapest that creates opportunities for all – ensuring decent, affordable accommodation for each layer 

of the society, improving the health and living conditions of Budapest’s residents; Green Budapest – 

creating the conditions for a liveable and healthy, climate-smart city that both establishes and preserves 

values; Open Budapest – initiative city governance, in the framework of which, cooperation and 

innovation play key roles. The above-listed focus areas are in line with Budapest’s long-term urban 

development vision, at the same time underline the courses where the Municipality of Budapest wishes 

to achieve significant changes and improvements in the upcoming years (until 2027).  

ITS’ key focus areas contain the following elements: within the area of the Inclusive Budapest, the 

emphasis is put on the extension of conditions in relation to affordable and quality accommodation, 

improvement of health protection -related conditions, providing quality social services, reducing poverty 

and societal inequalities, using public spaces and services barrier-free and safely and also on the 

establishment of an inclusive and cooperative Budapest-based community. Parts of the Green Budapest 

area, which are the most relevant in terms of the Budapest Mobility Plan (BMT), – are the city of short 

distances, development of sustainable transport, preservation of healthy streets and urban spaces, natural 
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assets, development of green areas, increase of energy efficiency, climate protection and sustainable 

urban management. Finally, the Open Budapest focus area focuses on the cooperation-based urban 

development, the renewal of communications and urban marketing, the customer-driven urban service 

development, modern data management and acceleration of digital transition and the presentation of 

innovation and organisational development in the services provided in the capital city, furthermore, on 

sustainable tourism and renewed cultural and recreational services. 

ITS’ transport-related messages that provide grounds for the objectives laid down in BMT are, as 

follows: 

• By 2030, the share of cycling in modal split should increase to 10% (calculated based on the 

number of trips) (2017: 2%), walking to 20% (2017: 11%), public transport should reach 50% 

(2017: 47%) and car transport should be decreased to 20% (2017: 40%) (both by decreasing travel 

demands and also by increasing the shares of active and micromobility and public transport). 

• The number of road accidents resulting in severe injuries and fatalities should be decreased by 

50% by 2030. Number of road accidents resulting in fatalities should be decreased nearly to zero 

as soon as possible but not later than by 2050. 

• CO2 emissions should be reduced by 40% by 2030, compared to the base year as of 2015 (6.11 

million tons of CO2) – within which, improving energy efficiency of transport infrastructures, 

supporting and developing environmentally friendly transport modes should result in the decrease 

of the level of the sector’s greenhouse gas emission by 3% by 2030, compared to 2015. 

• Operation of public transport services in a safer and more effective way. Providing state-of-the-

art vehicle fleet, reducing the number of malfunctions, decreasing the lost operating period and 

time spent on travel (and their indirect economic effect). 

• Improving journey experience as well as customer satisfaction in public transport, facilitated also 

by digital, user-friendly developments. Improving the results in the course of surveys made about 

customers’ satisfaction with services. 

• Increasing green areas, increasing the number of public spaces attracting passers-by to stay, 

providing equal access to recreational services on public spaces (green area per capita: 2019: 6 

sqm/person -->2030: 7 sqm/person). 

• The participation by the help of urban development projects realised with the inclusion of the 

community and the development of community engagement tools (application of online, digital 

methods and tools, making engagement possibilities more customer-friendly, providing easier 

access, workshops, etc.), is essential. 

2.2 Program of Budapest’s Mayor: The City is for All 

The main focuses of the program of Budapest’s Mayor issued in 2019 are put on the development of 

human infrastructure (healthcare, accommodation, social affairs, equal opportunities), providing 

political transparency (transparency, engagement, urban diplomacy) as well as sustainability (climate 

protection, urban development, transport, green spaces, public spaces). 

The program’s BMT-related key messages are the following: education for environmental awareness, 

facilitation of carbon neutrality, the city of small distances “15-minute city” concept, within the transport 

modal split, increase of the share of sustainable transport modes, program aiming at the replacement of 

bus fleet, establishment of an S-Bahn system and the construction of its missing network elements, 

creating a regional development and operational concept, supporting shared transport modes (public 

bikes, car-sharing, e-roller), making an active and micromobility strategy, cycling- and pedestrian-

friendly measures as well as developing public spaces, making them barrier-free and green. 

2.3 Budapest's Sustainable Energy - and Climate Action Plan 

The Municipality of Budapest is working on Budapest’s new Sustainable Energy and Climate Action 

Plan, whose version for public consultation was announced and issued in January, 2021. The document 

puts the focus on the following three areas: water management, green spaces and climate-related 

conditions. Their main elements are flood protection along the river Danube, protection against flash 

floods, keeping rainwater, quantity - and quality-related improvement of green spaces, reducing the 

heat-island effect, protection of air quality and energetics, particularly the increase of energy efficiency. 
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The main messages of the action plan relevant in terms of BMT are the following: climate-friendly 

rehabilitation of public spaces, increase of transport’s energy efficiency, supporting and spreading 

environmentally-friendly transport modes and also active awareness-raising. 

2.4 Budapest’s Active and Micromobility Strategy 

With the cooperation of BKK Centre for Budapest Transport, the Municipality of Budapest is working 

on the Active Micromobility Strategy, whose professional consultation is under process. The strategy 

specifies three focus areas, such as: creating equal opportunities, within the transport modal split, 

improving the shares of active transport modes as well as ensuring transport equality (accessibility, 

safety). 

The main messages of the action plan relevant in terms of the BMT are the following: more people 

should opt for the active and micromobility options in Budapest, let active and micromobility be and be 

felt safe, equal access should be provided for passengers using active and micromobility, public spaces, 

streets and roads should be developed into cycling - and pedestrian-friendly spaces (development of 

liveable streets, modal shift points, bike parking and storage, and better accessibility), bike 

transportation-related services in public transport should be developed, goods delivery by bikes should 

be spread, popularised, awareness should be raised and training activities should be conducted for 

appropriate target groups. Organisational and institutional background should be developed to make the 

active and micromobility-related service management and development processes more efficient. 

2.5 Budapest’s Road Safety and Traffic Calming Action Plan 

Further background strategy of the Municipality of Budapest is Budapest’s Traffic Calming and 

Transport Safety Strategy made in 2021 that may be approved in 2022. The strategy focuses primarily 

on the inner-city areas, based on the principles of Vision Zero. The document classifies streets in a traffic 

matrix, where both the current and future status will be indicated. While the strategy was made, several 

pilot projects were conducted, whose lessons learnt were incorporated into the strategy. The main 

messages relevant in terms of BMT of the document to be made are the following: 

• to make road transport safer – decreasing the number of accidents resulting in road fatalities and 

severe injuries; 

• to decrease the rate of traffic -related noise- and air pollution; 

• to increase the city’s liveability and the quality of public spaces; 

• to promote green transport modes, walking, cycling and also public transport; 

• to strengthen the local retail sector, catering, trade and cultural axes. 

3. Problems with the current monitoring system 

A monitoring and evaluation system had been previously set up in 2019, and was incorporated into the 

first BMT. However, at that time due to lack of capacity the monitoring system was constructed by third 

party experts outside of the company. As such the monitoring system suffered from some shortcomings, 

that contradicted the S.M.A.R.T principles. The evaluation is based on indicators. These indicators 

ensure, that the strategic goals are measurable with concrete and objective numbers, not only evaluated 

by a narrated report. Indicators also allow us to attach target numbers to goals. The original evaluation 

system established in 2019 consisted of 5 levels of indicators, attributing different levels to different 

strategic goals. 

On the first level, indicators were measuring the overall objective of the plan, which was “the transport 

system of the capital needs to improve the competitiveness of Budapest and to contribute to the 

realisation of a sustainable, liveable, attractive and healthy urban environment”. The second level 

corresponds to the strategic objectives, the third level to the intervention areas and the fourth level to 

the measure packages. The fifth level contains output indicators directly measuring project output, not 

strategic goals. In total from the first to the fourth level, the system contained 105 indicators and an 

additional 210 indicators on the fifth level. 
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Figure 3. Controlling, evaluation and monitoring tasks connecting the objective system of the BMT, 

and related indicators 

A yearly monitoring of 105 indicators and as projects progress, timely monitoring of an additional 210 

indicators were in order for the old monitoring system. This many indicator contradicts many of the 

S.M.A.R.T principles. 

• S (specific): be specific for the measured factor.  

The indicators were not precise and concise. While naturally it is not easy to grasp complex issues 

with a few numbers, it is important to stay specific, and not to overbear the system with not useful 

indicators. Some goals might be measured with the same indicator, in those cases a combination 

of the two is in order. Or, if objectives are determined in a hierarchical system, monitoring 

objectives on the higher levels, will entail the monitoring of others derived from them.  

• M (measurable): be measurable 

Certain goals are not measurable with indicators. Progress of regulatory barriers and institutional 

cooperation cannot be grasped adequately by numbers, and would need a written evaluation 

nonetheless. For this reason, measures relating to the regulatory environment, or cooperation 

between institutions and stakeholders will be limited and will be evaluated in a written format.  

• A (available): the necessary data need to be accessible and available  

For some indicators, data was not accessible even at the establishment of the system, and still face 

accessibility difficulties. While it is important to not to constrain a monitoring system to current 

data availability, and to consider future data accessibility, indicators have to be defined according 

to realistic, short or maximum medium-term data accessibility. 

• R (realistic, relevant): the measured factor needs to be realistic, relevant 

The monitoring process should have a clear aim, by following that of the strategy or document it 

is intended to evaluate. The Budapest Mobility Plan is high-level strategic plan, the SUMP of the 

city of Budapest. it is derived from the development strategy of the city, but serves as the highest-

level strategy for city transport. For this reason, the monitoring system has to support the 

evaluation of strategic goals, and should not elaborate on indicators that measure sub-sectoral 

achievements.  

• T (timely, trackable): it needs to be time-dependent and accessible 
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4. Updated monitoring system based on the SUMI methodology 

The new monitoring system will be more streamlined and practical. By identifying issues following the 

S.M.A.R.T principles, we can adjust the system to better fit for goals and data accessibility. During the 

revision, the challenges identified will be corrected by adjusting the system to the Sustainable Urban 

Mobility Indicator (SUMI) system. The SUMI project was initiated by the European Commission (DG 

MOVE), and between 2018-2020 the SUMI consortium developed a common, European set of 

indicators, to monitor goals and achievements of the SUMPs. The indicators were based on those 

originally developed by the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), but was” 

Europeanised” to better fit for SUMP goals. Although 46 European cities – included Budapest – were 

involved in the development of the SUMI, it is not an easy task to develop a monitoring system, and an 

indicator set that fits for European capitals, as well as medium sized cities, while also taking national 

and geographical differences into account. The overall goal of the SUMI project was to have a 

methodologically rigorous, yet practical tool with concrete benefits for cities and with the potential to 

become the European standard of sustainable urban mobility indicators. 

The SUMI methodology divides indicators into two layers, core and non-core indicators. The indicators 

can be categorized as the following; climate, safety, accessibility, mobility and integration, space 

reallocation and customer experience. 

 

Figure 4. The Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI) 

As to follow the SUMI methodology, we simplify the BMT indicator system. The 5th level, the project 

output indicators will be handled at the projects, and will be taken out of the monitoring and evaluation 

system altogether. Project evaluation, to update project status, will be conducted separately from the 

strategic monitoring process. Project output indicators will be assessed during this, the project evaluation 

period. For this reason, these indicators are taken out of the monitoring and evaluation system altogether. 

On the 4th level, originally there were 69 result indicators, corresponding to measures. Due to the 

magnitude these indicators, data collection posed significant challenges. It also hindered the streamline 

and focus of the monitoring and evaluation process. 

 The result indicators were defined as a sort of ‘output indicators’, that measure quantities instead of as 

‘strategic indicators’ that measure quality. While output indicators measure progress of interventions, 

strategic indicators measure progress of goals and objectives. As the SUMI methodology focuses on the 

later, to measure strategic goals, the revised monitoring system will focus on these strategic indicators, 

and for this reason the indicators on the 4th level will be repealed, and replaced with a different 

methodology. Instead of indicators, measures will be evaluated based on the projects attributed to them 

through the fit examination. The fit examination is the quantitative evaluation of how the individual 

projects fit in with the measures. During the course of the examination, every project will be fitted to 

the measures, based on their level of support. The fit of a given project to a given measure is evaluated 

on a scale of 0–2, where 0 point means the neutral connection, 1 point is a partial fit and 2 points are a 

complete fit.  Therefore, for every measure we can monitor how fitted projects have progressed and 

were implemented. Based on the number and the fit of the projects, each measure will receive an 
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‘implementation point’. The concrete calculation methodology of the implementation points are 

currently under development. 

The 3rd, 2nd and 1st levels of the indicators, will be redefined using the SUMI methodology as core and 

non-core indicators. The 1st and the 2nd levels will be combined as the core indicators, while the 3rd 

level will now constitute the non-core indicators. Core indicators will measure both the overall goal and 

the strategic objectives of the BMT, while non-core indicators will measure operative objectives. The 

specific indicators, and their concrete definition, is currently under construction. However, indicators 

themes corresponding to the goals and objectives have already been defined. 

Table 1. Goals and objectives with corresponding indicator themes 

Core indicators 

Strategic objectives Indicator themes 

Serving a liveable, safe city 

with transportation 

Modal Split 

Environmental indicators 

Integrated and reliable transport 

Accidents 

Customer satisfaction 

Accessibility 

Congestion and delays 

Cooperative regional relations 

Multimodality 

Public transport backbone accessibility 

Transport coverage 

Table 2. Intervention areas and operative objectives with corresponding indicator themes 

Through this revision, the monitoring and evaluation system of the Budapest Mobility Plan, will be 

simplified and streamlined, to focus on strategic goals and objectives. Data collection difficulties are 

averted with the reduction of unnecessary indicators, and with the redefinition of those lacking data. 

Non-core indicators 

Intervention 

Areas 
                         Operative objectives 

                           Indicator 

themes 

Improving 

connections 

Liveable public spaces 

Liveable public spaces 

Public space allocation and 

usage 

Compact city 

Integrated network development 
Travel time 

Fixed track crossing city border 

Interoperable systems, convenient modal 

switch points 

P+R, B+R 

Transfer 

Attractive vehicles 
User/city/customer friendly vehicle 

development 
Modern vehicles 

Customer 

experience 

enhancement 

services 

Traffic safety and traffic culture formation Security 

integrated mobility service, MaaS MaaS integration 

Harmonized and high-quality urban services Tarif integration 

Effective 

institutional 

system 

Intersectoral cooperation of urban 

development 
Written evaluation 

Cooperation between transport modes 

Regional cooperation 
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Following the common EU methodology, the SUMI, the BMT, and progress of targets can be 

benchmarked to other European countries, to monitor progress on a European level. 

Conclusions 

Mobility planning in Budapest follows an integrated approach, where mobility goals are derived from 

urban development objectives and strategies. This approach provides an alignment of goals on all 

strategic level, which in turn will facilitate achievability. The same priorities are being supported from 

multiple angles, mobility, urban development, climate and financial considerations. Moreover, all 

documents follow the political agenda of the city towards a more sustainable, equitable and just 

Budapest.  

To measure improvement towards achieving goals and objectives, a monitoring and evaluation system 

is needed. While a monitoring system was previously set up in 2019, in practice it was not convenient 

to use. The abundance of indicators posed unnecessary administrative burden and lost focus of the key 

goals and objectives to monitor. This time, the EU level indicator system, the SUMI is also at our aid to 

guide us. With the new monitoring and evaluation system of Budapest Mobility Plan, we can indicate 

which goals and priorities are going towards the right directions, and where necessary, corrective actions 

should be implemented. 
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Abstract: Although the main causes of traffic accidents are human decisions/failures, the road and its 

environment are also significant contributors to safety. According to the philosophy of road safety 

audits, a road can be unsafe even when all formal design criteria are met. Thus, road safety 

deficiencies can be either non-conforming design standards or choosing less safe solutions within the 

range of guidelines. The goal of this paper is to improve road safety by comparing various 

countries/regions in terms of design problems by identifying their types and significance in certain 

countries. The research method includes setting up possible classifications of safety deficiencies, 

collecting typical problem cases from various countries, and comparing the types and frequencies of 

these problems. Data sources are design guidelines, road safety audit literature, and assignments of 

international and Hungarian students on the subject matter from the last five years.Expected results 

are a proposed classification of safety deficiencies, identification of the most relevant problems, and 

a set of recommended countermeasures.  

Keywords: road deficiencies, traffic accidents, safety inspection, road environment 

Introduction 

Historically, mobility has been considered one of the essential requirements of humankind, and there 

has been a continuous improvement in transportation approaches and systems with the times. 

Nonetheless, it is not without frequent unfortunate traffic accidents, which have become a global tragedy 

nowadays and are classified as one of the main causes of death and disability worldwide [1], [2]. Every 

year, around 1.35 million people die due to traffic accidents around the world. Non-fatal crashes injure 

an additional 20–50 million people each year, many of them suffering disabilities because of their 

injuries [3]. Human decisions/failures are the main causes of traffic accidents. Although their severity 

is exacerbated by deficiencies in the engineering design of roads, in other words, the road and its 

environment are also significant contributors to traffic safety. Gerba [4] emphasizes the possibility of 

improving traffic safety on the roads and reducing the occurrence of horrific traffic accidents by the 

different vulnerable road users on the transportation system through blending safety features within the 

engineering design elements of the roads. Consequently, road features can both assist in reducing the 

incidence of road traffic accidents and contribute to them when they are misused. 

The primary purpose of this paper is to improve the level of road safety by comparing engineering design 

problems in different regions and countries by classifying their types and significance in certain 

countries.  In addition, it covers the main challenges facing road management authorities  to reduce the 

severity of these accidents. It seems that the relevant authorities in road traffic management and 

engineering design agencies for roads, such as municipalities and the division of highways and traffic 

departments, can reduce traffic accidents by allocating more budget to implement the necessary 

countermeasures to improve the road network safety, including road geometric, traffic equipment, 

pedestrian facilities, and other road safety considerations. The overall structure of this paper takes the 

form of four sections. The first part deals with road safety in the Middle East and North Africa (MENA) 

region. The second section investigates the European country’s road safety, the third gives some insight 

into research methods, and the last section identifies typical engineering deficiencies in road safety. 

https://www.tandfonline.com/keyword/Traffic+Environment
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1. Road Safety in MENA Region  

Generally, road accidents are a global concern, where world societies suffer from this phenomenon, 

particularly fatal ones. At the same time, the situation is worsening in the Middle East and North Africa 

(MENA) region than in many other places. According to the “WHO Global Status Report on Road 

Safety,” Road accidents are the fourth major cause of mortality in the region and the first cause of youth 

deaths [3], [5]. Mohammed [6] argues that no one can declare with great confidence or prove by numbers 

or measurement when and where traffic accidents occur or where accident blackspots may arise in terms 

of traffic safety. However, everyone agrees that there is a relationship between road geometric 

consistency and traffic safety. In addition, the road characteristics factor, such as the status of the road 

users’ element and the vehicle factor, is one of the most critical factors directly involved in the cause of 

road traffic accidents [4], [6]. Unfortunately, most of the road safety strategies currently in use by 

relevant authorities in the region fail to achieve their goals. Perhaps this is due to the lack of investment 

in the increase in wealth in many countries of the MENA region in the past years in a positive way to 

improve road infrastructure and reduce the traffic safety crisis [4]. Likewise, most countries in the region 

have relatively inadequate legislation and enforcement against traffic safety regulation violators on road 

users and vehicle standards. This gives road users room to overstep the bounds and endanger them. As 

a result, decision-makers in the region's countries should invest more in enhancing traffic safety by 

improving the quality of road geometry standards and legislating and enforcing laws that apply to all 

road users. 

2. European Countries Road Safety 

In recent decades, improving road infrastructure in developed countries has been a vital issue for road 

safety and management. Following Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the 

Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96 / EC on road infrastructure safety management 

entitled "Towards a European Road Safety Area,” the Commission has set strategic goals to reduce the 

number of deaths caused by traffic accidents by 50% between 2010 and 2020 as well as decline fatalities 

to nearly zero in 2050. However, these goals have not been achieved, and progress towards them has 

stalled in the last few years [7]. Although Road Safety Audit (RSA), Road Safety Inspection (RSI), and 

Black Spot Management (BSM) are mandatory for the road network in Europe as per its EU Directive 

2008/96 on the Safety Management of Road Infrastructure [8], where they are considered one of the 

most effective roads safety engineering techniques. RSA/RSI are extremely cost-effective engineering 

methods for improving road safety. They are much less expensive to detect road safety defects during 

the planning phase than after construction is completed and accidents have begun [8]. Moreover, the 

RSI procedure covers all stages of the road infrastructure life cycle, starting from planning, through 

implementation, to the stage of sustainable maintenance [9]. Statistically, road safety has been improved 

in some European countries between 2010 and 2020. However, the desired target was not reached except 

for Greece and Norway, where they exceeded the target by reducing the fatality rate by 54%. Some 

countries have not improved; arguably worsened [10]. In some countries this is likely due to their lack 

of political will to design and implement comprehensive road safety plans [11]. In other countries, for 

instance, the Netherlands they are at a stage from where it is really difficult to further improve, and 

random fluctuations are more influential. 

3. Some Methodological Issues 

Compliance with standardized highway design criteria is considered essential to ensure roadway safety. 

However, for a variety of reasons, situations arise where exceptions to standard-design criteria are 

requested and accepted after review. Research in Indiana (US) explored the impact of such design 

exceptions on the frequency and severity of highway accidents [12]. The modeling process results 

showed that the presence of approved design exceptions has not had a statistically significant effect on 

the average frequency or severity of accidents. However, this result does not imply that design criteria 

does not have to be met. 

A re-active tool for finding design deficiencies is the black spot ranking. It is an important tool for 

finding the sites with potential safety improvements on the road network. A paper compares methods of 

localizing high accident concentration sites and the indicators used in Italy and Hungary [13]. Accident 

and traffic volume data were gathered for motorway sections from both countries. Safety ranking was 
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made using two conventional indicators: the absolute number of accidents and the accident rate. A more 

sophisticated ranking using the Empirical Bayes method was applied. Results of the Empirical Bayes 

method are compared with the conventional procedures. It is concluded that the results are not 

comparable, inasmuch as there are modifications in the order of black spots.  

Identifying design deficiencies and safety problems in different countries is not simple, as there are 

differences in design guidelines as well as in driving behavior. For example, the safety benefits of 

roundabout conversions have been recognized worldwide. A joint paper from four countries [14] 

presented safety performance functions of typical roundabouts in the Czech Republic, Hungary, Poland, 

and Slovakia. Homogeneous samples of typical roundabouts in each country were used. Accident 

frequencies and other safety-related data were collected and used in statistical modeling, using 

generalized linear models with a negative binomial error structure. 

Posted speed limits are important contributors to road safety. Authorities used in several cases, for some 

reasons, posted speed limits below engineering recommendations. A study using field data from rural 

roads in Montana, US, investigated this issue [15]. Vehicle operating speeds and historical crash data 

were collected at multiple sites with posted speed limits set equal to engineering recommendations and 

sites with posted speed limits set lower than engineering recommendations. The results revealed that 

speed limit compliance worsened as the difference between the engineering recommended and posted 

speed limits increased. The safety analysis found a statistically significant reduction in total, 

fatal + injury, and property damage only (PDO) crash frequency at locations with posted speed limits 

set 5 mph lower than engineering recommendations. Locations with posted speed limits set 10 mph 

lower than engineering recommendations experienced a decrease in total and PDO crash frequency but 

an increase in fatal + injury crash frequency. 

4. Identify Typical Engineering Deficiencies in Road Safety 

This section presents the most essential engineering design elements that affect road safety deficiencies 

and presents typical problems in the MENA region and European countries through illustrations of 

unsafe design elements and projections of expected accidents in practice. However, it does not cover all 

aspects, only some notable typical deficiencies. The source of all images is from the authors and from 

assignments of international and Hungarian students on the subject matter from the last five years. 

4.1 Road Function  

The asymmetry of the function of any road within an entire road network (i.e., the combination of several 

functions in one road, such as the use of a high-speed highway that passes through cities for local traffic 

of a specified speed) is one of the typical road safety defects. This inconsistency reduces road efficiency 

and affects the high traffic volume and structure of mixed traffic flow [16]. In the case that there are 

several participants on the road where there are populated areas on both sides of the road. This leads to 

conflict between different vulnerable road users, which is one of the most typical issues because road 

users want to drive through parts of the high-speed highway to reach their destination at the highest 

possible speed and as quickly as possible. This problem can be exacerbated if trucks and heavy vehicles 

are involved in the traffic flow on the road and the existence of residential, industrial, and commercial 

centers on the sides of the road with the absence of pedestrian crossings. This all leads to an imbalance 

in the hierarchy of the road so that its type cannot be distinguished as being local, regional, or 

international [8], [16]. 

Figures 1 and 2 show examples of unsafe designs for the multifunction road. When more than one 

function is served on the road simultaneously, as in figure 1, both the road users and the people on the 

roadside are at constant risk. Furthermore, many road users on the street at different speeds can be a 

safety hazard, such as Figure 2, mainly if people are not accustomed to this cultural attitude. 

Expected types of collisions: A collision between vehicles and pedestrians on the street due to 

pedestrians crossing in unspecified places, vehicle path deviation and collision with people and shops 

beside the road,  rear-end and head-on collisions between vehicles, a collision between different types 

of transport such as a vehicle, motorcycles, and bicycles, as well as collision different to varying angles 

between cars due to left and right turns in front of another vehicle. 

To minimize the problems and improve road safety, the various functions of the road, such as traffic and 

roadside trade, must be considered in the design and planning stage where it is possible to build a bypass 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/rural-roads
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/rural-roads
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and prevent the expansion of settlements near the main road. Moreover, creating safe places for 

pedestrian crossing so that they are easy to reach and use. They are legislating and implementing laws 

to prevent pedestrians from crossing everywhere on the roads, as well as regulating traffic for all road 

users. 

 

Figure 1. Road with mixed traffic  

 

Figure 2. Unsafe road design (multifunction road) 

4.2 Cross Section  

A typical road cross-section consists of lanes, shoulders, curbs, medians, slopes, ditches, and sidewalks. 

Facilities for pedestrians, cyclists, and other special user groups may be included [8]. The cross-section 

of the road has a powerful impact on traffic safety, as all its elements play a significant role in preserving 

the lives of road users and pedestrians together. Therefore, when designing, the specifications of all 

components must be taken into account so that they are within the permissible limits. For example, an 

increase in the width of the carriageway lane or shoulder beyond the allowable limits leads to misuse as 

a regular lane, which negatively affects road safety, as shown in Figure 3. However, some studies 

indicate that widening the width of the road lane and shoulders to a certain extent helps reduce some 

types of accidents [8]. Likewise, two-way roads without a longitudinal island median or a painted 

marking provide a traffic safety issue since traffic participants may intentionally or unwittingly move to 

an opposite-direction lane, especially in fuzzy snow and icy conditions [16]. As illustrated in Figure 4. 

Expected types of collisions: Rollover, when there is a difference in level between the shoulder and the 

lane of the road. A head-on collision on a two-way undivided road, as demonstrated in Figure 4, merging 

collision when drivers attempt to incorporate into a wide lane can cause a positional accident, as in 

Figure 3, collision into side obstacles such as guardrails, as well as pedestrian collision on roads with 

several lanes. 

Suggested solutions: All criteria must be considered in the design and planning stages, separating the 

traffic flow in opposite directions with a median or an obstacle that prevents vehicles from entering the 
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opposite lane to avoid traffic accidents and be a place for pedestrians to cross. Besides, fixing guardrail 

barriers on the roadside, especially on slopes and curves, to prevent vehicles from riding off from roads, 

and using rumble strips on road shoulders to reduce run-off-road collisions. 

 

Figure 3. Unsafe road design (wide two lanes used by three vehicles) 

 

Figure 4. Unsafe road design (two-lane, two-way undivided road) 

4.3 Road Alignment 

The primary road geometric alignment is classified into horizontal alignment (tangents and horizontal 

curves) and vertical alignment (grades and vertical curves). As depicted in Table 1 [4], road alignment 

significantly impacts road safety. Generally, the relationship between visibility and road alignment is 

intertwined. Poor road alignment coordination, such as sharp curves, vertical rounding, or obstructions 

such as surrounding vegetation, often causes visual effects that contribute to traffic accidents [8], [16]. 

Road users often increase acceleration on long straight sections and steep gradients, which causes road 

accidents. Additionally, unexpected and inconsistent successive curves, small radius curves on high-

speed sections of the road, and sudden changes in road features, all these deficiencies create visual 

effects and impact road safety [16]. 

Figure 5 illustrates an unexpected curve with a small radius after a vertical crest curve in the tangent 

section, where the sight distances are not insured. Whereas Figure 6 shows a long straight section and a 

steep gradient with poor visual visibility at the vertical sag curve, which induces road users to increase 

their speed exceeding the posted speed limit and may cause safety issues. 

Expected types of collisions: While a vehicle passing at high speed in a poor road alignment, the driver 

may leave the carriageway lane or pavement where the edge of the traffic lane and the road cannot be 

felt due to the visual misalignment of the road, which leads either to a collision with another vehicle 
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(rear-end or head-on collision), pedestrians, road elements such as median, curbs, guardrail, or maybe 

enclosed vegetation. It can also lead to the vehicle overturning. 

Suggested solutions: Improving Road sight distance; when the road is poorly visible, road users should 

be provided with sufficient information about the route and what to expect. Moreover, putting guardrails 

and delineators on the roadside shoulders, separating pavement lanes from the shoulders by continuous 

paint marking and rumble strips, and installing speed cameras and warning signs to prevent speeding on 

long straight sections. Besides, improving the road infrastructure, for instance, widening sharp curves 

and reducing their number in possible areas. 

Table 1. Road Traffic Accidents by Alignment [4] 

 

Figure 5. Unexpected curve 

 

Figure 6. Long tangent section with a steep gradient 

4.4 Intersection 

Road intersections are intended to operate road users and pedestrian movements in many directions, 

often at the same time. However, the design of some intersections suffers from geometric mistakes that 

hinder the seamless movement of their users. This encourages drivers to drive unsafely in these 

locations, incredibly if confident that a traffic controls system is missing. Likewise, in many cases, road 

users shorten navigating paths when the geometry and road conditions are confusing to distinguish 

Road Alignment Number of Accidents  Percentage 

Tangent  14562 93.66% 

Horizontal Curve 726 4.67% 

Vertical Curve 227 1.46% 

Upgrade 6 0.04% 

Downgrade 3 0.02% 

Unknown  24 0.15% 

Total 15548 100.00% 
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between the right and the wrong way, or if the proper side driving is excessively long, or if the road 

surface quality is disagreeable [17]. There are several other road safety problems at intersections, for 

example, poor visibility design of some intersections caused by surrounding vegetation or obstacles 

making them difficult to notice, lack of channels to manage traffic, especially on high-speed streets, and 

insufficient information from traffic signs, or too much information which cannot be read and processed 

at the same time. Figures 7 and 8 show some deficiencies at the intersections. 

Circular intersections are called roundabouts, where traffic flow is allowed in one direction around the 

central island, with priority given to vehicles already at the intersection [18]. According to (AASHTO 

2011), the green book, “To maximize a roundabout’s safe and efficient operation, entry widths should 

be kept to a minimum. A well-designed roundabout reduces the relative speeds between conflicting 

traffic streams by requiring vehicles to negotiate the roundabout along a curved path. Increasing the 

curvature of the vehicle path decreases the relative speed between the entering and circulating vehicles” 

[17]. Among the geometric design deficiencies of circular intersections is the ample wander space on 

the roundabout, as present in Figure 9. It gives drivers room to bypass the roundabout with the possibility 

of not slowing down and missing its primary function of calming traffic. Likewise, at any other 

intersection, excessive information, several lanes of traffic, and an over-regulated junction can be 

dangerous, as well as not enough information is also not good because it makes the intersection 

challenging to understand. 

 

Figure 7. Unsafe road intersection design (large wander space) 

 

Figure 8. Unsafe road intersection design (too much information) 
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Figure 9. Unsafe roundabout (large wander area) 

Expected types of collisions: Many different types of conflicts occur at road junctions resulting in 

serious traffic accidents, such as rear-end between at least two vehicles, head-on in opposite directions, 

turning right or left in front of other vehicles, in a sizeable wandering space, there is a possibility of a 

collision between more than two vehicles and in different angles, especially at intersections not aligned 

with channels. In addition, collision with pedestrians and sideswipe collisions with median islands or 

surrounded objects. 

Suggested solutions: Nowadays, the large volume of traffic at intersections and roundabouts requires an 

appropriate design and arrangement, including assigned turning lane dimensions and the proper diameter 

of the center island, as well as division islands to minimize conflicts and collisions. In addition to 

improving the level of visibility by removing side obstacles, they are placing traffic signals and signs, 

reducing redundant spaces, improving night lighting, and providing pedestrian facilities to cross safely. 

To make sound decisions for road users, all intersections must provide appropriate information for all 

their users to reduce the possibility of collisions. Another important way to limit road traffic accidents 

is by educating road users about traffic laws and guidelines, such as traffic priority. 

4.5 Roadside Facilities 

It is necessary to provide a sufficient number of roadside facilities (such as gas stations and resting 

places) to give drivers time to rest, especially after driving long distances, where they require every two 

hours of continuous driving or more a rest period at least once to keep their concentration while driving 

[8], [16]. In many cases, the rest spaces and service areas are inadequate, and their entrances and exits 

are not well organized. As a result, drivers park their vehicles illegally, disrupting traffic on the main 

road and threatening traffic safety. Similarly, some local residents, including farmers, fishermen, and 

producers of local commodities, sell their goods on the edges of the main road, close to inhabited rural 

areas, and participate in using the main street at different speeds, creating a chaotic situation and 

confuses highway users leading to fatal accidents. Figures 10 and 11 demonstrate instances of unsafe 

designs for roadside facilities. 

Expected types of crashes: In these areas, serious collisions often occur, including collisions between 

large trucks and cars, resulting in death or severe injury and permanent disability, rear-end collisions 

due to sudden deceleration, head-on collisions due to random entry into the main street, side collision 

between vehicles entering and exiting these spaces and vehicles on the main road, serious accidents 

between vehicles and pedestrians as a result of their presence in the area and the absence of pedestrian 

crossing bridges. 

Suggested solutions: It may be advantageous to establish commercial complexes that include 

convenience services, gas stations, kiosks selling goods, and parking with a standard engineering design 

and are relatively far from the main street at distances of 30 to 50 km [8]. It imposes restrictions on 

direct entry to the main roads to prevent traffic accidents. 
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Figure 10. Unsafe exit [16] 

 

Figure 11. Unsafe road  

4.6 Vulnerable Road Users 

Pedestrians are forced to cross along roads in non-designated places where pedestrian facilities are not 

adequately equipped or unsafe, especially in urban areas, thus exposing them to permanent danger. Stiff 

shoulders are intended only for vehicles and emergency cases, not for vulnerable road users [8]. 

Moreover, deficiencies in road safety related to vulnerable participants in traffic include the lack of 

separation of pedestrian sidewalk routes from cycle paths and main roads, the absence of bridges and 

underpasses for pedestrian crossing, the absence of traffic equipment such as traffic signals and speed 

limit signs in pedestrian crossing areas, the distances between crossing places are relatively far for road 

users, lack of adequate lighting at night, many traffic lanes that the pedestrian has to cross without safe 

zone like a median island, as well as when the sidewalk is encroached by shopkeepers, forcing 

pedestrians to walk on the road lane. Some examples of unsafe, vulnerable road user situations are shown 

in Figures 12, 13, and 14. 

Expected types of crashes: Mostly rear-end collisions between several vehicles due to traffic congestion 

in areas where pedestrians cross along the road, as presented in Figure 13. Collision with pedestrians is 

particularly close to schools, religious temples, and markets when pedestrian facilities are inadequate or 

non-existent. People with special needs collide on high sidewalks due to the difficulty of climbing—

figure 14. 

Suggested solutions: To improve pedestrian safety on the roads, the relevant authorities must take 

necessary measures and address the defects in the street network, especially in areas where pedestrians 

frequently cross. They are improving pedestrian sidewalks and separating them from the vehicle and 

bicycle lanes, preventing pedestrians from crossing in places that are not designated, either by fines or 

by placing fences on the sides of the sidewalk, providing good facilities for pedestrians to cross over 
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such as bridges and underpasses with escalators, and placing speed-reducing signs or speed cameras 

close to schools and other places where pedestrians are frequent. Furthermore, pedestrian crossings 

should provide a level or flush access; level access can be achieved using a dropped curb. 

 

Figure 12. Unsafe road (many lanes, no pedestrian facilities)  

 

Figure 13. Unsafe road (wide road without pedestrian facilities)   

 

Figure 14. Unsafe road (no facilities for people with special needs)   



Road Design Deficiencies: A Comparison of European and Middle East Countries 

Conclusions 

To summarize, this paper has argued that although human decisions/failures are the main causes of 

traffic accidents, the road, and its environment are also important contributors to road safety.  This study 

focused on the importance of identifying typical engineering deficiencies that affect road safety to 

mitigate traffic accidents impacts resulting from engineering design defects and to limit or reduce the 

number of deaths, injuries, and disabilities. This can be done using road safety engineering methods 

such as RSA and RSI. They are considered the most effective engineering tools to reduce traffic 

accidents and improve safety conditions. This paper recommends all relevant authorities, organizations, 

and governments in road safety some of the necessary countermeasures and recommendations needed 

to improve road safety situations worldwide, particularly in the MENA region and European countries. 

1. Local and concerned authorities must take serious efforts in improving road network 

infrastructure and facilities through passing appropriate legislation, law enforcement, 

establishing leading national road safety agencies, allocating and spending more budget on 

improving road safety, and implementing road safety engineering techniques, including RSA, 

RSI, and BSM. 

2. Vehicle authorities should work more realistically to restrict and impound unworthy vehicles 

on the roads, which is a significant factor in traffic accidents [1]. 

3. Since pedestrians constitute a significant factor in road safety, engineering countermeasures 

must be implemented to protect them, which include improving pedestrian facilities, improving 

crossing facilities by constructing bridges and underpasses with escalators, placing traffic signs 

and traffic signals in crossing areas, changing painted median islands to curb islands, dropped 

curb for pedestrians with special needs, improving night vision in crossing areas. 

4. Increasing improvements in the accident intervention system, educating road users and 

pedestrians, improving the level of visibility for drivers by removing side obstructions and 

enhancing night vision. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic is primarily a health crisis, but it is also a spatial crisis! Never before have 

we been able to see how in many European and world capitals to this extent and in such a clear way 

the current vehicle-oriented model of cities affects health, safety, and the environment. But never 

before have we been able to see the clear and firm will of local and national authorities to relocate 

public space from cars to active mobility (walking and cycling) and how financial benefits are offered 

to stimulate bicycle traffic. Since the first European Union - EU target to halve serious injuries until 

2030 was announced, and the annual reduction in serious injuries is still behind road death reduction, 

especially on urban roads where 70% of all killed road users are vulnerable road users, at the top of 

the EU political agenda is that a road safety strategy with a dedicated collaboration between different 

departments and stakeholders as well as institutional integration can help a lot to achieve high levels 

of road safety at a municipality or town level. Furthermore, it has clearly stated that including road 

safety as an essential component in developing and implementing Sustainable Urban Mobility Plans 

(SUMPs) must be recommended at the local level.  

The crisis is an opportunity and a challenge to help our municipalities, following the example of many 

European and world capitals, in a short period, finally to realize the sustainable development goal of 

traffic and mobility that they have been planning and thinking about for a long time. And to reduce 

the burden of public transport now that the measures have already been relaxed, it is also a way to 

reduce the auto centrism of municipalities, to reduce traffic jams and traffic pollution. The general 

objective of this article aims to highlight emerging questions at the interface of COVID-19 and the 

planning and design of road safety and mobility at the city level. The COVID-19 crisis may 

fundamentally change our relationship with public space. 

Keywords: urban mobility, road safety, covid-19, sustainable development, public space 

Introduction 

Restrictions on the use of public space and social distance have been and still are key measures to reduce 

the transmission of the COVID-19 virus and to protect public health. Half of the world's population 

remained at home or subjected to movement and mobility restrictions. Traffic is one of the most 

important urban planning functions that ensure mobility within the urban area and access to various land 

uses. Road safety, create high requirements for high-quality levels of city mobility and traffic safety, as 

well. This interactive relationship is the subject of sustainable urban mobility, a concept that addresses 

the sufficiency of transport systems according to the principles of sustainable development. Integrated 

and sufficient promotion of sustainable urban mobility requires the continuous monitoring of mobility 

and safety levels so as to develop the appropriate policies. According to [1], at a city or town level is 

important to organize clear institutional roles and responsibilities and coordination between all relevant 

stakeholders, from municipal institutions, road user representatives, police, and non-governmental 

organizations. Therefore, a road safety strategy and action plan with a dedicated budget and 

collaboration between different departments and stakeholders can help a lot to achieve high levels of 

road safety. Political leadership and great management are essential to coordinate different 

administrations and mobilize the public budgets necessary for the implementation of the action plan. 

Providing safe mobility, in particular to vulnerable road users – children, pedestrians, cyclists, older and 

people with disabilities and according to the COVID -19 crisis presents a major challenge - a challenge 

which has been taken up strongly by authorities in a number of cities and towns in the EU countries and 

is on its early stage in southeast Europe countries. Namely, although there are many potential impacts 

mailto:jasmina.bunevska@uklo.edu.mk
mailto:verica.dancevska@uklo.edu.mk


Road safety is an essential component in sustainable urban mobility: the impact of COVID-19 on public space 

of COVID-19 on the purpose of land, urban density, energy, transport, traffic, and mobility, the focus 

in this paper is on the typology of public space and re-design of the street and will be given an answer 

to the question whether there is a need for a new approach in planning road safety, mobility, and micro-

mobility.  

1. Sustainable urban mobility and road safety policy 

Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP is a strategic and integrated approach to urban transport. 

It contributes to improved accessibility and quality of life and supports fact-based decision making 

guided by a long-term vision which requires a thorough assessment of the status quo and future trends, 

a common vision with strategic objectives, and an integrated set of measures from different policy areas, 

including regulation, promotion, financing, technology, and infrastructure. The SUMP concept places 

particular emphasis on the involvement of citizens and stakeholders and on the cooperation among actors 

in public administrations and with the private sector. SUMPs contribute to realizing key mobility goals, 

such as better air quality, improved accessibility, and mobility, increased road safety, decreased traffic 

noise, higher energy efficiency, and enhanced quality of life. With road safety as one of the general 

SUMP goals, SUMP helps cities and regions to reduce their economic, social, and health costs associated 

with traffic accidents and suffering. In June 2020 in Brussels, the Transport Committee of the European 

Parliament voted on the Report on the new transport policy, and previously held a Conference of the 

European Road Safety Council, which adopted a new ten-year program whose general conclusions are 

related to traffic calming in urban areas: 

• ZONE 30 or calm traffic zone 

• Re-design of the street network and 

• Promoting sustainable modes of transport or sustainable mobility. 

Earlier in April, the European Commission on the occasion of the EU Conference on Road Safety 

Outcomes, a conference that brought together representatives of EU policies, civil society, and road 

administration to assess the state of road safety and what further steps should be taken in terms of "zero 

vision". They announced the new figures that show a decline in road mortality to a record low level in 

2020, primarily due to the significant reduction of travel in conditions of COVID-19. It is estimated that 

18,800 people died on the roads in 2020, which is an annual decline of 17% compared to 2019 [2]. 

However, this is a smaller drop compared to the sharp drop in the level of traffic across the EU. Over 

the past decade, between 2010 and 2020, the number of road deaths decreased by 36%, indicating that 

the goal of reducing the number of deaths by 50% in that decade was not achieved. Still, by 42 deaths 

per 1 million inhabitants, the EU has very favorable figures compared to the world average of over 180 

deaths per 1 million inhabitants.  

On April 20, 2021, the European Commission officially launched the Road Safety Charter 2021-2030 

which is the largest civilian platform for road safety and support for "vision zero", i.e. the goal of 

reducing road deaths to zero by 2050 [3]. Namely, the European Charter for Road Safety dates back to 

2004, as an idea of the Directorate-General Mobility and Transport and as part of their action plan for 

road safety, with the sole purpose of raising awareness of culture and traffic safety, but and ensuring the 

greatest possible presence at the local and national level. Today, the Directorate works intensively with 

a network of national contacts in EU member states and their representatives-ambassadors in other 

countries around the world, thus developing a new and stronger approach to supporting the set goals by 

exchanging good practices and mobilizing civil society in taking real action to improve road safety. 

1.1 European road safety and mobility charter  

The main objectives of the European Charter for Road Safety and Sustainable Mobility are: 

• encouraging and supporting associations, schools, universities, companies of all types and sizes, 

and local authorities in undertaking activities for road safety and sustainable mobility; 

• recognition of the contribution of civil society to improving road safety; 

• facilitating members of civil society to acquire and share knowledge on issues related to road 

safety and sustainable mobility; 

• facilitating the dialogue in order to transfer experience and practical knowledge about road safety 

at all levels in countries around the world and therefore call on all associations, schools, 

universities, and institutions to join and contribute to reducing the number of injured in traffic - 

which will make the roads safer. 



Road safety is an essential component in sustainable urban mobility: the impact of COVID-19 on public space 

The mission of the European Charter for Road Safety and Sustainable Mobility is to further encourage, 

strengthen and expand this community, with the ultimate vision of reducing deaths and serious injuries 

by 50% by 2030 and without deaths and serious road injuries by 2050. 

In order to fully support the possibilities of implementing actions to improve road safety in general and 

in particular to accelerate the adoption of the Charter, national contacts provide guidance to members 

on how to do so and support them in establishing national promotional activities. 

Earlier, in February 2020, the Stockholm Declaration laid the foundations for global political 

commitment to the goals of the UN General Assembly Resolution on Road Safety, which proclaims 

2021-2030 as the second decade of road safety actions, [4]. In this regard, the EU has already taken the 

lead and set a new goal to reduce the number of deaths by 50% and for the first time the number of 

serious injuries by 2030. 

Therefore, 2021/2022 is particularly important for road safety, on a number of grounds, and above all, 

because the world is resuming its activities, and Governments around the world rightly acknowledge 

that the reduction in deaths is a result of COVID-19 - and that road deaths - must be taken equally 

seriously. The European Union hopes that one of the positive aspects of the COVID-19 pandemic will 

be that the temporary infrastructure, such as new bike lanes and pedestrian zones, will remain as a 

permanent infrastructure, as it will help make mobility more active and safer for vulnerable users - 

pedestrians and cyclists. 

2. Impact of COVID-19 on road safety   

Namely, the impact of the pandemic is difficult to measure, so while the lower traffic as a result of the 

pandemic COVID-19 had a clear, rather immeasurable impact on road mortality, preliminary data from 

the United States indicate an increase in mortality in 2020, despite restrictions in traffic. The facts 

presented for some EU countries also indicate an increase in risky behavior, especially speeding during 

curfews. 

The impact of the pandemic on urban mobility has shown a significant increase in the popularity of 

cycling, and many cities around the world have given cyclists and pedestrians, temporarily, some space 

on the streets. This encouraging development can have a significant positive impact on air quality and 

climate change, as well as create new road safety challenges. Across the EU, around 70% of road deaths 

in urban areas involve vulnerable road users, including pedestrians, motorcyclists, and cyclists. Road 

safety is a key area of interest in cities and the European Commission wants to ensure that road safety 

is taken into account at all stages of urban mobility planning. Road safety will be an important element 

of the new urban mobility initiative that the European Commission will present later this year. In this 

regard, there are two European capitals, Helsinki and Oslo, that achieved zero deaths of pedestrians and 

cyclists, citing deceleration as a key factor in progress. 

Road safety is a public health issue. Covid-19 has killed 3.5 million people worldwide. Over the past 

decade, at least 13 million people have died on the roads worldwide. The remarkable global response to 

the Covid-19 pandemic has shown how policymakers and society as a whole should act towards a 

common goal! Success is not guaranteed, but every traffic participant has the right and responsibility to 

move around, without risking their own life or the lives of others. Policymakers have a responsibility to 

build a secure system that helps protect everyone! Whether it will be approached with the energy and 

commitment that many have approached the challenges of Covid-19 remains to be seen. 

3. Impact of COVID-19 on urban mobility  

Never before in so many European and world capitals to this extent and in such a clear way have we 

been able to see how the current self-centered model of cities affects health, safety, and the environment, 

but never before have we been able to see the clear and firm will of local and national authorities to 

relocate public space from cars to active mobility and how financial benefits are offered to stimulate 

bicycle traffic. 

Therefore, it should be clear to us that this is the solution to this crisis, primarily to reduce the burden of 

public transport now that the measures have already been released, but it is also a way to reduce the auto 

centricity of municipalities, to reduce traffic jams and pollution from traffic. 
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Hence, the crisis is an opportunity and a challenge to help our municipalities, following the example of 

many European and world capitals, in a short period of time, to finally realize what they have been 

planning and thinking about for a long time - sustainable development of traffic and mobility. 

An analysis of the traffic situation and mobility was conducted in five municipalities from 2019 to 2021. 

The report of that swat analysis in the form of a WHITE DOCUMENT was prepared and presented to 

the Parliamentary Committee on Transport and Environment in the Parliament of the Republic of North 

Macedonia - "White document for development and planning of sustainable urban mobility in RNM", 

[5], [6]. 

On the basis of analysis, the preparation of a "MANUAL for traffic design during a pandemic", which 

will be accepted by the Ministry of Interior, will lead to a solution to decades of problems in 

municipalities. 

Here we need to emphasize that this design approach, which is not new, is a well-known approach and 

concept of sustainable urban mobility, and can bring us many environmental, security, and economic 

benefits, and if we want these changes to happen in our cities or where they happen to remain permanent 

even after the COVID-19 pandemics, cooperation, strong political will and concrete action will be 

necessary. 

4. Influence of COVID-19 on the design of the public space    

Optimists argue that COVID-19 is an opportunity for planners to free up more space for pedestrians and 

cyclists, while Milan was the first European city to announce permanent sidewalk expansion and 35km 

of new bike lanes. In many cities we have seen sidewalks being widened overnight, physical measures 

being taken to temporarily and quickly calm traffic, primarily through the introduction of the principles 

of tactical urbanism or the Barcelona model of superblocks. 

The pandemic does not force us to use new vocabulary or typology to describe places in terms of social 

density, distances, or public health risk. We think through other glasses about the sharing of means of 

transport and micro-mobility that experienced growth in the pre-pandemic period and is welcome in the 

post-pandemic period, but because of the sharing, special attention should be paid to proper service for 

maintenance and cleanliness of these vehicles. 

Roads need to be redesigned to meet many other needs besides distance and distance maintenance, such 

as online shopping and delivery, for example, which raises the question of providing additional parking 

spaces for these vehicles or specifically we have to change the approach and our ideas for optimal 

regulation of street parking. 

5. Road Safety and Urban Mobility Challenges for North Macedonia  

Through my work and whole analysis, I would like to emphasize that science strives to measure results 

by achieving the goals of strategic documents, and not just a comparison of numbers between years - as 

is the practice in our institutions! Because only in that circumstances’ can any unprofessional monitoring 

of results and misuse of statistical data be eliminated, that is, to overcome that state of praise and only 

praise for the leading subjects of traffic safety. 

It is a defeating fact that Macedonia has not achieved any of the set goals of the national strategy for 

traffic safety or at least we would have had a national survey that would have given us certain indicators! 

Namely, organized by the Republic Council for Road Traffic Safety, 

• We followed a campaign for the use of seat belts, but no research has been done on whether the 

planned increase in the use of seat belts has been achieved; 

• We followed a campaign for speeds, but we do not have information for research on whether the 

planned reduction of speeding has been achieved; 

• There aren’t any indicators, of whether the use of a helmet has increased among motorcyclists; 

• Has the planned reduction of driving under the influence of alcohol been achieved? 

• The results regarding the safety of children in traffic are especially weak and unacceptable! 
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These results are the consequence of poor coordination and cooperation of major subjects for traffic 

safety: the National Council for Traffic Safety, the Ministry of the Interior Affairs, and the municipal 

councils for road traffic safety. 

On a national level [5], [6], the development of SUMPs is not regulated by existing legal regulations. 

Recently, the White paper” for the development and planning of the sustainable urban mobility in the 

Republic of North Macedonia, has been presented in the Assembly of the Republic of North Macedonia. 

Indirectly, the Law on Local Self-Government predicts that the jurisdiction of the local self-government 

will allow it to adopt programs and implement projects for local economic development, which is 

confirmation that the local self-government has the jurisdiction to adopt a traffic development program, 

i.e. mobility, or a sustainable urban mobility planning process. This, more harmonized with European 

legislation and regulation on sustainable urban mobility, gives clear directions on the future course of 

our country, municipalities, and citizens, as well as many responsibilities on a national and local level.  

Based on the review of the programs of the mayors of the municipalities for the period 2017 – 2021 [7], 

it can be noted that regarding the mobility, most of the measures are related to improving conditions for 

a car traveling and encouraging car usage for daily trips, there are some measures for improvement of 

walking and cycling but almost there are no measures for improving and promotion of the public 

transport in the cities.  

Furthermore, the current human resource capacity in the municipalities is focused on planning for the 

movement of vehicles instead of planning for the movement of people. Increasing the human resources 

capacity focused on planning for the movement of people and livability (e.g. including urban planners, 

and transport experts) is a key to supporting a transition towards sustainable urban mobility. These 

people should reflect a diverse range of disciplines and should have an appropriate level of technical 

expertise.  

Integrated planning between transport and land-use planning is crucial to avoiding unsustainable car-

oriented development leading to high traffic levels and congestion. A sustainable urban mobility plan 

should be a prerequisite for any urban development. The effects of the implemented measures are not 

assessed in any municipality, so there is no evidence of the contribution of these measures in achieving 

the aim of a certain measure. The municipality needs to build a strong evidence-based policy-making 

and analysis process to see whether progress is or is not being made in relation to the priorities. The 

municipalities should use wider indicators of urban mobility performance and should ensure that data is 

carefully collected and measured. 

There is a need to anticipate the transport-related problems in municipalities. In order to anticipate the 

road traffic congestion problems, the municipalities implement measures for increasing road capacity, 

such as widening the streets, while in order to anticipate the air pollution from transport, the municipality 

implements measures to restrict car usage. These problems should be anticipated by providing attractive 

and efficient alternatives to car use, in particular collective transport and active travel. The infrastructure 

is primarily built for vehicle movement instead of movement of people and for making of leisure places. 

The investments are focused on road infrastructure solutions that support further car use instead of 

focusing on sustainable urban mobility solutions, including public transport, cycling, and walking. 

Pupils who rely on public transport are already used to using it which means if alternative mobility 

options are provided to them in the future, they will be less likely to rely on car use. 

Once alternatives to car use are in place, the municipality can discourage car use and encourage a shift 

to more active and sustainable modes by making car travel more expensive, slower, and less convenient 

than the alternatives (e.g. by taxing private vehicles or their use, by increasing parking fees, by 

decreasing the space allocated to car use), [8], [9],[10]. 

It is not only necessary to seek legal responsibility but also to discuss professional, moral, and political 

responsibility. Instead of just talking about the responsibilities of the participants in the accident, we 

should start talking about the responsibilities of the system. The media certainly have a big role in that, 

although unfortunately, we have a small number of journalists who specialize in certain issues and who 

continuously and consistently deal with this issue. The media and professionals can contribute to the 

promotion of correct and science-based views on responsibility for the state of road safety. 
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5.1 Political, technical, and operational challenges related to sustainable urban mobility in 

North Macedonian municipalities 

The current political, technical, and operational challenges facing the municipalities are presented in 

[11]. Namely, there are some measures for improvement of walking and cycling but almost there are no 

measures for improving and promoting the public transport in the cities. The current human resource 

capacity in the municipalities is focused on planning for the movement of vehicles instead of planning 

for the movement of people. Increasing the human resources capacity focused on planning for the 

movement of people and liveability (e.g. including urban planners, and transport experts) is a key to 

supporting a transition towards sustainable urban mobility. These people should reflect a diverse range 

of disciplines and should have an appropriate level of technical expertise. Integrated planning between 

transport and land-use planning is crucial to avoiding unsustainable car-oriented development leading 

to high traffic levels and congestion. A sustainable urban mobility plan should be a prerequisite for any 

urban development. The municipality needs to build a strong evidence-based policy-making and 

analysis process to see whether progress is or is not being made in relation to the priorities. The 

municipalities should use wider indicators of urban mobility performance and should ensure that data is 

carefully collected and measured. 

There is a need to anticipate the transport-related problems in municipalities. In order to anticipate the 

road traffic congestion problems, the municipalities implement measures for increasing road capacity, 

such as widening the streets, while in order to anticipate the air pollution from transport, the municipality 

implements measures to restrict car usage. These problems should be anticipated by providing attractive 

and efficient alternatives to car use, in particular collective transport and active travel. The infrastructure 

is built primarily for vehicle movement instead of movement of people and for making of leisure places. 

The investments are focused on road infrastructure solutions that support further car use instead of 

focusing on sustainable urban mobility solutions, including public transport, cycling, and walking. 

Pupils who rely on public transport are already used to using it which means if alternative mobility 

options are provided to them in the future, they will be less likely to rely on car use. 

In fact, Municipality needs comprehensive process of sustainable planning of urban mobility, to promote 

sustainable urban mobility”, in the direction of the further realization of strengthening of inter-

institutional-vertical cooperation, strengthening of inter-sector-horizontal cooperation, promotion of the 

development of a sustainable urban environment with higher quality and rational use of the urban area 

and street space, preparation of an ACTION PLAN with a TIME FRAME with actionable measures, 

indicators and targets, continuing initiated activities for sustainable urban mobility planning with the 

additional participation of citizens in order to examine the modular distribution of trips, promotion of 

measures, monitoring, and analysis of results and information. 

Conclusions 

Based on overall analysis as a major challenge toward safety and mobility integration, we are convinced 

and can confirm that the role of the local self-government units in improving road safety and sustainable 

urban mobility is great. We have to realize that not everything is happening up there. Good norms should 

be brought up at the national level, and all institutions should be integrated at the local level: Municipal 

authorities; Traffic police; Children's institutions and schools; Driving schools; Automotive companies; 

Centers for technical inspections of vehicles; Public enterprises; Citizens' associations. 

Local security bodies have an excellent opportunity to design, implement and coordinate all local 

activities. The Law on Traffic Safety prescribes the establishment of local councils, competencies, and 

responsibilities but not the form for a sustainable way of financing. With the current situation, the 

question is how to function? How can it be expected that without financial resources an annual program 

can be adopted, actions and activities can be planned and implemented and the indicators of the strategy 

can be measured? It is impossible! Finally, it is necessary: 

• The Government to consistently implement, ie organize and monitor the measures and activities 

envisaged by the traffic safety strategy; 

• To activate a body for coordination of traffic safety matters which will take a decisive role but 

also responsibility for the situation with road safety; 

• The Government, the Parliament, the professional and general public should be regularly 

informed about the road safety and urban mobility statement; 
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• Strengthening the staff of the municipal sectors with at least one employee whose main task will 

be road safety and urban mobility. 

• Continuous professional development of the employees in the municipalities and in the sector for 

internal affairs (SIA) in coordination with other institutions and driving schools. 

• All municipal safety councils to prepare, adopt, and implement local strategies and action plans 

for road safety that will be based on data, expert analysis, and opportunities and adequately 

funded; 

• Exchange of experience between cities and regions; 

• Implementation and adoption of strategic documents and linking road safety with sustainable 

development and urban mobility; 

• Adoption and consistent implementation of annual programs in accordance with the strategic 

documents; 

• Promotion of a modern concept of responsibilities for road safety and sustainable urban mobility; 

• Monitoring indicators, monitoring the situation on the basis of data, and constantly encouraging 

professionals to critically participate in all activities to improve traffic safety. 

Urban planners tend to create a public space where people feel welcome, safe, and comfortable. In the 

current crisis, and especially since such and similar pandemics are expected to occur in the future, it is 

necessary: 

• To simplify procedures for approving and implementing rapid traffic projects for temporary 

pedestrian and cycling paths or, "street redesign and space anti corona or traffic design for health!" 

• The Ministry of Local Self-Government needs to encourage municipalities to show will and 

leadership in times of crisis and to allocate space for healthy mobility. 

• It is necessary for the Ministry of Interior to accept and support the measures, clear the existing 

paths, and assist the municipalities that would like to expand the space for pedestrians and cyclists 

on the road. 

And finally, despite the progress that has been made with the amendments to several laws and despite 

the progress that is expected to be achieved with the new Rulebook on standards and norms for urban 

planning, and according to a detailed analysis of the capacities, resources, opportunities, and challenges 

they face most of the municipalities in terms of mobility, we tend to emphasize that for most of the 

municipalities the rulebook is still auto-centric, the norms are too high due to the type of street network 

and thus, some of the larger municipalities that have real traffic problems need further simplification of 

procedures and required project documentation, simplification of procedures by the Ministry of Interior 

and the Ministry of Transport and Communications. 

Finally, knowing the needs of the municipalities will enable progress in future procedures, as follows: 

1. In the process of creating an example of the general urban plans, the new General Urban Plans should 

be based on the values of the so-called  "reverse traffic pyramid" topped by a pedestrian rather than a 

vehicle: sustainability, environmental protection, health, and safety. 

2. In the process of developing transport and other strategies, for example, the national strategy for 

traffic safety because the latest European traffic safety findings are that 70% of road accident victims 

are in urban areas and 39% of them are pedestrians, and 12% are cyclists, which means that we as a 

country must accept that mobility and safety go hand in hand, and that road safety should be a key 

component of sustainable urban mobility plans. 
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Abstract: Infrastructure and vehicle manufacturers create standard vehicles all over the world though the 

characteristic of vehicle use and electromobility system is different in countries and continents. In our 

research, Chinese and Hungarian characteristics and peculiarities are analysed; special focus is given 

to the applicability and involvement of renewable energy sources. Considering the limitations of data 

collection, two regions are selected: Chongqing region of China and Hungary. This paper is part of a 

long-term project which final aim is the elaboration of methods that maximize the energy efficiency 

of electric road vehicles during movements and charging. The first step of cooperation is the road 

electromobility system analysis according to energy production, vehicle stock, charging facility, 

operational aspects, and incentives. The results are summarized and compared in this paper. It was 

found that despite the similar size of the areas, the population density, subsidies, and vehicle industry 

have a significant impact on electromobility. China provides an indirect support through subsidies to 

the national electric car and battery manufacturers. In Hungary, the main aim is to reduce global 

emission of road traffic. Accordingly, pure electric vehicles are favoured in Chongqing, and plug-in 

electric vehicles in Hungary. Another key finding that public charging plays a significantly greater 

role in Chongqing than in Hungary. 

Keywords:  electric vehicle (EV), operation, energy system, charging facility, tariff system, incentives, China, 

Hungary 

Introduction 

Clean air is essential for high life quality in urban areas around the world. In developed countries, many 

cities face with the increasing air pollution generated by passenger car traffic. For example, air pollution 

generated by road transport caused more deaths than traffic accidents in the USA in 2016 [1-2]. Several 

soft and sustainable travel modes can reduce the total emission of transport. Therefore, policy makers 

promote cycling, walking as a low-cost, clean, and active transport mode [3-4]. Furthermore, urban 

planners support the reorganisation of urban areas based on novel approaches, such as 15-minute cities, 

where the proximity of services reduces travelling distances [5]. However, the share of private car use 

will be significant in the future because of the spatial separation of home, work etc. for many people and 

the societal characteristics. Namely, the car became the symbol of individual freedom creating a culture 

of using it [6]. Since the emission of conventional petrol and diesel cars cannot be further reduced 

significantly there is a need for alternative fuels and drivetrains. Thus, the zero local emission electric 

vehicles (EVs) emerge to reduce air pollution and noise. Despite the drawbacks of EVs, such as long 

charging time and short range, many private car users may use EV without the decline of travel quality 

in urban areas.  
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Therefore, policy makers also promote EVs. According to the aims of the EU, there will be at least 30 

million zero-emission by 2030, and nearly all cars, vans, buses as well as new heavy-duty vehicles will 

be zero-emission by 2050. To achieve these milestones, the development of innovative technologies is 

supported and demand for zero-emission vehicles is stimulated [7]. Simultaneously, driving restrictions 

on internal combustion engine cars are imposed. In Germany, many cities, such as Berlin, Hamburg, 

and Stuttgart, approve bans for diesel vehicles not complying with the EURO-5 standard [8]. Similarly, 

Brussel will ban diesel cars by 2030 and petrol cars by 2035 [9]. Electromobility is significantly 

promoted in China and aims to reach 30% sale share of EVs by 2030 [10]. In 2020, China had the largest 

EV fleet with 4.5 million electric cars, but Europe became the biggest market: 1.4 million electric cars 

were sold, followed by China and USA with 1.2 and 0.3 million, respectively. The overtake may be 

because the EU responded to the pandemic generated economic downturn with incentives boosting EV 

sales [10]. So, in general, electromobility is supported all around the world. 

However, incentives have different impacts in the various regions. E.g., electric car sales share was 75% 

in Norway, and 6% in China in 2020 [10]. Namely, promoting EV use in regions with a low EV stock, 

limited access to charging infrastructure, lack of EV use culture presents challenges. Transport and urban 

planning policies, contextual factors and cultural norms and attitudes are important for explaining the 

success (or lack thereof) of electromobility promotion in a region. 

The aim of this paper is to compare the state of electromobility in various regions considering economic 

and demographic factors. The focus is put on the EV fleet and charging infrastructure. The comparison 

provides a solid base to identify the key factors affecting the spread of EVs. In this paper, we focus on 

battery electric passenger car (BEV) and plug-in hybrid electric cars (PHEV). BEVs and PHEVs 

together are referred as EVs. The novelty of the paper that the electromobility trends of China and 

Hungary were not compared yet. Our main data sources were the National Bureau of Statistics of China 

and Hungarian Central Statistics Office. Further data sources are indicated in the text. 

1. Literature Review 

In the literature, several papers dealt with the electromobility strategies of various countries since policy 

incentives were identified as the main reason for the success of electric vehicles in Norway [11]. A study 

was carried out in the Netherlands conducting interviews with stakeholders of the electromobility system 

[12]. Among others, the representatives of stakeholders pointed out the importance of supportive 

policies in the early phase of electromobility without mass market. A study found consumer acceptance, 

technological progress, and incentives as the most decisive factors of electromobility spread [13]. It was 

also found that the most popular incentives are the subsidies for the purchase of an EV and charging 

infrastructure development at popular locations. The Norwegian electromobility incentives were 

analysed after the country became the leader in EV sales per capita [14]. It was found that electric cars 

are attractive to customers if the subsidies are strong enough. It is expected that the prices are coming 

down, but it is still not clear whether there is a need for permanent subsidies. The decision of possible 

EV consumers was modelled to evaluate the impact of incentives in Austria [15]. It was found that 

subsidies aiming for the joint use of EVs and public transport, such as free subscriptions to Park and 

Ride service and public transport, do not significantly influence the willingness to buy. In another study, 

the focus was put on the governmental subsidies and an electric vehicle manufacturer in China [16]. 

Interviews were made to reveal conflicts of interest among different stakeholders and find synergies. 

The drawback of the paper that the examination was made in the early stage of electromobility. In 

addition to direct incentives, it was found that government has an important role in guiding public 

opinion [17]. Therefore, marketing may be also an important part of the subsidies. In line with that, at 

the beginning the demand was not high for EVs in Estonia despite the generous subsidies.  

In general, researchers agree that subsidies help the spread of EVs which is good for the society, but 

there are few exceptions (e.g., [18]). The optimal subsidy was determined based on the total cost of 

ownership of EVs in [19]. It was found that some EV types do not require subsidies, and direct purchase 

subsidies are the most efficient. Similarly, the importance of direct incentives was revealed because 

despite the many incentives, the EV sales are still low in Poland because of the low purchase subsidy 

[20]. It was also found that non-financial and financial are important to support the expansion of the 
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charging infrastructure [21]. Based on an international expert survey, it was found that charging 

infrastructure development and parking related incentives helps the most the spread of new EVs, and 

EV carsharing and pilot projects are the least effective [22]. Incentives focusing on charging 

management were analysed in [23]. These incentives help to mitigate the negative impact of charging 

on the power grid. It was found that monetary and symbolic incentives are effective in changing charging 

behaviour and no statistical differences were found between them. 

The structure of the paper is the following: the trends, challenges and aims in the field of road 

electromobility are summarised for Chongqing, China and Hungary including the main indicators in 

Section 3. The characteristics of electric car stock and charging infrastructure are given in Section 4 and 

5, respectively. The incentives in the investigated areas are given in Section 6. Finally, the conclusions 

are summarised. 

2. Trends, Challenges and Aims 

Chongqing and Hungary are committed to the electromobility. Since there are many differences between 

the regions, the challenges and aims are different. The main differences are the following: 

• Population density: there are many large cities in China with high population density. Therefore, 

the local air pollution of transport is significant. On the other hand, population density in Hungary 

is significantly lower and the main emitters are related to the heating in cities. 

• Vehicle industry: vehicle industry is a key area in both countries. The difference is that the 

national companies are dominant in China, whilst mainly foreign manufacturers are present in 

Hungary. 

• Market size: China is a significant market on a global level, whilst Hungary not. 

• Energy mix: according to IEA (iea.org), the main energy sources are natural gas and nuclear 

power in Hungary. Whilst China significantly depends on coal (appr. 60% in electricity 

generation). 

The main electromobility indicators are summarised in Table 1 and Table 2. 

Table 1. Electromobility indicators of Chongqing and Hungary 1/2  

(sources: National Bureau of Statistics of China and Hungarian Central Statistics Office) 

Data group Indicator name Chongqing Hungary 

Geography, 

population, 

economics 

Territory size [km2] 82 400 93 030 

Population [capita] (2022) 32 054 200 9 689 000 

Population density [capita/km2] 389 104 

GDP per capita [USD] (2021) 13612 18 528 

Vehicle 

stock 

Total number of passenger cars (2021) 4 024 888 4 013 000 

Motorization rate [vehicles/1000 capita] 127 414 

Total number of EVs (2021) 138 790 42 641 

Share of EVs [%] (2021) 3.45 1.06 

Annual average EV mileage [km]  14 000 16 000 

Market  

Number of sold new passenger cars in 2021 450 394 121 940 

Number of sold new EVs in 2021 63 784 8 548 

EV sales share in 2021 [%] 3.5 7.01 

Expected EV sales share in 2030 [%] 48 40 (EU) 

EV ’maturity’ indicator [number of sold new 

EVs/1000 capita] (2021) 
1.99 0.88 

Energy 

production 

Renewable energy rate [%] (2020) 35.6 10 

Fossil fuels [%] (2020) 64.4 40 

Nuclear power [%] (2020) 0 50 
EU: data refers to European Union; 

Based on the differences, the promotion of electromobility may have different impacts. In China, the 

promotion is a significant indirect support for national vehicle and battery manufacturers that may help 

to take the leading role in e-vehicle industry. According to the China Association of Automobile 
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Manufacturers (caam.org.cn), 17 of the 20 most popular electric car types in China in 2020 were made 

by Chinese manufacturers. Furthermore, the focus is on the local emission decline because of the high 

share of coal in power generation.  Accordingly, BEVs are in the focus of incentives. On the other hand, 

promotion of electromobility supports the development of electromobility services rather than vehicle 

industry in Hungary, such as electric carsharing and innovative charging solutions. Furthermore, EVs 

help to achieve global emission decline rather than on local level. Accordingly, BEVs and PHEVs are 

equally promoted. 

Table 2. Electromobility indicators of Chongqing and Hungary 2/2  

(sources: National Bureau of Statistics of China and Hungarian Central Statistics Office) 

Charging 

infrastructure 

Number of public charging points (2022) 22 571 1627 

Rate of DC fast chargers [%] (2022) 41  

Number of ultrafast chargers (>75 kW) 8 026 19 

Public charging availability [number of 

EVs/number of public charging points] 

(2022) 

6.14 26.2 

Tariff 

Home charging energy price [USD/kWh] 0.085 0.12 

AC normal charger (<22 kW) [USD/kWh] 0.1-0.16 0.29-0.31 

DC normal charger (<22 kW) [USD/kWh] 
0.16 (along 

highways) 
0.35-0.45 

AC/DC fast charger (>70 kW) [USD/min] 0.28 0.23 

AC/DC fast charger (>70 kW) [USD/kWh] 0.41 0.35 

Number of gratis charging facilities 0 253 

Energy 

consumption 

Average BEV consumption [kWh/100 km] 

(2022) 
10-15 17 

Average PHEV consumption [kWh/100 km] 

(2022) 
8 10.2 

Annual consumed energy* [GWh] >7.14 90 

Emission Share of transport in CO2 emission [%] 9 (CN) 22 (EU) 
CN: data refers to China; 

EU: data refers to European Union; 

Further Hungarian data sources: MOL Plugee (molplugee.hu),Mobilit 

* estimation based on annul mileage, vehicle stock and energy consumption 

The main trends, challenges and aim are summarised for Chongqing and Hungary.   

2.1 Chongqing 

1. Decreasing subsidies in second half of 2019 implied a break in market share of new EVs. 

2. China has put tremendous efforts for the past few years in deploying public electric vehicle 

charging stations, with over 0.87 million by the end of 2020 (China Electric Vehicle Charging 

Infrastructure Promotion Alliance, 2020). 

3. Existing stations in China generally suffer from low utilization rates. 

4. China has made an ambitious pledge to become carbon neutral before 2060. 

5. The subsidy policy for the purchase of new energy vehicles in 2022 will be terminated on 

December 31, and the licensed vehicles will no longer be subsidized.  

6. By the end of the 14th five-year plan (around 2025), China's electric vehicle charging capacity 

can meet the charging demand of more than 20 million EVs.  

7. Chongqing city plans to build itself into a demonstration city of power exchange mode and 

hydrogen fuel cell vehicle by 2023, with more than 200 power exchange stations and 10 hydrogen 

refuelling stations.  

8. From the beginning of 2021 to the end of February this year, State Grid Chongqing electric power 

company has built 58 new charging stations and 430 charging piles and built an expressway 

charging service network in the city. The company plans to build 256 new public charging and 

replacement power stations and 166 intercity fast charging stations by 2025. 
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9. Since June 2019, the financial subsidies for new energy vehicles in Chongqing have declined year 

by year. In 2022 and 2021, the subsidies for the purchase of new energy vehicles have declined 

by 20% and 10% respectively based on the previous year.  

10. In China, 1298 replacement power stations have been deployed by the end of 2021. 

2.2 Hungary  

Quick spread of EVs is explained by the simultaneous effect of several global trends. Hungary belonging 

to the group of developed industrialized countries of the world perceived these trends directly, and it 

has therefore joined the framework of relevant international commitments. The most relevant ones are 

the following: 

• International climate protection commitments (e.g., the 2015 Paris Agreement to Combat Climate 

Change).  

• The European Union's common energy and climate policy.  

The main tendencies are as follows: 

1. The EU’s “Fit for 55 Package” (published in July 2021) revealed its plans to reduce emissions by 

at least 55% by 2030 (compared to 1990 levels), and to be the world’s first climate-neutral 

continent by 2050 [24]. 

2. Vehicle powertrain developments focus on hybrid and pure battery electric technologies. 

3. Spread of EVs are facilitated by development of energy storage technologies (especially Lithium-

ion based technologies). Accordingly, energy density and capacity are increasing, cost/kWh 

indicator is decreasing. 

4. Total life-cycle cost of EVs is still higher than that of internal combustion vehicles. However, an 

equal and then lower level is expected around 2026-2030 [25]. 

5. Electric vehicles are spreading, but pace is not so fast as it was expected. Nonetheless, 

development pace considering number of electric vehicles in Hungary is outstanding in the 

Central-European region. 

6. Moderate EV uptake is expected up to 2030, where EV penetration will reach 10%. Major 

penetration is expected after 2030 [24]. 

7. The push towards EVs needs to be coupled to an increase of low-carbon electricity generation.  

8. Number of all charging facility types is increasing gradually. However, development of the 

charging infrastructure is just average or slightly backward in the Central-European region. 

9. In the next decades, most of the chargers will be deployed at home (app. 75%); the remaining part 

is installed at workplaces or in public spaces. An increased deployment of EVs in middle- and 

lower income households without home-charging options, especially in urban environments, will 

likely require a significant public charging infrastructure [26]. 

3. Electric Car Stock 

In Europe, the rates of produced and sold new EVs among all vehicle types are increasing [7]. Until 

2030, the share of conventional car sales decreases, but mostly because of increasing mild-hybrid car 

sales. In 2030, a significant increase in EV sales is expected so 53% of sold vehicles can be charged 

(34% BEV and 19% PHEV) and only 18% of sold vehicles will not include electric drivetrain. In China, 

most of the produced EV will be BEV (90% BEV and 10% PHEV) in 2030. The first EV produced in 

Hungary was manufactured by Mercedes-Benz in Kecskemét on 22.10.2021. Accordingly, the number 

of EVs produced in Hungary are still not significant. However, more and more suppliers participate in 

the entire value-chain. Regarding the development and production of batteries (mainly through 

investments by Korean companies such as Samsung at Göd), significant potential has also been and will 

continue to be developed nationally in the coming years. In 2021, 5 million alternative energy vehicles, 

mostly electric, were operating in China. Furthermore, the country is the largest EV market and 

manufacturer: 50% of EVs and 90% of heavy-duty electric vehicles are produced in China. In line with 

that, BYD is the second largest EV manufacturer after Tesla (US) [27].  

The vehicle stock sizes are given in Table 3 and 4. The number of sold EVs are given between 2016 and 

2021 in Figure 1 and 2. 
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Table 3. Vehicle stock in Chongqing between 2017 and 2021  

(source: National Bureau of Statistics of China) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total number of passenger cars 2.8 M 3.3 M 3.6 M 3.8 M 4 M 

Total number of EVs 12 654 36 081 49 567 76 090 138 790 

Share of EVs [%] 0.45 1.09 1.39 2.00 3.45 

Table 4. Vehicle stock in Hungary between 2017 and 2021  

(source: Hungarian Central Statistics Office) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Total number of passenger cars 3.5 M 3.6 M 3.8 M 3.9 M 4 M 

Total number of EVs* 4 542 9 858 16 720 27 123 42 641 

Share of EVs [%] 0.13 0.27 0.44 0.69 1.06 

*vehicles with green plate 

 

Figure 1. Number of sold new BEVs and PHEVs in Chongqing between 2016 and 2021 

(source: National Bureau of Statistics of China) 

 

Figure 2. Number of sold new BEVs and PHEVs in Hungary between 2016 and 2021 (source: ACEA) 
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It was noted that the electromobility is more mature in China than in Hungary. It may be because of the 

more powerful subsidies and the lower difference between conventional and electric car prices. Another 

finding is that BEVs are much more popular in China than PHEVs, whilst in Hungary they are equally 

favoured. 

Annual increasement of EV stock is significant in Hungary; however, the rate of increasement is slowing 

down. Rate of BEVs and PHEVs does not change significantly. 43 % of EVs are registered in Budapest, 

57 % of EVs are registered in countryside. 

4. Charging Infrastructure 

The number of charging units are summarised in Table 5. It is noted that Chongqing pays a huge 

attention on the number of charging units and plans to expand its charging infrastructure at a higher rate 

than Hungary. It may be because Chongqing has a high population density and private charging at home 

is not typical. Therefore, public charging may have a greater role in Chongqing than in Hungary. 

Table 5. Number of charging points in 2017-2030 (2025 and 2030 are own estimations)  

(sources: National Bureau of Statistics of China and Hungarian Central Statistics Office) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

Chongqing 
4949 9004 11245 17533 30000 39800 105 000 - 230 000 165 000 – 470 000 

100% 182% 227% 354% 606% 804% 2122 - 4647% 3334 – 9497% 

Hungary 
272 580 930 1320 1471 1627 3800 - 8100 5900 – 18 100 

100% 213% 342% 485% 541% 598% 1397 – 2978% 2169 – 6654% 

4.1 Chongqing 

The power of AC slow charging is relatively small, generally 3.5 kW, and 7kW. The power of 

mainstream charging piles in the market is between 60 kW and 90 kw, and generally the maximum 

power does not exceed 120 kW. 

At the beginning of 2022, Chongqing approved the code for design of supporting facilities for electric 

vehicle charging equipment in civil buildings as a mandatory standard for engineering construction, 

which will be implemented from September 1, which is the first mandatory local standard for electric 

vehicle infrastructure construction in China. From the distribution of electric vehicle parking spaces to 

the installation of charging facilities, clear provisions are given. In addition, it is proposed to build a 

power supply monitoring system for electric vehicle charging facilities in civil buildings, which is very 

beneficial to the standardization and safety of the construction and use of civil charging facilities. 

As of April 2022, 22 571 public charging piles have been built in Chongqing. 

4.2 Hungary 

According to most common regulations „normal” (<40 kW; mostly 22kW AC power) and ‘fast’ (>=40 

kW; either 43kW AC, but mostly >= 50kW DC power) charging facilities are distinguished. 

Nevertheless, ‘ultrafast’ chargers (with 150 or 350kW power) are also available at some locations as a 

consequence of market and technology development. Charging facilities are deployed, in many cases, 

from tender sources. To facilitate seamless transit traffic „fast” and „ultrafast” chargers are going to be 

installed in framework of NEXT-E project. 54 fast and 5 ultrafast charging facilities are expected soon 

[27]. Fast and ultra-fast charging points are mostly installed along highways, since they are aiming at 

users that travel for long distances and need a quick source of energy supply. These stations thus show 

a low degree of flexibility in the demand, and they are also charging higher prices to the customers per 

unit of energy supplied. Conversely, slow- and normal-speed charging points are generally used for 

occasional charging or a substitute for household or workplace charging for users that do not have access 

to those options [26]. As most of the EVs are operated in Budapest agglomeration the public charging 

facilities are also concentrated in the central region. The charging facilities are deployed and/or operated 
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by state-owned companies or private companies working in electricity production and distribution or 

conventional fuel commerce sectors. These companies mainly focus on high-power charging point 

installations along highways. Unfortunately, integration is still not typical, neither in domestic nor 

international context, which hinders easy use of these facilities. 

Current charging infrastructure and EVs are often unsuitable for V2G operations, and to support a future 

V2G deployment is of paramount importance to define proper standards and targets. The deployment of 

a large charging infrastructure that would not be able to support V2G could represent a significant 

limitation for its future success. While V2G represents a promising flexibility solution, some barriers 

need to be addressed to ensure a widespread deployment. Those include the need of additional research 

on the potential impact of additional charging cycles on EV batteries lifetime, the need of additional 

charging infrastructure due to the increased connection times, and the little economic value that is 

currently associated to grid services [26]. 

The most typical pricing schemes applied are as follows: 

1. Free of charge sometimes with additional constraints, including maximum duration, with fixed 

parking fees, required membership, only for customers (e.g. supermarket, shopping mall).  

2. Annual or monthly pass, for a fixed cost. 

3. Charging price based on energy, expressed in HUF/kWh, with variable values related to the 

charging power that is available. The most popular schemes are in the range for normal and fast 

chargers are 0.29–0.35 USD/kWh (80-120 HUF/kWh), for ultrafast chargers 0.35 USD/kWh (155 

HUF/kWh). 

4. Charging price based on time, expressed in HUF/minute, with variable values related to the 

charging power that is available. Price-based tariff is used usually in the ultrafast chargers. The 

most popular scheme is 0.23 USD/minute (80 HUF/minute). 

5. More complex pricing schemes, including combinations of energy consumption, duration and 

fixed price per charging. In some cases, the cost is flat, with a maximum duration of the charging 

process. 

Types 1, 3 and 4 are typical for Hungary. Usually un-registered and ad-hoc customers need to pay a 

higher fee. Monthly subscription fee is not typical. According to the service operators the ultrafast 

chargers are used on energy-based or on time-based. In some cases, there are additional time-based 

penalty costs for a charging at ultrafast chargers longer than 30 minutes. 

5. Incentives 

Incentives for EV purchase and operation are summarized in Tables 6. and 7. 

Table 6. Incentives for EV purchase  

Incentives Chongqing Hungary 

Subsidies for purchase Yes Yes 

Regulation and subsidies for institutional purchase/procurement Yes  

Subsidies for special purchase (waste shipment, taxi, etc.) Yes Yes 

Decreasing VAT    

Preference for income tax   

Exemption from taxes and other fees (registration tax, transfer fee, local 

tax, money-making fee, etc.) 

 Yes 

Subsidies for installation of local power generation systems (e.g., solar 

panels) 

  

Purchase incentives for EVs have been introduced in Hungary from the 15th of June 2020. 7 350 EUR 

is given for gross price of up to 32 000 EUR and 1 500 EUR is given if price between 32 000 and 44 000 

EUR. 

In Chongqing, the local municipality introduced some incentive measures for supporting the promotion 

and application of new energy vehicles; namely, EVs in 2020 as follows: 
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1. For new energy passenger vehicles sold and licensed in the city, if the price is reduced according 

to the guidance price (after deducting the national subsidy, the same below), the Municipal 

Finance and the district and county finance where the vehicle enterprise is located will reward the 

vehicle enterprise according to 25% of the preferential price respectively. 

2. Accelerate the promotion, application, and pilot demonstration in the public sphere, including the 

incentive policies of enterprises or units such as online car hailing, cruise taxis, driving test 

vehicles, grass-roots official vehicles, buses and logistics vehicles. 

Table 7. Incentives for EV operation 

Incentives Chongqing Hungary 

Decreasing electric energy price Yes  

Increasing conventional fuel price   

Traffic restriction exemptions Yes  

Bus lane use   

Dedicated lanes   

Dedicated parking places (with charging infrastructure) Yes Yes 

Only for EV zones   

Parking for free or reduced fare Yes Yes 

Road toll exemption   

Public transportation for free or reduced fare for EV owners   

Assessment of environment load tax for non-electric vehicles   

In China, the number of EV charging points had a significant impact on battery electric vehicle sales. It 

is suggested to increase EV sales by reduction of the electricity rates, while financial help for the 

investment in charging infrastructure has proven to be ineffective [29]. 

The current incentives in Hungary are still not effective enough. In order to achieve higher market share, 

further incentives are to be introduced. During home charging separated meters are still not required to 

measure the amount of energy used for re-charging. Thus, the state controlled, reduced prices for social 

reasons (0.12 USD/kWh) are applied for this purpose as well. 

Conclusion 

Data about road electromobility system have been collected for Hungary and Chongqing region, which 

is the main contribution of the paper. The key findings of the data analysis are the following: 

1. China provides an indirect support through subsidies to the national electric car and battery 

manufacturers. In Hungary, the main aim is to reduce global emission of road traffic. Accordingly, 

pure electric vehicles are favoured in Chongqing, and plug-in electric vehicles in Hungary. 

2. Electric road mobility in Chongqing is more matured than in Hungary. The number of EVs in 

China is app. 3-times higher than in Hungary. However, domestic market share of new EVs is 

only half (3,5 %) than that in Hungary. Accordingly, Hungary is over the initial stage and a quick 

increasement in number of EVs is expected in the coming some years. 

3. Replacement of power stations technology is applied in China. This technology is not preferred 

in Hungary 

4. Wide spread of EVs in China do not contribute to the reduction of GHG pollution significantly 

as the electric energy is produced mainly from fossil fuels. 

5. Public charging plays a significantly greater role in Chongqing than in Hungary. 

6. Home and normal charging is significantly (30-50%) cheaper in China. However, charging 

facilities for free are not available in China. 

7. As share of Range-Extended Hybrid EVs is significant in China, this category is considered 

separately. In Hungary, only BEVs and PHEVs are distinguished. 

During research, it was challenging to find reliable and up-to-date data sources referring to the same 

basis. For example, Open Charge Map (OCM) represents the most complete open global dataset of EV 
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charging stations currently available. Despite the many volunteer developers, it may not include all the 

available charging points. A comparison with data for EU countries from another source, based on 

commercial data (ACEA), shows that the total number of EV charging points registered in OCM is 

around 25% lower than the figures provided in [26]. The terminology was also different in some cases, 

e.g., charging piles vs. charging points; new energy vehicles vs. EVs in China and Hungary, respectively. 

Our research plan is to extend the analysis to other European countries and China. 
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Abstract: Signs and markings are made with retroreflective materials to enhance visibility, particularly at night. 

Yet comes a challenging task for researchers and many transportation agencies to evaluate and assess 

the road marking retroreflectivity for maintenance reasons. Visual evaluation can often be subjective 

and inconsistent, and field measurement techniques can be time-consuming and dangerous. Finding 

a new method for retroreflectivity evaluation has become a necessity. Studies are ongoing to prove 

that LIDAR sensors, which are mainly used for the autonomous vehicles, can detect and analyse a 

correct reflective intensity of the pavement marking. The aim of this study is to evaluate the 

technologies for exact measuring to determine whether there is a consistent relation between Ouster 

OS1-64 & Velodyne Vlp16 LIDAR sensors raw intensity data and the retroreflectivity measured with 

LTL-XL handheld retroreflectometer device. Measurements were conducted for painted pavement 

markings in dry and continuous wet conditions, for white and yellow marking. The results show in 

the five measured study areas a high connection between intensity of both LIDARs and the manually 

measured retroreflectivity. In comparing the performance of the Ouster and Velodyne LIDARs, the 

former was more efficient in detecting the pavement marking. Point density is highly affected by the 

orientation angle of the LIDAR as well as the range. According to the results level 0 of raw intensity 

processing may be sufficient. However, for advanced study a radiometric calibration of the Ouster 

LIDAR, which showed a better result may be required. 

Keywords: road markings; retroreflectivity; ouster LIDAR; Velodyne LIDAR; density 

Introduction 

Road markings play an important role in road traffic safety and are one of the most important elements 

for guiding human driven cars and autonomous vehicles now and in the near future. Pavement markings 

need to be implemented in such a way that they guide all road users. In order to achieve this, it is essential 

that information for road users is provided as efficient as possible. The condition of the pavement 

markings in terms of visibility and recognition is a key issue, lack of signs or misinterpretation of signs 

may result in hazardous situations. With the development of intelligent vehicles, there is a growing 

demand for evaluating and maintaining pavement markings since automated systems are programmed 

based on pavement markings to locate the vehicle in an appropriate position on the road. One of the 

factors that influences the visibility of road markings is the level of retroreflectivity (RL) of road 

markings which is important and should be inspected and maintained throughout the service life. 

Visibility levels can also be related to the degree of wear and limited by snow, dirt and water. Devices 

for measuring road marking RL have been developed and the widely used. Measuring devices include 

two general types: handheld and mobile retroreflectometers. The handheld is normally done manually 

to determine the road marking RL from one position to another or to be placed with moving wheels and 

moved manually at walking speed. The mobile one is a truck fitted with the latter mounted on one side 

and the measurement is carried out at a speed of up to 120 km/h. 

The evaluation process of pavement markings for the infrastructure of a city or a country may be time 

consuming, impractical and not effective. Handheld tools are not efficient for long distances. Dynamic 
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measurement mobile tools on the other hand are good for long distances, but many studies have shown 

that their calibration is harder and more complicated. That’s why the need for more practical and precise 

methods is now the topic of many agencies in order to develop a useful method. One of these methods 

could be the LIDAR and its use to evaluate pavement marking retroreflectivity. 

The main task of this study is to evaluate the retoreflectivity of pavement marking using a handheld 

device, collect data using two types of mobile LIDAR and evaluate their performance in detecting the 

pavement marking. The data of this study was collected from different chosen locations on the campus 

of Széchenyi István University, from road markings with different conditions of wear. Also dry and wet 

recovery conditions were considered. The reflection index is determined for the handheld 

retroreflectometer and for the LIDAR raw intensity point cloud without postprocessing. 

In the current study, a portable handheld device LTL-XL meeting the specifications of EN 1436 (RL) 

[1] , ASTM E1710 (RL) [2] , and ASTM E2177 (RL wet recovery) was adopted for RL data collection. 

A vehicle mounted with two types of autonomous LIDAR devices Ouster OS1-64 channel and Velodyne 

Vlp-16 was used to measure the same locations. 

1. Literature review  

1.1 Retroreflectivity 

The most common form of pavement marking is composed of binders, pigments, fillers, and glass beads. 

Binders are responsible for the thickness of the marking material and stick to the surface of the lane, 

color is spread throughout the mix by pigments and consistency is imparted to the mix by fillers. With 

the help of small glass beads, the retroreflective effect of pavement markers is made possible by putting 

it on the marking while the object is put in liquid solution. RL is an important feature of pavement 

markings, since RL is an indicator for determining pavement marking nighttime visibility [3]. The higher 

the retroreflectivity of a material, the greater the amount of light that is reflected back to the source and 

the brighter the material appears. Coefficient of retroreflected luminance is typically expressed in units 

of mcd/m2/lux. Fig. 1 shows how glass beads embedded in a pavement marking material retroreflect 

light. 

 

Figure 20. Pavement marking retroreflection [3] 

In the European Union, EN 1436 is the standard for evaluating road markings. EN 1436 last issued 

version was in 2018, which establishes the performance standards for white and yellow road markings 

based on luminance (color), day-time visibility, night-time visibility, and skid resistance combined with 

durability. Tables 1 and 2 define the specifications of white and yellow road markings. They allow the 

client to select the level of performance expected from road markings. 

Table 14. Specifying Criteria for White Road Markings - EN 1436 

Retro-reflection (dry) Retro-reflection (wet) 

Class RL Value Class RW Value 

R0 NIL RW0 NIL 

R1 ≥ 100 mcd RW1 ≥ 25 mcd 
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R3 ≥ 150 mcd RW2 ≥ 35 mcd 

R4 ≥ 200 mcd RW3 ≥ 50 mcd 

R5 ≥ 300 mcd RW4 ≥ 75 mcd 

Table 15. Specifying Criteria for Yellow Road Markings - EN 1436 

Retro-reflection (dry) Retro-reflection (wet) 

Class RL Value Class RW Value 

R0 NIL RW0 NIL 

R1 ≥ 80 mcd RW1 ≥ 25 mcd 

R3 ≥ 150 mcd RW2 ≥ 35 mcd 

R4 ≥ 200 mcd RW3 ≥ 50 mcd 

1.2 Measurement Geometry 

The agreed geometric measurement for pavement marking retroreflectivity is a 30-meter model. The 

geometry for the 30-meter structure as shown in Fig. 2 has an observation angle of 1.05 degrees and an 

entry angle of 88.76 degrees (co-entrance angle of 1.24 degrees) [1], [2]. A norm is also required in 

order to determine minimum retroreflectivity values for pavement markings. 

 

Figure 21. Standard 30-meter geometry [3] 

1.3 Mobile LIDAR technology 

Many studies e.g. [4] proves that LIDARs are limited in terms of range and accuracy, but provide several 

advantages such as robustness and scanning speed. The most popular form of LIDAR is a multi-beam 

time-of-flight TOF scanner, which can have up to 128 beams and spins at a high rate of 5–30 Hz. Solid 

state LIDARs with a limited field of view, such as the Luminar H-series and Blickfeld, are also available  

[4]. Numerous variables have an impact on LIDAR intensity values, distorting its ability to directly 

quantify reflectance. Efficient variables that influence intensity values fall into four major categories: 

target surface characteristics, data acquisition geometry, instrumental effects, and environmental effects. 

1.3.1 Data Acquisition Geometry 

The range (i.e., the distance between the sensor and the target) and angle of incidence (i.e., the angle 

between the emitted laser beam and the target surface normal) of the data acquisition geometry have a 

significant effect on LIDAR intensity. The majority of existing methods for intensity correction and 

calibration are established with range and angle of incidence as stated in [5] [6] [7]. Primary effect of 

range on intensity is that the pulse must traverse a greater amount of atmosphere. 

1.3.2 Instrumental Effects 

When different sensors are used to calculate the intensity of the same objective, instrumental effects 

cause the intensity measurements to differ. To build a LIDAR-based system, instrument-specific 

parameters must be known or estimated, a method for determining the reflectance of a surface that is 

consistent across instruments. Between scanners, the aperture size, laser wavelength, beam divergence, 
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and emitted power differ, which can affect the strength. Backscatter measurements have an impact on 

the angular resolution due to the aperture size [8].  

1.3.3 Environmental Effects 

The key environmental factors on LIDAR intensity values are atmospheric effects and wetness (except 

in bathymetric LIDAR, where water column effects dominate). Laser energy is attenuated as it travels 

through the atmosphere due to photon scattering and absorption [9]. Laser scattering is caused by small 

particles suspended in the air such as dust or smoke (aerosol scattering) and air clusters in the atmosphere 

(Rayleigh scattering). Wetness is another environmental influence. According to Kaasalainen et al [10] 

moisture reduces the reflectance of brick samples by 30% to 50%. 

1.3.4 Processing methods 

Raw LIDAR intensity data is frequently processed in order to obtain true reflectance information. 

Kashani et al. [11] classified four stages of intensity processing. Each standard advances not only in 

terms of knowledge accuracy and efficiency, but also in terms of effort required from raw intensity 

(level 0) to radiometric calibration (level 3) [11]. The current paper will be only based on the extraction 

of raw intensity.     

2. Methodology 

There are different methods to measure and evaluate the retroreflectivity of pavement markings. In this 

study a handheld device LTL-XL a Mobile LIDAR were used and their results were compared. 

2.1 LTL-XL handheld device 

The fieldwork for this test was performed using the LTL-XL handheld device at day time in two different 

conditions, the first is dry condition and the second is wet recovery condition in order to investigate the 

degradation of retroreflectivity variation caused by wet road surfaces. These results were then compared 

with the LIDAR results. The temperature varied from 7 to 16 degree Celsius and the relative humidity 

varied from 25 to 44 percent. There are five study areas picked from various sites within the campus of 

Széchenyi István University as shown in Fig. 3 and 4 based on the condition of the pavement marking 

(like new, some wear, significant wear and nearly gone) also by varying color of the markings (white 

and yellow). Different road marking types were selected such as (pavement marking sign, pedestrian 

crosswalk, parking markings). The pavement markings material is water-based paint and the pavement 

is asphaltic. 

 

Figure 22. The measured areas in dry and wet conditions 
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Figure 23. The measured areas in dry and wet conditions 

2.2 Data collection using Ouster OS1-64 & Velodyne Vlp16 Puck LIDARs 

The Research Centre for Vehicle Industry, Széchenyi István University (SZE-JKK) owns a Nissan Leaf 

equipped with autonomous functions (Fig. 5). Four LIDAR sensors, two GPS receivers are mounted on 

top of the car. The car also has a Stereo camera providing a view focused on the pavement, enabling it 

to provide a detailed video log of the location in addition to the frames information provided by the 

scanner. 

 

Figure 24. Nissan Leaf of the Research Centre for Vehicle Industry, Széchenyi István University (SZE-

JKK) 

Two Ouster OS1-64 channel sensors mounted on top of the car positioned at a 0° orientation angle. With 

the configuration presented in Fig. 6 the point distribution of a scanline collected by the mobile LIDAR 

system is perpendicular to the driving direction and present the main LIDAR sensors that will cover 

higher angular range (0° LIDAR orientation is the mostly used in autonomous driving).  
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Figure 25. (a) LIDAR tilt angle illustration; (b) Position of the LIDAR on top of the vehicle 

Another two Velodyne VLP16 Puck-16 Channel are mounted at the top right edge at 60° orientation 

and left edges of the car position at -60° orientation as shown in the Fig. 7. The Velodyne LIDAR act a 

secondary sensor in order to increase the point cloud density to help easily identify the objects. 

 

Figure 26. LIDAR tilt angle illustration: (a) right sensor oriented at 60°; (b) left sensor oriented at -

60°; (c) Position of the LIDAR on top of the vehicle 

The measures were taken in a static mode of the car at an approximate range that varies from 2m to 6m 

from the locations that contains the sampling markings as shown in Fig. 8.a, b and c. 

 

Figure 27. Example of data collection sites: (a) LIDAR measuring Study Area 2 in dry condition; (b) 

LIDAR measuring Study Area 2 in wet condition; (c) position of the vehicle in front of the marking; 

(c1) LIDAR measuring Study Area 5 in wet condition; (c2) LIDAR measuring Study Area 5 in dry 

condition 

3. Results and data analysis 

Data were captured for a total of five areas which contain seven location lines. These lines cover both 

yellow and white lines. For each line of interest, retroreflectivity measurements were sampled every 1m 
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(3-5 per line) in order to systematically capture the wide range of wear conditions across the line. The 

results and the analysis include as first part the retroreflectivity which will be divided in two subgroups: 

White pavement markings with different condition of wear and yellow pavement markings with 

different condition of wear. For the second part intensity results of both LIDAR devices (Ouster OS1-

64 and Velodyne 16) are presented and analyzed. At the end a correlation analysis of intensity and 

retroreflectivity values are determined using a correlation analysis to give an indication of the 

relationship of the values. 

3.1 Results and analysis of white pavement markings retroreflectivity with different 

condition of wear 

The main variable in this study is the retroreflectivity RL of pavement markings as measured by the 

handheld retroreflectometer. The average of multiple retroreflectivity readings will be used to represent 

the retroreflectivity of the entire segment marking, other data such as age of the marking, traffic volume, 

temperature, relative humidity and day light visibility will not be considered. Average retroreflectivity 

in dry and wet condition was plotted over the measured locations of the white pavement marking as 

shown in Fig. 9.  

 

Figure 28. Average retroreflectivity in dry and wet conditions for the white pavement markings 

The RL in dry condition is clearly higher than in wet condition specially for the areas 3 and 5 which 

contains zebra crossing lines. Study Area 3 location 1 have the highest dry RL value of 109 mcd/m2/lx 

which wasn’t clear by visual inspection that it will have the highest RL level compared to the other 

location. This could be explained by the existence of higher density of the glass beads which are an 

important component that provides retroreflective properties to pavement markings. The lowest value 

of 15 mcd/m2/lx belongs to study area 5 location 2 (line 2 of the zebra crossing) which was very clear 

as presented in Fig. 10 because the line was almost gone.  
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Figure 29. Highest and lowest Dry RL results 

Fig. 11 presents the measurements for the wet recovery retroreflectivity, which captures the 

retroreflectivity of the pavement marking while recovering after being wetted. Generally speaking, these 

values depends on many factors that need to be taking into consideration such as the slope level, 

condition of wear (cracks & porosity), poured volume of water and time between the pouring and 

measuring, The wet recovery retroreflectivity of the pavement with the highest RL drops to 6 

mcd/m2/lux. Line 2 in study area 3 has the lowest RL value 0 mcd/m2/lux at wet recovery. In total, the 

results show a considerable drop of retroreflectivity in all of the measured markings, As Fig. 9 shows 

the wheelchair marking have the highest value in wet recovery condition, Other reasons that can highly 

affect the results while taking the measurements are the level of the slope of the marking, because some 

markings were drained very fast and other markings conserved the water in the pores and just some of 

the water were drained. 

 

Figure 30.  Highest and lowest wet RL results 
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3.2 Yellow pavement markings retroreflectivity with different condition of wear 

 

Figure 31. Average retroreflectivity in dry and wet condition for the yellow pavement markings 

The selected study area 2 contains a yellow paint pavement marking in which two locations were chosen. 

The first location shows good visual condition and the second shows a worse condition. Fig. 12 presents 

the average retroreflectivity values in dry and wet recovery condition against the chosen location for 

yellow paints, the data trend indicates the RL for dry condition of the 1st location (transversal line) is 

higher than the second location (longitudinal line) and this was clear by visual inspection. The yellow 

transversal line of parking (study area 2, location 1) presents no signs of wear when compared to white 

pavement marking. Its value is situated between the two worst RL values of white pavement marking 

lines (study area 5 location-line 2 of zebra crossing) and the longitudinal line of parking (study area 1 

location 1) as shown in Fig. 13.   

 

Figure 32. Comparison between white and yellow RL result 

With all the degradation of the worst two white pavement markings the yellow line with less sign of 

wear framed between them based on the RL results. This proves that the yellow markings are less visible 

at night compared to the white markings. 

3.3 Intensity  

Intensity (return signal strength) is stored as one of point cloud attributes extracted by Cloud compare 

software and verified by Matlab. These intensities must be analyzed to see whether they can be used to 

estimate the retroreflectivity of surface markings. The experimental results are the point clouds taken 

from the pavement markings from the same locations that was measured with the retroreflectometer. 

Table 3 and 4 present a summary of the intensity data of two LIDAR Ouster OS1-64 and Velodyne Vlp 
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Table 16. Average intensity results of white markings with two types of LIDAR 

 

Table 17. Average intensity results of yellow markings with two types of LIDAR 

 

The results were based on a 3D simulation scanning applied for the Ouster sensor at an angular 

orientation of 0° and fixed angular orientation of 60° for the Velodyne sensors at static position test.  

As for the Ouster LIDAR sensor the intensity points were extracted in all of the locations, specially at 

the pedestrian crossings where the highest intensity registered were 873 (Study area 3 line 1 of the zebra 

crossing) and 791 (Study area 5 line 1 of the zebra crossing), the most degraded intensity values in dry 

condition were 348 and 326 (location 2 yellow longitudinal line of parking) of the study Area 2  and the 

study area 5 (line 2 of the zebra crossing). Unlike the Ouster LIDAR, as for the Velodyne most of the 

measured pavement markings were not detected. The highest intensity values were detected in the 

locations with a good condition with less wear such as the zebra crossing areas 3 and 5, transversal line 

and at the wheelchair sign. The areas where the detection of pavement marking wasn’t possible were: 

Area 1 Location 1, due to the position of the vehicle and the coverage of the LIDAR was limited. As for 

area 2 location 2 yellow longitudinal line of parking, no intensity values were presented related to this 

marking because the line was very worn. 

For the wet intensity results for the Ouster LIDAR were found the same for the most degraded intensity 

for the dry condition at the same location with values equal to 49 (study area 5 line 2 of the zebra 

crossing) and 43 (study area 2 location 2 yellow longitudinal line of parking). For the Velodyne LIDAR 

the performance in wet condition showed a big drop in intensity values and some values weren’t 

detectable at all.  

3.4 Density 

The density computation is applied simply by finding the nearest neighbor points of every scanned point 

within a searching radius and sort their number as density. Data density of the measured locations was 

assessed by running a simulation in Cloud compare comparing the result of the two LIDAR devices 

Ouster OS1-64 and Velodyne Vlp16 with various scanner configurations (i.e., orientation of scanner), 

White pavement markings with different 
condition of wear 

Ouster LIDAR Velodyne LIDAR 

Study Area Location Dry 
Intensity 

Avg 

Wet 
Intensity 

Avg 

Dry 
Intensity 

Avg 

Wet 
Intensity 

Avg 

1 1 (longitudinal line 
of parking) 

380 50 Not 
detected 

Not 
detected 

2 (wheelchair sign) 604 108 1 2 

3 1 (line 1 of the 
zebra crossing) 

873 163 77 3 

2 (line 2 of the 
zebra crossing) 

571 105 42 1 

4 Transversal line of 
parking 

518 102 28 2 

5 1 (line 1 of the 
zebra crossing) 

791 119 60 Not 
detected 

2 (line 2 of the 
zebra crossing) 

326 49 4 Not 
detected 

 

Yellow pavement markings with different 
condition of wear 

Ouster LIDAR Velodyne LIDAR 

Study Area Location Dry 
Intensity 

Avg 

Wet 
Intensity 

Avg 

Dry 
Intensity 

Avg 

Wet 
Intensity 

Avg 

2 1 (transversal line 
of parking) 

436 80 11 1 

2 (longitudinal line 
of parking) 

348 43 0 0 
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0° and 60° roll-angle positioned at the front of the vehicle. Vehicle speed was equal to 0 Km/h (static 

measurement) and the scanning rate was 20Hz. 

Fig. 14.a shows LIDAR scanning lines of the Ouster sensors that constitute a concentric circle on the 

ground which refers to the 0◦ orientation of the LIDAR and it shows a maximum intensity value of 209 

pt/m2 and the minimum is 10 pt/m2, the highest density shown in red is 2m away from the pavement 

marking which will provide a dens pattern of the marking.  

The Fig. 14.b shows the point clouds of the right and the left sensor of Velodyne LIDAR, the maximum 

point density of the Velodyne LIDAR is 1970 pt/m2 and the minimum is 0.318 pt/m2. The maximum is 

very clear in red at a range where the LIDAR is positioned, a denser number of points can be reached at 

a 60° orientation compared to 0° orientation, yet this high density is far from the pavement marking and 

will not provide a good coverage. That’s why a target surface analysis is needed to decide which type 

of LIDAR sensor shows a better detection of the pavement markings. 

 

Figure 33. Ouster and Velodyne surface density projection in Cloud compare 

For the comparison of the density of both LIDAR devices, three points of the target surface shown in 

Fig. 15 (zebra crossing stripes) were chosen (Fig. 16). 

 

Figure 34. The target surface at study area 3 captured by Stereo camera 
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Figure 35. Target surface at Study area 3 in cloud compare 

Table 5 summarizes the results of both LIDAR Ouster and Velodyne of the point count within a 1m2 

from the data density simulation at three different ranges of the target. 

 

Table 18. Ouster and Velodyne LIDAR density in function of the range 

 

The point clouds were compared with respect to range, point density, and the type of LIDAR. It is clear 

that the Ouster LIDAR point cloud has a highest density at the 6m range of 116 points/m2 while this 

value is less for Velodyne LIDAR. This value tends to drop by enlarging the range to 7m and it became 

87 pt/m2 for the ouster and 33 pt/m2 for the Velodyne. At point three the range is 8m and here the lowest 

density of the pavement marking for both LIDARs were measured. Ouster LIDAR showed better results 

of the density at 6m range and with this density the extraction of the pavement marking surface was 

possible. 

The orientation of the LIDAR is important in increasing the point density, this is evident by looking at 

Fig. 16. The darker the color the denser the points are. Unfortunately, at a static measurement the 

orientation of 60° rotation around the Roll (X axis) could not deliver a good coverage of the pavement 

marking with high density. If the orientation of 60° degree was around the Pitch (Y axis) as shown in 

Fig. 17.c, it would have delivered a better coverage of the pavement marking with high point density 

keeping the ouster oriented at 0° as shown in Fig. 17.a. 

Point Range (m) Ouster Lidar density 
(pt/m2) 

Velodyne Lidar density 
(pt/m2) 

P1 6 116 49 

P2 7 87 33 

P3 8 60 24 
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Figure 36. Angular orientation of the LIDAR. (a) orientation of Ouster at 0°; (b) orientation of 

Velodyne at 60°; (c) suggested orientation; (d) Laser scanner geo-location 

Every LIDAR type showed its own advantages, and the performance was found to be comparable. The 

density point is highly affected by the orientation angle of the LIDAR, the Velodyne showed less point 

density in the target surface with the angle of 60° because coverage wasn’t good enough to show the 

pavement marking due to orientation relative to the Roll axis. Better point density with good coverage 

would be better with the orientation of the LIDAR by the Pitch axis shown in Fig. 17.c. The Ouster 

LIDAR showed a good coverage (Fig.16) with a number of point density enough to detect the pavement 

marking. 

Based on the above it is suggested combining both two Ouster LIDAR sensors, one in 0° orientation 

angle and another in an angle between 20° to 60° in the direction of Pitch axis to deliver higher results 

and avoid systematic error. 

3.5 Correlation analysis 

The LIDAR data that will be used in this correlation analysis are the data of Ouster LIDAR since as 

mentioned previoiusly it presented better outcomes than the Velodyne LIDAR results. The correlation 

analyses of raw intensity and retroreflectivity are done for the 5 different study areas with three 

retroreflectivity values from each location, The Pearson’s correlation coefficient r is a measure of linear 

relationship. The Pearson r value ranges from -1 to 1 depending on the relationship type. Values close 

to -1 or 1 indicate a strong relationship, whereas values close to 0 indicate a poor relationship between 

the sets of data. The presented results in Table 6 are only for the dry condition.  

Table 19. Correlation value results 

 

Overall, the research results presented indicate that the Ouster raw intensity values have a strong 

correlation for the white pavement markings in dry condition with a high correlation value of r = 0.98, 

yet the intensity needs to be processed to show a better correlation for the yellow pavement marking. 

Study Area Correlation value r 

1 (longitudinal line of parking) 0,95 

1 (wheelchair sign) 1 

2 (transversal line of parking) 0,38 

2 (longitudinal line of parking) 0,45 

3 (line 1 of the zebra crossing) 0,98 

3 (line 2 of the zebra crossing) 0,69 

4 Transversal line of parking 0,72 

5 (line 1 of the zebra crossing) 0,72 

5 (line 2 of the zebra crossing) 0,78 
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For the yellow marking the degree of correlation shows a low result of r = 0.38 and 0,45 for both of the 

tested yellow lines in Study area 2. This indicates a weak correlation in the two values due to the higher 

error rate that maybe found while acquiring the intensity data with their exact location. 

Conclusions 

This research served to measure the RL of painted pavement marking in dry and wet conditions and 

compared it with the acquired intensity values of Ouster OS-64 LIDAR in order to find a correlation 

between the two entities. This may serve in future analysis for developing an empirical model to perform 

radiometric calibration of mobile LIDAR which can be used for pavement marking evaluation. 

The five measured study areas revealed a high connection between intensity and retroreflectivity, the 

results of the retroreflectivity of the white and yellow pavement markings in two different conditions 

were also compared. The research lined out the difference between the two used mobile LIDARs in 

collecting the intensity information values with two different angle orientation (0° and 60°). 

The correlation analysis shows an encouraging result in order to serve the evaluation of pavement 

markings. Based on the findings, the following actions are recommended to further explore the intensity 

measurement of a pavement marking and to develop the relationship and postprocess the point cloud for 

consistent intensity values/measures for the Ouster LIDAR system chosen. 

• At this stage at this level of raw intensity processing for defining correlation application, may 

prove sufficient. However, for advanced study level calibration may be required. 

• Retroreflectivity measurements as well as LIDAR data quality are significantly affected by wet 

surfaces, which degrade the laser intensity.  

• Based on the analyses completed in this research, it is better to perform calibration only for 

pavement marking relatively dry using mobile LIDAR to preserve the geometric accuracy and 

quality of the data. Nevertheless, future research could explore development of corrections for 

retroreflectivity under wet conditions if utilizing data collected under such conditions are 

desirable. 

• The density of the point cloud is highly influenced by the orientation angle and the range of the 

LIDAR device. It is recommended to perform the analysis with the same type of LIDAR Ouster-

OS1-64 (which was more performant to detect a clearer pattern of the point cloud) to avoid the 

systematic error included in the device. 

• It is recommended to operate the mobile LIDAR from a moving vehicle with a tested speed to 

reflect more efficient results. However, the orientation of LIDAR needs to be adjusted to a precise 

speed. 

• The correlation of intensity values of the Ouster device is highly dependent on the device itself. 

The relationships observed and findings of one system cannot be applied or transfer over to 

another device. 

• More sophisticated statistical tools can be used for the analysis in order to find the more accurate 

results. 

• More readings and observations from the pavement markings need to be obtained in order to more 

accurately analyze correlation. 
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Abstract: The article is an attempt to answer the question of how the introduction of ESG criteria will affect the 

current strategies of transport companies. ESG is the acronym for Environmental, Social, and 

(Corporate) Governance, the three broad categories, or areas, of interest for what is termed “socially 

responsible investors.” ESG issues and so-called green management (in strategic terms: green 

strategy) have become the subject of vigorous research and conceptual research since the mid-nineties 

of the last century. M. E. Porter and C. van der Linde, in line with the discussion on paradoxes in 

strategic management, pointed out that enterprises face a dilemma: to be ecological or to be economic 

(competitive). The authors emphasised the importance of innovations aimed at reducing the use of 

natural resources (or improving the quality of their use) and the harmfulness of the functioning of 

enterprises to the natural environment, as well as reducing the costs of companies' operations. It is 

also important to consider the improvement of the quality of the products. Failure to take into account 

the efforts to improve the quality of use of the environment in the strategies of enterprises will cause 

a decrease in their competitiveness in the long term. Not only in the economic dimension, but above 

all in terms of image (social), which will reduce public confidence in products and their producers. 

The stimulus for the creation of a green strategy is primarily the change in legal regulations aimed at 

tightening the conditions for using the natural environment, both in the short and long term. It is not 

about looking for new solutions to improve the quality of using existing technologies, but about a 

systemic approach. Selected aspects of corporate strategies should be mapped with a sign of a list of 

areas that will change transport companies in the coming years due to introducing green finance 

mechanisms. 

Keywords: ESG; green finance; strategy; strategic management; transport sector; transport company 

Introduction 

ESG issues and the so-called green management (in strategic terms: green strategy) have become the 

subject of vigorous research and conceptual research since the mid-nineties of the last century. M. E. 

Porter and C. van der Linde, in line with the discussion on paradoxes in strategic management, pointed 

out that enterprises face a dilemma: to be ecological or to be economic (competitive) [1]. The authors 

emphasised the importance of innovations aimed at reducing the use of natural resources (or improving 

the quality of their use) and the harmfulness of the functioning of enterprises to the natural environment, 

as well as reducing the costs of companies' operations. It is also important to consider the improvement 

of the quality of the products. Failure to take into account the efforts to improve the quality of use of the 

environment in the strategies of enterprises will cause a decrease in their competitiveness in the long 

term. Not only in the economic dimension, but above all in terms of image (social), which will reduce 

public confidence in products and their producers. 

The stimulus for the creation of a green strategy is primarily the change in legal regulations aimed at 

tightening the conditions for using the natural environment, both in the short and long term. It is not 

about looking for new solutions to improve the quality of using existing technologies, but about a 

systemic approach. It is present in the strategic document “The European Green Deal”, Figure 1. 

Searching for solutions (technological, organisational, market) that will improve the quality of life of 
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societies and ensure the competitiveness of enterprises in a globalized and hyper-competitive business 

environment. 

 

Figure 1. The European Green Deal [2] 

1. Strategic analysis  

When identifying areas of the company's strategic analysis, in which the changes related to the entry 

into force of the ESG criteria seem important, the following issues should be indicated. 

1.1 Increasing the importance of long-term analysis  

Green investments are characterised by long returns on investment. Because of the long time horizon of 

implementing legislative solutions (related to technological standards and social capital). The 

importance of strategic foresight (and research methodologies) will increase. More and more often, long-

term analyses will be comprehensive and multidimensional. First, various social, technological, 

economic and market phenomena and processes will be analysed, as well as their interrelationships and 

the importance of the entire system for future strategic activities. 

We are dealing with an interesting paradox related to the horizon of strategic activities. The progressive 

hyper-competition and turbulence of the environment encourage companies to act reactive - immediate 

moves. On the other hand, enterprises must consider anticipatory measures - short and long term. It 

seems justified to take into account both positions. 

1.2 The growing importance of scenario analysis  

The changeability of the environment and its complexity increase the importance of scenario analysis 

(closer to military science and social analysis). Scenarios assuming different variants of the development 

of the situation, changes in the environment, and stakeholder behaviour become necessary. It becomes 

necessary to identify risks and multi-faceted models of managing them, depending on the change 

scenarios. 
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1.3 Increased importance of environmental factors in the company's analysis's environment 

Often, environmental analyses are omitted in the Polish literature on strategic management. The nature 

of the environment in which enterprises operate is recognised as axiomatic. The analyses of changes in 

technological and economic standards related to the environment are not sufficiently considered. They 

will be more and more significant in the development strategy of enterprises. Not only in the market 

dimension. 

1.4 Business ecosystem analyses - blurring the boundaries between sectors. Increase in the 

importance of stakeholder analysis 

The appearance of new financial instruments will cause the appearance of new institutions in the 

environment of enterprises. Analyses of entire business ecosystems will become more and more 

important. The importance and relationships of individual members of the ecosystem will change. There 

will be a need to analyse not only your own green management but also the entire business ecosystem 

(e.g. the carbon footprint problem). The importance of monitoring and collaboration with stakeholders 

will increase. Especially those that have not been considered so far or their importance has not been 

properly assessed in the context of green investments. In this matter, the directions of changes and the 

dynamics of value migration between sectors will change [3]. The factor of green investments and their 

new financing will make enterprises more and more willing to diversify their activities using various 

external sources of financing. 

1.5 Increased importance of risk analysis in the financial, market, management and social 

dimensions 

Acquiring funds for green investments will become a key factor in the success of enterprises in various 

sectors. An increasing symbiosis between the production activities of enterprises and financial markets 

is noticeable. There are new instruments to support enterprises and their analyses (including green 

investments). 

2. Strategic decisions 

In the company's context's strategic choices, one can expect an increase in the scale and intensity of the 

following processes. 

2.1 Increased diversification of enterprises based on green solutions 

Diversification will be horizontal (the use of technological solutions in these green sectors). Good 

examples are UAVs and remote sensing technologies. They are used in precision agriculture, in mining 

(especially where conditions are unfavourable for humans - dust, moisture, high temperature, risk of 

bursts, lack of sufficient lighting), energy, transport (e.g. transport of blood between hospitals, transport 

of parcels in the USA, multimodal transport), forestry, food industry, engineering, military, security 

(e.g. national territorial borders and critical infrastructure in enterprises). Increasingly, green 

technological innovations are designed not only to solve a specific ecological problem, but to create new 

green business ecosystems, composed of at least several sectors, in which the application of these 

technological innovations is manifold (economies of scale and range). 

Acquiring financing for green investments will stimulate parallel diversification. Enterprises will be 

more and more willing to take part in the financial sector. They will look for business development 

opportunities that will mitigate the risk of operation, especially since the returns on green investments 

are long term. 

2.2 Increasing importance of vertical integration of enterprises backwards 

Meeting the ESG criteria will require enterprises to incur significant investments in green technologies. 

These are often based on a relatively narrow raw material base, e.g. the use of rare earth metals. We can 

already see rising prices of these raw materials and the difficult access to them in international markets. 

For many sectors (e.g. the automotive industry) this means disruptions in the continuity of supply chains, 

disruptions to production processes, downtime and large losses. In order to ensure their further growth 

opportunities, in line with the growing environmental requirements, companies will probably decide to 

integrate backwards, trying to become independent from less and less predictable suppliers. An example 
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of a similar strategy already implemented is the operation of Tesla, which creates its own battery 

factories for electric cars. Other companies follow this model such as Mercedes, which recently launched 

a battery factory in Jawor. 

2.3 The need to rebuild existing business models of enterprises and create new models 

Introducing ESG criteria and their likely application by financial institutions while assessing investment 

and credit applications of enterprises will limit or even eliminate the possibility of financing the so-

called dirty sectors of the economy. This will mean significant changes to their business models, which 

will largely be limited to development paths based solely on own resources, which most times and in a 

relatively short period will probably result in business cessation, especially in 'dirty' and capital-

intensive sectors. On the other hand, new business models will probably be developed using ESG criteria 

and meeting them by enterprises as a kind of financial leverage for business development. 

2.4 Increase in the importance of project management 

The design phenomenon consisting in replacing the repetitive activities of an organisation with unique, 

one-off forms - complex undertakings has been clearly observed over the last decade. Because of 

implementing ESG criteria in economic practice, these processes will become more intense. The design 

will cover new projects related to the change of business models, but also the implementation of green 

strategies on a much larger scale, which is most often based on implementing portfolios, programs and 

projects. It should be expected that this tendency will include more and more groups of enterprises along 

with the spread of ESG criteria. 

2.5 Increase in the importance of cooperation 

The green order standards adopted by the EU apply to all member states. Despite the diversified level 

of economic development, enterprises and the economy face similar challenges, so it will be justified to 

collaborate out solutions in green order. Green investments are cost-intensive. Despite additional 

financial support, to work on specific solutions (technological, organisational and market), it is 

necessary to build project consortia involving representatives of various sectors and competitors (co-

operation). Very often, green solutions are based on a triple helix (cooperation between science, business 

and public administration - local, national and EU). This is related to the financing of scientific research 

and introducing solutions for a high TRL (commercialisation of inventions) and administrative support 

(state co-financing and location permits). Increasingly, innovative solutions will be implemented and 

commercialised thanks to broadly understood cooperation (open innovation). With green investments 

(e.g. photovoltaics, wind farms, offshoring, biomass), it is necessary to work in the accompanying 

sectors and coordinate grid connections both in the industry and geographic dimension (e.g. construction 

of connections, construction of energy storage). 

Also, the credibility of enterprises and their green investments is higher in relation to the state and 

financing institutions, if they appear in consortium networks or in clusters. Increasingly, green 

investments will force enterprises to build diversified network connections involving capital and non-

capital relations. The make or buy or cooperation dilemma is weakened, as all forms of relations will be 

used depending on the relationship and partners, the duration of the project, the repetition of activities 

and importance for the strategy. It becomes important to create lasting and long-term relationships with 

the main groups of stakeholders. Collaboration is carried out within one business ecosystem and between 

ecosystems. As part of the cooperation, lobbying will be important, especially towards governmental, 

local, national and international institutions (e.g. EU or other economic associations). 

2.6 Increase in internationalisation of enterprises 

Green investments (e.g. through network connections at every stage of the project implementation), their 

scope and size make it necessary to expand the activity beyond the home country. Many green 

investments will be international. A good example is the reduction of noise or reduction of NOx and 

CO2 emissions from the jet engines of European airplanes, which are to be reduced by 20% by 2030. 

EREA members implement the project at the European level. As part of ESA, work is being carried out 

jointly on the use of H2O2 not only as rocket fuel (Poland is the undisputed leader in this matter), but 

also for civil purposes related to the so-called green hydrogen. Not only enterprises will be 

internationalised, but entire business ecosystems. 
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2.7 Increased activity in communication with the environment - increase in social trust 

The strategy related to sustainable development and ESG is based on continuous and active 

communication with the environment. Not only will the frequency of communication increase but also 

its forms. Public participation in enterprise management will increase (engaging environmental activists, 

social control of environmental processes and projects, full transparency) [4]. The company's sustainable 

development strategy is based on trust, long-term and active relationships with all important stakeholder 

groups. The success of the sustainable development strategy, which uses green investments, is based on 

social acceptance (domestically and internationally), international institutions (especially European) and 

financial sector entities. Non-financial reports will be more important. The emotional closeness of 

enterprises with the environment will be important. Enterprises will want to take part in information, 

education (raising environmental awareness and the importance of green investments) and legislative 

processes (expert opinions, positive lobbying). Along with the increase in communication activity, the 

willingness to cooperate will increase. The importance of CSR will continue to grow, as well as 

environmental education activities, strong lobbying, green management certification, new directions for 

enterprise activity. 

2.8 Increasing importance of ambidexterity in strategic management 

The principle of two-handedness has been widely discussed in the strategic management literature over 

the last two decades. This is mainly because of the growing paradoxes in strategic management. 

Dilemmas of strategic choice are also often showed (e.g. be economic or ecological, compete or 

cooperate, pro-social or pro-economic, global or local, flexible or planned). Although the dilemmas 

include the issues of alternativeness and the paradoxes of internal contradiction, it should be noted that 

the principle of ambidextrousness becomes a good solution for reconciling the difficulty of choice. The 

ambidextrous concept is based on a simultaneous fit between exploitation and exploration. Operations 

related to the operation are related to increasing the productivity of the resources used (tangible and 

intangible), the efficiency of operational activities, better use of competences, mitigating the identified 

operational risk, hierarchical leadership. Activities related to exploration are focused on key and pro-

development innovations, adaptation to new environmental conditions and the company's management 

system, new areas of activity, new products, risk-taking, using forms of participatory management. Two-

handed management creates the possibility of obtaining a consensus between two extreme solutions in 

given circumstances, time and place. It is especially important when it is necessary to reconcile the 

company's current needs with long-term aspirations. Such situations will be very clear when the 

importance of green financing increases. 

2.9 Innovation-based strategies 

Introducing green financing will become a stimulus for pushing the strategy of development and 

competitiveness of enterprises based on innovation. First, direct actions of green financing will be 

focused on technological innovations. These will become a stimulator of innovative market and 

organisational solutions. Technological innovations will be stimulated primarily in such areas as: 

renewable energy, clean transport, adaptation to climate change, energy efficiency, protection of land 

and water biodiversity, products, technologies and production processes that are ecologically efficient 

and adapted to the circular economy, control and reduction environmental pollution, ecological living 

standards in line with world standards, sustainable management of the biological ecosystem. 

Because of its long-term and environmentally strategic nature, being green has become a necessity and 

a sine qua non condition for functioning in the economy. It's not a fashion anymore, it's a necessity. The 

globalisation of economic activity has caused escalation and unification of ecological standards. Green 

investments have to meet higher and higher standards, so it is necessary to involve huge financial, human 

and organisational outlays. Innovative projects are implemented on an international scale in large, multi-

sectoral consortia, involving R&D centres, enterprises and public administration at all levels. Projects 

considering open innovation will become more and more common. The indicated areas of green 

financing cause the introduction of technological innovations in many traditional sectors at the same 

time. Hence, companies will more and more often create network structures, including cluster (industry, 

geographic) structures. Because of getting additional competitiveness (apart from the priority rent 

resulting from the essence of innovation), generated from the scale and range (mainly industry and 

customer segments). 
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Some innovations will be pro-ecological - directly reducing the negative impact of the natural ecosystem 

used so far. It will be related to changes in production processes (lowering greenhouse gas emissions, 

waste disposal time). Others are those that will draw less from the environment or renewable resources 

that will not disturb the existing natural ecosystem. 

Innovations will be related to creating new needs among customers. Not only in terms of the need to 

satisfy them but also in terms of the green way. Enterprises will look for new ways of communicating 

with the recipient, stimulating the need for acceptance and recognition of green projects. Because of 

different levels of environmental awareness in countries with weaker economic development, social 

environmental awareness is reduced. Actions based on creating the competitiveness of enterprises based 

on international ecological standards will be short term in nature. 

In the organisational aspect, green innovative projects will be important both for organisational 

structures, management processes and relations with the environment. In the organisational dimension, 

institutional structures will be transformed into network structures with a clear division into specific 

projects and management processes. Emphasis related to the centres of power and strategic decisions 

will be shifted (participatory management). The structures will give the possibility of flexible action 

(quick reactions to changes in the environment) and will allow to define long-term priorities of the 

organisation. 

Innovations related to organisational aspects impact the organisational culture in which the following 

values will be important: ecological sensitivity, cooperation, creativity, responsibility for the 

organisation, society and the planet. 

CSR activities will be even more important. The green and general safety themes will gain in 

importance. Enterprises, besides the current forms of communicating content and communicating with 

the environment, will seek new ways of informing about the legitimacy of green investments, not only 

in the business dimension but also universal (emphasising social, economic and environmental benefits). 

2.10 Greenness of the strategy 

The green strategy has many dimensions. First, it adheres to the principle: think duality and act duality. 

Duality arises from the paradox of strategic management, where global and local activities are combined. 

The green strategy adheres to the principle of taking care not only of its narrow activity but also of the 

entire value chain (the economic path). It is important to take care of the entire green process of creating 

the final product, the way of its delivery to the final recipient. The green strategy is based on credibility 

towards the environment in terms of neutrality of activities towards the environment (in the technical, 

economic, and social dimensions). It should include greenwashing prevention, caring for certified 

greenness of operation, especially by recognised and independent certification bodies. Realisation of 

strategic goals of green management needs creation of the KPI’s of green management. Green financing 

is the driver of the development of a green strategy. Activities under the green strategy are the 

implementation of meeting the requirements of global ecological standards and green financing. 

Transparency of activities, sign of long-term goals within the framework of green order, constant contact 

and cooperation with the environment. A significant role of CSR. Informing about the effects of green 

activities and economic results. 

3. The current situation of transport companies in Poland 

Credit Information Bureau data shows that the transport industry in Poland is in a dramatic situation [5]. 

First, the brake was applied because of the coronavirus pandemic. Since February 2022 the sector has 

been hit by anti-Russian sanctions. Problems multiply and deepen when the industry already has almost 

PLN 2.2 billion in arrears owed to banks and contractors to pay off. There is no shortage of challenges: 

rising fuel prices, disruptions in logistics chains, a lack of labour and the risk of delays in paying 

liabilities by customers. The vast majority of debt in the transport and storage industry is attributed to 

road transport of goods - PLN 1.66 billion. Although in this case, it is about a decrease in the value of 

debt during the year by nearly PLN 11 million. However, it should be noted that over 11 per cent of 

companies with this profile have delays in settlements with contractors and banks. This puts them in a 

terrible light. This is one of the highest risk of default in all sectors, twice as high as the economy. There 

are 23 659 active, suspended and closed enterprises in arrears. The average amount for a company 
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transporting goods is PLN 70,165. The poor financial condition of the trucking companies in Poland 

creates a risk that the supply of the road transport services will be reduced on the European market. This 

risk rise due to fact that thousands of the drivers, mostly Ukrainian citizens, quitted their professional 

activity and went back to their motherland to participate on the defence. The shortage of transport 

services reduce the requested efficiency of the supply chains. On one hand declines the efficiency of 

logistics services, on other hand declines the effectivity of the economy cooperation. 

On the one hand, therefore, managers are beginning to notice that failure to introduce changes in the 

ESG area may in the medium and long term have a negative impact on both the perception and the 

financial condition of the company. The times of the philosophy of running a business based on 

groundless and immeasurable strategies aimed at creating promises without real translation into reality 

are ending. Aligning operations with ESG criteria can be a catalyst for innovative solutions. Introducing 

previously unknown changes that optimize processes and allow to adapt to an often unstable market, 

builds competitive advantages. As a result, the company not only meets the requirements of regulators, 

investors, lenders and employees, but can also achieve better results compared to the industry in which 

it operates. The inclusion of ESG criteria in the company's strategy may have a positive impact on 

financial results, reduce operational risk and help in obtaining financing, as well as increase the 

competitive advantage. Nowadays, the attention of the business environment is especially focused on 

how the company cares about the environment, society and corporate governance. 

On the other hand, a strong emphasis on achieving goals correlated with the ESG policy in the current 

situation of transport companies in Poland may cause the collapse of the entire industry. 

Conclusions 

Entrepreneurs in the transport industry predict a deterioration in the industry's condition. In the transport 

industry, fears are greatest. Four out of ten even consider bankruptcy, three out of ten of all companies 

in Poland. Rising inflation and turbulence related to the US-Russia conflict in Ukraine do not bode well 

for anything good. The continuation of the European climate policy and implementing ESG criteria in 

relation to companies in the transport sector, with the lack of alternative technologies and limited 

financing possibilities, may cause a drastic crisis in the transport sector. 
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Abstract: Globally, the social and economic impacts of the COVID-19 (coronavirus) pandemic are 

reverberating taking a drastic human toll. Transport has been at the heart of the pandemic from its 

beginning. Urban travel has declined all over the world, but not uniformly for all modes; likewise, 

transport has been central to the response, and will continue to be critical to the recovery of many 

systems in the aftermath of the pandemic. This paper looks at the impact on various aspects of life in 

Jordan, during and after the COVID-19 pandemic, in order to identify areas that require much 

attention and/or additional policy or regulation development. Special emphasis is made on the impact 

of the pandemic on various transport issues including, congestion, safety, and environmental issues 

of the transport sector.  The paper also aims at stimulating further discussion and research.  Data were 

collected using a pre-designed questionnaire with a total of 421 responses. The results showed the 

effect of the pandemic on the major daily activity of Jordanian society with special emphasis on 

transport. Based on the results of the study, some recommendations to successfully deal with the 

situation are proposed. While focusing on Jordan, it is believed that much of the discussion would be 

applicable to many developing countries and will make for more efficient and safer transport systems 

for most of users. 

Keywords: COVID-19 pandemic; mode shift; environmental impact; transportation safety; Jordan.    

Introduction 

The COVID-19 pandemic has led to a loss of human life worldwide. It is considered an unprecedented 

challenge to public health, food systems and the world of work. The economic and social disruption 

caused by the pandemic is devastating: tens of millions of people are at risk of falling into extreme 

poverty, while the number of undernourished people, currently estimated at nearly 690 million, could 

be increased by up to 132 million by the end of the year 2020 [1]. 

COVID-19 pandemic has affected day to day life and is slowing down the global economy. This 

pandemic has affected thousands of peoples, who are either sick or are being killed due to the spread of 

this disease. It has rapidly affected our businesses, disrupted the world trade and movements. 

As the rest of the world, Jordan has been affected by the COVID-19 pandemic recent and ongoing. The 

pandemic and efforts to limit its spread have caused social and economic unrest in the country. Jordanian 

government have moved early March 2020 through the issuance of an order to close the country level 

for few months to ease the impact on the health care system and to control the cases proliferation and 

protection to protect the population. More than half of Jordan's population are young and below the 

working age, and the majority are working in the public sector. Approximately 50% of the non-public 

sector employees in the informal market have no social benefits. The country’s Syrian refugee 

population, the largest amongst the Arab countries, at around 1.1 million according to official 

government numbers, poses a demographic challenge. Most of these refugees work without social 

protection and benefits [2].  
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The National Defence Law was enacted, and the measures taken by the Prime Minister's Office team 

and the National Centre for Crisis Management to address the threat of the novel coronavirus; the 

Jordanian economy faced transformed changes in all sectors by the time the first COVID-19 infected 

was discovered on 2 March 2020. Since this time, a multiple research put the effort to link between the 

COVID-19 outbreak and sectors impacted by the virus's consequences [3].  

Globally, the impact of COVID-19 has appeared in different ways. A United Nations(U.N.) study [4], 

July 23, 2020, showed that the coronavirus pandemic will exact a heavy toll on Arab countries, causing 

an economic contraction of 5.7% this year, pushing millions into poverty and compounding the suffering 

of those affected by armed conflict. Raouf et.al. [5] used a SAM multiplier model to determine the 

economic consequences for the Jordanian economy of the lockdown and investigate the various recovery 

paths. An early overview of the COVID-19 state in the Jordanian context was pointed out by Al-

Tammemi [6] which includes the broad observations and conclusions on the importance of joint crisis 

management initiatives. Mack et.al. examined the employment-related impact of pandemics on workers 

in the transportation industry compared to other industries. 

This research aims to study the pandemic effects on many sectors in Jordan such as health, economic, 

social, environment, and transportation, etc. From the perspective of the people, and based on the results 

of the study several measures were recommended.     

In order to meet the objectives of the study, a mix of quantitative and qualitative methodologies are 

adopted. The qualitative research is based on the outcomes from the literature review and the primary 

and secondary data collection. The quantitative part designs are specific, well-structured and have been 

tested for their validity and reliability. 

The main source of data for this study was through the use of a questionnaire which was designed taking 

into consideration the research objectives by using simple language that matches the educational level 

and the frames of reference of the respondents, thus ensuring that the respondents fully understand the 

questions.   

The adopted sample size for the study of 421 was checked against the minimum sample size calculated 

using the following formula  

                                                        𝑁0 =
𝑡^2 ×𝑃×𝑞

𝑑^2
                                          (1) 

Where:  N0: is the minimum sample size, 

 t: is the value corresponding to the selected significance level, e.g., 1.96 for (0.25 in each tail) a 95 

percent confidence level,  

p: is the estimated proportion of an attribute present in the population (p= 0.5 used for sample size 

needed), 

q: is 1-p / (p)(q) are the estimate of variance, and  

d: is the acceptable margin of error for proportion being estimated, so the confidence interval, in 

decimals [7]. 

Applying the above formula yields a minimum sample size of 385. 

1. Demographic Characteristics of the Respondents 

The percentages of males and females are 34% and 66% respectively, the highest age group is (18-23) 

year-old and the lowest is are (58-63) and (+64) year-old as shown in Figure 1. The percentage of 

respondents who have a B.S. degree is 66.3%, whereas the number of respondents who have a PhD 

degree is 1%. For the Diploma, MSC, and Secondary, the percentages are 13.5%, 11.6%, and 7.6%, 

respectively. The occupation status is 39.7% students, 33.5% employed, 24.3% unemployed, and 2.6% 

retired. The monthly wages range from 200 to 1000 JD. 19% earn between 300-450 JD, 16.2% earn less 

than 200 JD, 10.5 % earn between 500-650 JD, 5.5% earn between 700-850 JD, 2.6 % earn between 

900-1000 JD, and 3% earn more than 1000 JD. The remaining 43.2 % prefer to keep their income hidden.  
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More than half (52.7%) have no available car to drive, 34.9% have one car, 9.3% have two cars, 

and 3.1% have three cars or more. A high portion of respondents (95.5%) has no bicycles, 4% have 

one bicycle, two persons have two bicycles, and no one has three or more. 

 

Figure 37. Age Groups of Respondents Based on Their Gender 

Over the last year of 2020, a lot of ordinary activities have been changed due to the sudden situation and 

these changes may continue or evolve over time since this occurrence occurs at unexpected times and 

the life unlikely to return normal. COVID-19 Pandemic has had a rapid impact on our daily lives and 

industry [1]. So, people mentioned some of the activities that they prefer to conduct during the COVID-

19 Pandemic such as; avoid holding meetings that was  getting the highest approval rating with (62%).  

Figure 2 summarizes the rest of activities percentages. Other initiatives that they mentioned were the 

organization's management success during the lockdown and the establishment of sufficient safe spacing 

between persons in public locations. 

 

Figure 38. Preferred Actions By Respondents Throughout the COVID-19 Pandemic 

Traveling behaviour was changed during COVID-19 Pandemic. Almost 47.7% of responses mentioned 

that there was no change but 27.8% noticed that there was a significant shift from public transport to 

walking and 21.6% from public transport to private automobile. Minor proportions noticed slight 

changes from public transit to bicycle and motorcycle 2.4% and 0.5%, respectively. Through responses 

collected around the world using an online questionnaire survey; the results of study found that a major 

change was occurred from public transport to private non-motorized transport [8]. The second highest 

rate reflects the respondents' shift to walking for travel, which is consistent with United Nations research 

for the Arab region [9] Which found an improvement in the adoption of individual mobility patterns 

(walking, cycling of various types) for transport.  Furthermore, 62% of passengers chose to change the 

payment mechanism in public transportation to a face or eye print in order to keep safe when utilizing 

transportation. 
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2. General Issue of COVID-19 Pandemic 

It arises from the general issue that this crisis has many repercussions on more than one matter; 

respondents were asked to choose one or more of these concerns that they believe will have an influence 

on them, 58.4% were concerned that the end of the pandemic will not be characterized by a certain 

deadline, 50.4% were concerned about becoming infected by this virus, 47.5% were concerned about 

the economic consequences, 27.6% are worried about the transport limitations. 

The remaining alarmist points are as follows: social constraints (22.8%), local infections (22.3%), and 

global epidemic (14%). 

Most people were also concerned about a variety of real problems, such as breaking up social 

relationships, perhaps the most influential fear of injury in our culture is the isolation and abuse that 

some have experienced, as well as the negative consequences of quarantine and psychological anxiety 

issues related to isolation and job security. 

2.1 Transport Industry 

Jordan's transportation industry is the most significant in the country, accounting for more than 8.2 

percent of GDP [10]. As a result, it was necessary to ask respondents what percentage of the 

transportation industry they expect to decline; because there is a direct link between transportation and 

passengers, and this important sector was negatively impacted during the lockdown period (18/3/2020 

to 31/5/2020). The highest percentages 26.4% goes to decline in the transport industry between 35-50% 

as presented in Figure 3. Around 35-50 percent of employees will work remotely as presented in Figure 

4. 

 

Figure 39. The Percentages of Drop in Transportation Patronage in 2021 

 

Figure 40. The Percentages of Workers Who Are Likely to Telework In 2021 
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2.2 Transport and Health 

COVID-19 Pandemic has affected on the transportation on many different aspects such as consumer 

behaviour, product supply, retail, production and logistics services. 82.2% of responses agreed that 

the pandemic has affected on the retail trade. Total retail sales volumes declined by 1.9% in 2020 

compared to 2019, the greatest year drop on record [11]. The highest decline in retail trade in Jordan 

was predicted at 50% as shown in Figure 5. 

 

Figure 41. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Retail Trade 

The lockdown period definitely had an impact on grocery stores and pharmacies. Over half of 

respondents expected a negative impact of 50 per cent, as shown in Figure 6. Between 29 March and 11 

April, Turkey experienced the most spectacular drop in this sector, with 83%, especially in Istanbul [12]. 

 

Figure 42. The Impact of COVID-19 Pandemic on Grocery Stores and Pharmaciesí 

Recreation and entertainment facilities have also been significantly impacted by COVID-19 Pandemic; 

interviewees indicated that recreation and entertainment venues are negatively impacted by 90% as 

shown in Figure 7. Indeed, respondents in Jordan shop less than 2 days a week, as depicted in Figure 8. 
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Figure 43. The Impact of COVID-19 Pandemic on Recreation and Entertainment Places 

 

Figure 44. The Impact of COVID-19 Pandemic on Shopping Trips 

It is important to use a social distancing technique in the transportation modes due to COVID-19 to cut 

the spread of Pandemic. Peoples were asked to expect an adequate distance that should be provided in 

order to protect them from infection during their travels, and the answers revealed that the spacing 1m 

or 1.5m apart between each passenger would be appropriate to protect them in the modes of transport. 

According to the Centres of Diseases Control and Prevention (CDC), the principle of   social distance 

which must be followed when using any type of transportation is to keep at least 6 feet (2 meters, 

approximately 2 arms’ length) [13]. Respondents were asked whether they noticed a decrease in the 

transit station’s usage, the largest decrease expected is 50% as shown in Figure 9. 

 

Figure 45. The Impact of COVID-19 Pandemic On Transit Stations  
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COVID-19 Pandemic has an impact on air pollution and noise caused by vehicles. According to the 

respondents, the pandemic had a positive impact on reducing air pollution and noise reduction by 75% 

as shown in Figures 10 and 11 respectively. 

 

Figure 46. The Impact of COVID-19 Pandemic On Air Pollution 

 

Figure 47. The Impact of COVID-19 Pandemic on Noise Levels 

COVID-19 Pandemic has had an impact on traffic accidents as well. The answers expected that the 

traffic accidents have been reduced by 75% as shown in Figure 12. 

The largest percentage drop in the usage of private automobiles is 10% as shown in Figure 12. Around 

the world, the public transport ridership down 70-90% Based on recent estimates [14]. 

 

Figure 48. The Impact of COVID-19 Pandemic on Traffic Accidents  

As a result of the pandemic, traffic congestion has been affected; the expected reduction is to be 50%, 

as illustrated in Figure 13. 
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Figure 49. The Impact of COVID-19 Pandemic on Traffic Congestion  

 

Figure 50. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Use of Private Cars 

3. After COVID-19 

The world has changed radically during the COVID-19 crisis, and this impact is rapidly changing the 

lives of many people. Whether the people on the front lines of the COVID-19 pandemic or anxiously 

waiting to get back into practice, there is no doubt that a few months ago we could never have imagined 

the healthcare and humanitarian crisis we are facing now.  

The responses to the Covid-19 pandemic were simply the amplification of the dynamic that drives other 

social and ecological crises: the prioritisation of one type of value over others.  This dynamic has played 

a large part in driving global responses to COVID-19. So as responses to the virus evolve, how might 

our futures develop? [15].    

In this section, the study focuses on the life after COVID-19 Pandemic from the people point of view 

and their expectations, especially as regards of urban street management policies that might be expected 

to be the most efficient to combat COVID-19 crisis in Jordan, the most things that should be given the 

priority once the COVID-19 crisis is over in term of road safety, and the long-term changes caused by 

the pandemic in Amman, the capital of Jordan.  

Regarding to urban street management policies that might be expected to be the most efficient to combat 

COVID-19 crisis in Jordan, the strategies that received the highest rate of acceptance by the participants 

is that Streets are closed at certain times and are only opened to workers and emergency medical cases 

as shown in the Figure 15. 
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Figure 51. Distribution of Urban Street Management Policies 

People suggested a set of measures that would reduce the spread of COVID-19 Pandemic: 

• Tightening control because some decisions do not have enough control. 

• Commitment to social distancing and mask wearing. 

• Applying flexible working hours to avoid crowds. 

• Activating more efficiently the public transport system and using preventive measures with 

compulsory conditions. 

• Some responses suggest to Apply Herd Immunity. 

Furthermore, peoples written textual responses on expectations on life after COVID 19 Pandemic were 

analyzed thematically using the expansive method [16], and the multiple response dichotomy analysis 

was employed to describe the frequencies and percentages of their responses due to the presence of one, 

or more, the answer provided by one person.  

Figure 16 below shows the results of the most things that should be given the priority once the COVID-

19 crisis is over in term of road safety. All in all, there were 769 responses provided by 421 people. 

 

Figure 52. Priority of Actions That Should be Taken After the COVID-19 Crisis  

People also suggested to  

• Activate environmentally friendly transportation patterns, which will affect more than one 

field and framework in terms of health, reducing pollution and noise, and 

• Provide the roads with areas for people with special needs so that they do not need to be 

transported by vehicles and cause congestion and accidents.  

Finally, a group of statements was presented to the participants to determine which are the most agreed 

with the long-term changes caused by the Coronavirus pandemic in Jordan, and the results were analyzed 

thematically as shown in Figure 17 below. As shown in the figure, the highest percentages were for the 
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statement of Trips meetings of Internal business will be replaced by online meetings with 55%. All in 

all, there were 746 responses provided by 421 people. 

 

Figure 53. The Long-Term Changes Caused by the COVID-19 in Amman 

Conclusions 

The key findings of this study revealed that the COVID-19 pandemic had substantial impacts on people 

activities in Jordan with transport sector significantly affected, it has affected the transit stations, 

congestion, traffic accidents, and the use of varies transport modes. The pandemic has also affected 

social-related activities such as holding group meetings and introducing the social distancing. Beside 

the significantly affected environmental issues such as noise and air pollution. 

The respondents reported that 1m or 1.5m between each passenger would be appropriate to protect 

them in the modes of transport, and around 27.8% of respondents reported a shift from public transport 

to walking and 21.6% reported a shift from public transport to private cars during the pandemic. 

The expected reduction in traffic congestion as the respondents reported was 50%. Also, the traffic 

accidents were reduced by 75% during the pandemic. 

The respondents also reported that pandemic had a positive impact on reducing air pollution and noise 

reduction by 75%. 

For the urban street management policies, the respondents reported that the application of “Streets are 

closed at certain times and are only opened to workers and emergency medical cases” is the best policy 

that the government should take after pandemic. In terms of road safety, 50% of respondents stated that 

“Dealing with the policy on road safety as an integrated concern with other concerns” should be adopted 

the attention once the pandemic is over.  

Over half of the respondents (55%) believed that the policy of “online meeting” would be the best choice 

to be implemented as a long-term change after the pandemic is over.  

Overall, it can be concluded that the respondents were found to be highly aware of the significant impact 

of the COVID-19 pandemic on various aspect of Jordanian life with transportation at the heart of the 

pandemic and the need for urgent effective measures, besides vaccines, in order to restore the normal 

daily activities.  

Recommendations 

Based on the study findings, several measures are recommended in order to reduce the impact of the 

pandemic as follows: 

1. Converting activities to be via online while retaining access and efficacy including reliable 

platforms and E-business improvement.    
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2. Establishing a comprehensive monitoring system and infection control on main public sites such 

as educational institutions, hospitals, elderly facilities, public transport, and worksites. 

3. Keeping a one-meter spacing technique between two individual people. 

4. Apply strict entry and travel restrictions to and from the country 

5. Assuring a functional and adaptable medical framework in response to infection spread. 

6. Setting up a mechanism for people with minor symptoms to receive treatment at home. 

7. Dividing obligations between medical facilities in each area and securing sufficient medical 

equipment such as ventilators. 

The main post pandemic recommended measures may include: 

1. Adopting a system that provides for the opening and closure of streets at particular intervals for 

workers and for emergency medical emergencies. 

2. Dealing with the policies for road safety as an integrated plan with other concerns. 

3. Building an environmentally sustainable transportation infrastructure that promotes health, 

improves the air quality, and decreases noise level. 

Study’s limitations can be shortened in view of the difficulty of performing face-to-face and other types 

of field interviews due to the changing local pandemic-related restrictions.  

 

Acknowledgement: The efforts of those who took part in the study by filling out the questionnaire are 

much appreciated. The same extends to the conference organizors.    
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Introduction 

In Poland, since the construction of the Central Railway Main Line (CMK), which was fully opened in 

1977, no railway lines adapted to speeds higher than 160 km/h were built. The concepts from the 1990s 

assumed that two high-speed lines would be built by 2030 [1]: 

• New railway line Warsaw - Łódź - Poznań / Wrocław (the so-called "Y"), 

• The existing (modernized) CMK line with new sections Zawiercie - Katowice / Kraków - Czech 

Republic. 

Some preparatory work has been done for both projects, but they have not been implemented so far. At 

the beginning of 2017, the Polish government announced plans to construct a Solidarity Hub (CPK) 

located near Warsaw. One of the essential elements of the project is the railway component, which 

involves the construction of a dozen new sections of railway lines with a total length of approx. 

1600 km [2]. Most of the new railway lines will be high-speed lines as defined in TSI (Directive 2008/57 

/ EC) [3], on which trains will run at a maximum speed of not less than 250 km/h. 

Also, the largest Polish railway infrastructure manager, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., plans to 

modernize its railway lines to a maximum speed of up to 250 km/h. Currently, the maximum speed on 

the Central Railway Line (CMK) is 200 km/h, while work is currently underway to increase this speed 

to 250 km/h with maintaining the existing 3 kV DC power supply system. 

The design and construction of railway lines as part of the STH project and the modernization of the 

Central Railway Main Line by PKP PLK will require investors and project teams to prepare technical 

solutions so far unheard of on the Polish railway network, such as turnouts for high-speed lines. 

1. Characteristics of HSR turnouts 

Switches used on high-speed lines include structures which are suitable for high speed on the main line 

and allow a track change at speeds greater than 130 km/h. Standard turnouts end at speeds of 130 km/h. 

It is assumed that the maximum speed on basic connections (between two line tracks) should be at least 

half the speed on the route [4] [5]. Therefore, for high-speed lines with a maximum speed of 350 km/h, 

turnouts that will enable a track change at a speed of at least 175 km/h are desirable. 

High-speed rail turnout should meet the requirements for: 

• safety - be tested for different speeds and loads, 

• passenger comfort - be designed in an appropriate location with a smooth geometry, 

• maintenance - be as maintenance-free as possible, durable and reliable. 

The location of turnouts on high-speed lines is also a key aspect, as this line element is most vulnerable 

to faults and damage and requires special supervision. Turnouts should be placed on straight track 
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sections without cant, it is unacceptable to use curved turnouts. The track gradient should be small and 

maintain a constant value along the entire turnout. The track structure should provide constant support 

and adequate stiffness of the track frame. It is also recommended that junctions on high-speed lines be 

located outside viaducts, bridges and tunnels. Moreover, such switches should be easily accessible from 

the road for servicing purposes. 

Taking into account the equipment and characteristics, the turnout on high-speed lines should be laid 

with the inclination of the rails in line with the track inclination (1:20 or 1:40). The connections of the 

turnout elements should be welded, without joints. The turnout frog should be movable to ensure the 

continuity of the wheel support at high speed, while the adjusting locks should be non-breakable, and 

the turnout adjustment and control system should be multi-drive and hydraulically or electrically 

compressed. In addition to the dedicated equipment, a high-speed turnout, just like a typical turnout for 

standard railway lines, should be heated and made of dedicated steel grades (e.g. R350HT steel). 

The essential requirements for turnouts used on high-speed lines are specified in PN-EN 13674-2: 2020-

03 Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with 

Vignole rails of with a mass of 46 kg/m and more [6] and in the guidelines of Infrastructure Managers, 

which were prepared on the basis of this standard [4] [5]. 

2. High speed rail turnout geometry 

Geometrically, a typical railroad turnout consists of a circular curve and straight elements. For HSR 

turnouts, this design is insufficient because at the point of contact between the circular curve and the 

straight section, there is a curvature discontinuity where a abrupt change of cant deficiency during a 

train run would be too high [4]. Therefore, on high-speed turnouts, a geometric system with variable 

curvature is used, most often consisting of a biclothoid (a combination of two clothoids with the same 

direction), oval curves (a combination of two or more curves with different radius pointing to the same 

side) or inverse curves (combination of clothoids of reverse arcs) [7]. The choice of a dedicated solution 

should result from the planned use of a turnout on a high-speed line - another turnout will be dedicated 

to nodal connections (exit and entry to a high-speed line from a standard railway line), and another will 

be dedicated to making parallel connections (between two tracks of high-speed lines). In addition, the 

turnouts used at the parallel connections should not cause unnecessary widening of the tracks, therefore 

it is desirable to design turnouts that can be designed even for a distance between tracks of 4.00 m. The 

following figure shows the designable curvatures in the turning tracks of HSR turnouts: 

 

Figure 2. Charts of curvatures in the turning tracks of HSR turnouts (the beginning of the turnout at 

the point of the beginning of the chart) [8] 

The most advantageous example of a turnout adapted to high-speed railways is example d) in Figure 2. 

In such a situation, the geometry of the turnout track allows for smooth passage at high speed through 

the beginning of the turnout and leaving the turnout by an arc, which is an extension of the track curve 

at the turnout. At the beginning of the turnout there is an incomplete clothoid (the radius of which varies 

from R1 to R2), and then in the further part of the turnout, there is a large radius arc (R2 in this case) on 

the connecting rails and the frog. This type of turnout is most often used at junctions where it is necessary 

to depart from the main line via a rail link. 

Another possible example of a turnout used on nodal connections is example c) in Figure 2. In this case, 

the turnout path consists of symmetrical or asymmetrical biclothoids, where the curvature varies from 
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R1 through R2 to R3. At the end of the turnout, the turning track geoemetry should provide an extension 

of the R3 arc at the end of the clothoid to maintain curvature continuity and smooth running. 

For parallel connections, examples a) and b) from Figure 2 are used. Example a) assumes that the turning 

track of the turnout will have the form of an oval curve, i.e. it will consist of a clothoid with radius R1 

at the beginning of the turnout, then flowing smoothly into a circular arc with a radius of R2, and at the 

end of the turnout, also with the use of clothoid, it passed from the radius R2 to the radius R3 usually 

amounting to ∞. This is called Clothoidal turnout. Thanks to this, it is possible to connect two such 

turnouts without an insert between them, because at the end of the turnouts there will be a segment with 

a curvature equal to zero (straight segment). These types of turnouts are used on wider trackways, as a 

circular arc with radius R2 between the clothoids must maintain its minimum length. 

Another solution is example b) from Figure 2. In such a situation, the turnout is shorter and therefore it 

can be used in narrower track spacings. The geometry of the reversal track on such a switch consists of 

biclothoids with radius from R1 to R2 and from R2 to R3. There is no circular arc of constant radius 

between the two clothoids as in the previous example. At the end of the turnout, the radius R3 can be ∞. 

It is a biclothoid switch used in connections between two tracks, even with their spacing of 4.00 m. 

3. Examples of turnouts used on HSR networks in Europe and Asia 

On French high-speed lines, the infrastructure manager SNCF and Cogifer developed the first high-

speed turnouts as early as 1981, when they reached a maximum speed of 270 km/h [9]. Along with the 

development of turnout structures, French railways adopted the basic geometry of HSR turnouts as the 

"circular + easement" curve. There are solutions with ballast structure of the turnout on prestressed 

concrete turnout sleepers as well as ballastless structures. The geometry of the turnouts in the plan 

enables the reverse travel of the HSR turnout at a speed of 230, 170, 160 and 130 km/h. A typical HSR 

turnout is made with UIC60D rails in a 1:20 slope and with Nabla type fasteners. 

On the other hand, on German high-speed lines, turnouts adapted to travel with a reverse speed of 160 

km/h were established in 1996. The main German supplier of turnouts, the BWG company, conducted 

dynamic tests of turnouts with a structure similar to that on the French rail market, while in the course 

of the research it was shown that their design would not meet the requirements of the German 

infrastructure manager [10]. Therefore, on the German high-speed rail network, a different geometric 

layout of HSR turnouts was adopted as the "easement + circular + easement" curve line system. Designs 

are used that enable reverse travel at speeds of 220, 160 and 100 km/h. Such turnouts are installed on 

ballast or ballastless tracks. The frog has a movable bow and the rails are attached to the sleepers with 

Vossloh fasteners. All German high-speed turnouts have electric heaters. 

 

Figure 2. High speed rail turnout EW 60-16000-6100 1:40.154-fb type, Bitterfeld station, Germany 

[11] 
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At the beginning of the 21st century, the BWG company established cooperation with Chinese railways 

on the project of constructing high-speed lines in China. In 2005, the R&D team was set up by Chinese 

railways. The team developed the designs used in Europe and improved many technical issues related 

to the construction, operation and maintenance of high-speed turnouts. The result of the team's work 

was the development of the two most popular designs of HSR turnouts: a turnout adapted to the turning 

speed of 160 km/h with a geometry of "5000 m circular + easement" curve line and a turnout adapted to 

the turning speed of 220 km/h with a geometry of "8200 m circular + easement ”curve line. In the main 

direction, such turnouts enable travel at speeds of up to 350 km/h. A typical turnout is made with 

UIC60D40 rails with small lateral bending stiffness. Also in Chinese railways, high-speed turnouts are 

made on ballast and ballastless railway tracks. By using the "multi-machine multi-point" system, switch 

machines with different throws are used and the traction points are actuated sequentially under the 

control, so as to realize synchronous conversion of long switch rails. 

4. Kinematic analysis of turnout connections on HSR lines 

The kinematic analysis for high-speed turnouts should include checking the designed geometry of the 

turnout against the requirements of TSI, standards and infrastructure managers' regulations. 

4.1 Requirements of the TSI INF 

In the Technical Specifications for Interoperability, the requirements for turnouts do not define the 

kinematic parameters that should be met by the curvature of the tracks in the turnout [12]. However, the 

geometry of turnouts can be analyzed in terms of meeting the following conditions: 

4.1.1 Cant deficiency 

According to TSI, the maximum cant deficiency for the operation of TSI compliant rolling stock depends 

on the intended use of the line and amounts to: 

• 153 mm for passenger traffic, 

• 130 mm for freight traffic. 

4.1.2 Abrupt change of cant deficiency  

The values of the maximum abrupt change of cant deficiency according to the TSI depend on the track 

speed and are as follows: 

• 130 mm for V ≤ 60 km/h,  

• 125 mm for 60 km/h < V ≤ 200 km/h,  

• 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h,  

• 25 mm for V > 230 km/h. 

4.2 Requirements of the PN-EN 13803 standard 

The PN-EN 13803 standard is based on TSI in its assumptions, but it describes in more detail all the 

permissible kinematic parameters. As part of the analysis, the following parameters should be checked: 

4.2.1 Cant deficiency 

In the case of the PN-EN 13803 standard, the maximum allowable cant deficiency at a turnout is 

different than in a straight track section and depends on the maximum track speed. For turnouts with a 

movable frog nose used on HST lines, the permissible cant deficiency is: 

• 130 mm for V ≤ 230 km/h, 

• 80 mm for 230 km/h < V ≤ 350 km/h. 

4.2.2 Abrupt change of cant deficiency  

Also in the case of abrupt change of cant deficiency, the permissible parameters result from the 

maximum permissible speed on the track section and are as follows: 
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Table 1. Upper limits of abrupt change of cant deficiency [13] 

Maximum speed 
Normal 

limits 

Exceptional 

limits 

V ≤ 60 km/h 110 mm 130 mm 

60 km/h < V ≤ 200 km/h 100 mm 125 mm 

200 km/h < V ≤ 230 km/h 85 mm 

V > 230 km/h 25 mm 

4.3 Requirements of the Solidarity Hub standards 

The Solidarity Hub standards were developed as a development of the TSI regulations and the PN-EN 

13803 standard. The permissible parameters are graded therein, taking into account the safety of railway 

traffic and passenger travel comfort. Grading takes place in three intervals: 

• Normal values (N) - used as basic, 

• Exceptional values (W) - used at the investor's request in difficult terrain conditions, 

• Limit values (G) - exceeding the permissible values in the Standards, but not exceeding the 

maximum values described in the PN-EN 13803 standard [13] and TSI [2]. 

As part of the Solidarity Hub Standards, the following geometric and kinematic parameters of the 

designed tracks at the turnout should be checked: 

4.3.1 Length of a straight segment or arc between two spirals 

The minimum length of the segment between two spirals should be: 

Some examples: 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

2
 for ’N’ conditions (2) 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

5
 for ’W’ conditions (3) 

4.3.2 Cant deficiency 

The cant deficiency for switches with a movable frog nose used on HST lines should be the maximum 

of: 

• 130 mm for V ≤ 230 km/h, 

• 80 mm 230 km/h < V ≤ 350 km/h. 

These values correspond directly to the provisions of the PN-EN 13803 standard [13]. 

4.3.3 Abrupt change of cant deficiency  

Similar to the TSI the values of the maximum abrupt change of cant deficiency depend on the track 

speed and are as follows: 

• 110 mm for V ≤ 60 km/h,  

• 100 mm for 60 km/h < V ≤ 200 km/h,  

• 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h,  

• 25 mm for V > 230 km/h. 

4.4 Requirements of the PKP PLK standards 

PKP PLK standards are the transfer of most of the provisions of TSI [12] and PN-EN 13803 norm [13]. 

The same kinematic parameters are checked, and their permissible values are divided into four ranges: 

• Recommended values (P0) - used as basic, lower than normal values in order to reduce the costs 

of maintaining infrastructure elements and improve passenger comfort, 

• Normal values (P1) - used as basic, 

• Exceptional values (P2) - used at the investor's request in difficult terrain conditions, 

• Limit values (P3) - exceeding the permissible in Standards, but not exceeding the maximum 

described in the standard [13] and TSI [12]. 
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As in the Solidarity Hub regulations, the acceptable parameters regarding cant deficiency and abrupt 

change of cant deficiency are specified for turnouts with a fixed frog and for turnouts with a movable 

frog used on HST lines. The following parameters are checked: 

4.4.1 Cant deficiency 

The maximum cant deficiency depends on the maximum speed on the track on the turnout and amounts 

to: 

Table 2. Upper limits of cant deficiency [4] 

Maximum speed P0 P1 P2 

V ≤ 230 km/h 100 mm 130 mm 130 mm 

230 km/h < V ≤ 250 km/h 80 mm 80 mm 110 mm 

The values from the P1 threshold are in direct line with the values allowed in the CPK standards [5]. 

4.4.2 Abrupt change of cant deficiency  

The values of the maximum abrupt change of cant deficiency depend on the track speed. PKP PLK 

standards do not specify a speed at the diverging track on turnout greater than 200 km/h. Acceptable 

values abrupt change of cant deficiency are as follows: 

Table 3. Upper limits of abrubt change of cant deficiency [4] 

Maximum speed P0 P1 P2 

V ≤ 60 km/h 130 mm 

60 km/h < V ≤ 100 km/h 100 mm 125 mm 

100 km/h < V ≤ 160 km/h 80 mm 160 − (0,35 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥) 
160 km/h < V ≤ 200 km/h 60 mm 160 − (0,35 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥) 

4.5 Clothoidal turnout 17000/7300-1:50 type 

Clothoidal turnout 17000/7300-1:50 type it is suitable for a maximum speed in the straight track of 350 

km/h and a maximum speed of 220 km/h in the diverging track. It is a turnout dedicated to connections 

between two tracks. The figure below shows the design of such a turnout: 

 

Figure 3. Geometric parameters of a turnout type 17000/7300-1:50 

The table below shows the check of the kinematic parameters of a switch with regard to TSI, standards 

and regulations SH and PLK: 

Table 4. Checking kinematic parameters in relation to TSI, norms and standards of SH and PLK 

Parameter Value TSI 
PN-EN 

13803 
SH standards PLK standards 

Length of a straight segment or arc between two spirals 

L 67.049 m - - 
44 m  

(’W’ conditions) 
- 

Cant deficiency 

R1 = 17 000 m 33.60 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

R2 = 7300 m 78.24 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

Abrupt change of cant deficiency 

R1 (∞ -> 17 000 

m) 
33.60 mm 85 mm 85 mm 85 mm not applicable 
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4.6 Clothoidal turnout 10000/4000-1:36.9 type 

Clothoidal turnout 10000/4000-1:36.9 type it is suitable for a maximum speed in the straight track of 

350 km/h and a maximum speed of 160 km/h in the diverging track. It is a turnout dedicated to 

connections between two tracks. The figure below shows the design of such a turnout: 

 

Figure 4. Geometric parameters of a turnout type 10000/4000-1:36.9 

The table below shows the check of the kinematic parameters of a switch with regard to TSI, standards 

and regulations SH and PLK: 

Table 5. Checking kinematic parameters in relation to TSI, norms and standards of SH and PLK 

Parameter Value TSI PN-EN 13803 SH standards PLK standards 

Length of a straight segment or arc between two spirals 

L 58.752 m - - 
32 m  

(’W’ conditions) 
- 

Cant deficiency 

R1 = 10 000 m 30.21 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

R2 = 4000 m 75.52 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

Abrupt change of cant deficiency 

R1 (∞ -> 10 000 

m) 
30.21 mm 125 mm 100 mm 100 mm 80 mm 

4.7 Biclothoidal turnout 7500/3000/15000-1:38.46 type 

Biclothoidal turnout 7500/3000/15000-1:38.46 type it is suitable for a maximum speed in the straight 

track of 350 km/h and a maximum speed of 160 km/h in the diverging track. It is a turnout dedicated to 

connections between two tracks or junction connections (exit or entry from/to high-speed line). The 

figure below shows the design of such a turnout: 

Figure 5. Geometric parameters of a turnout type 7500/3000/15000-1:38.46 

The table below shows the check of the kinematic parameters of a switch with regard to TSI, standards 

and regulations SH and PLK: 

Table 6. Checking kinematic parameters in relation to TSI, norms and standards of SH and PLK 

Parameter Value TSI PN-EN 13803 SH standards PLK standards 

Cant deficiency 

R1 = 7500 m 40.28 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

R2 = 3000 m 100.69 mm 153 mm 130 mm 130 mm 130 mm (P1) 
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R3 = 15 000 m 20.14 mm 153 mm 130 mm 130 mm 100 mm (P0) 

Abrupt change of cant deficiency 

R1 (∞ -> 7500 

m) 
40.28 mm 125 mm 100 mm 100 mm 80 mm 

R3 (15 000 m -> 

∞) 
20.14 mm 125 mm 100 mm 100 mm 80 mm 

Conclusions 

When designing and constructing high-speed lines, the specific requirements for railway turnouts should 

be taken into account. Turnouts as a critical element of a railway line should be performed taking into 

account the requirements of safety, passenger comfort and maintenance of the railway line. High-speed 

turnouts should be placed on straight sections of the track without cant and with a slight longitudinal 

slope. 

The presented designs of clothoid and biclothoid turnouts ensure the achievement of high speeds in the 

diverging track and in the main direction of the turnout. The geometry of the turnouts in question meets 

the requirements described in the Technical Specifications for Interopration, the PN-EN 13803 standard 

and the requirements of national infrastructure managers (Solidarity Hub and PKP PLK). 

Undoubtedly, in the coming years in Poland, the design and construction of new high-speed railway 

lines as part of the Solidarity Hub project or the modernization of the existing Central Railway Line by 

PKP PLK may begin. As part of the investment, it will be necessary to make the first HST turnouts in 

Poland, the design and construction of which will require the investor and project teams to develop and 

thoroughly analyze the issues described in the article. 
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Abstract: Data about the urban transportation system is specific, has high variety, and includes security-critical 

attributes, as well as personal data. Transportation-related operational and development decisions are 

complex and require high amount of data from various sources. Data is collected and generated by 

multiple standalone organizations, between which data sharing is not sufficient. The potential of 

cloud-based data storage and computing have been recognized; however, the high complexity and 

variety of transport data requires new design methods. We elaborate a transport specific cloud 

architecture, which is a combination of hybrid-, mobile- and edge cloud computing. The hybrid cloud 

architecture enables a cross-organizational IT integration, improving communication, data-sharing, 

and cooperation between transport organizations. The edge- and cloud computing architecture induces 

the IT integration of edge devices. We identified two major groups of edge devices, and two 

application fields respectively. First, vehicular networks are considered, where edge devices are 

vehicles and infrastructural elements, e.g., sensors. Second, mobile devices are examined, where 

mobile networks enable internet-of-things concepts. The spread of 5G networks is also facilitated by 

the application of the elaborated model, as integrated edge devices and edge-cloud communication 

require a scalable, fast, reliable and high bandwidth communication system. 

Keywords: networked information system, cloud computing, edge computing, information technology 

infrastructure 

Introduction 

Various concepts of cloud computing have received high attention in recent years, as scalable, flexible, 

secured, and agile solutions [1,2]. Design decisions (e.g., architecture selection, data storage solutions, 

level of integration etc.) are related to the concept of information technology infrastructure (ITI) [3,4]. 

ITI is defined [5-7], as a set of shared, tangible IT resources, to enable present and future business 

applications, such as  

(1) platform technology, i.e., hardware and software systems, 

(2) network and communication technology, 

(3) key data, data storage and handling systems, and 

(4) core data-processing applications. 

ITI has two primary infrastructural types, as traditional infrastructure, and cloud infrastructure. Cloud 

ITIs are often utilizing data warehouses, which have first been identified for organizational integration 

[8]. They include a collection of subject-oriented and -integrated data storages, an application oriented 

operational environment, and standardized enterprise-level analysis system.  

Cloud computing solutions are various. Next to ‘conventional’ cloud computing several other concepts 

have emerged. In this paper, we review, compare and combine hybrid cloud computing, edge computing 

and mobile cloud computing. The root of cloud computing models are networked information systems. 

Therefore, we proceed from a functional approach of networked information systems, as industry 

solutions of ITIs, conventional and mobile cloud models, and their applications. 
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Research gap and novelty 

Hybrid-, edge-, and mobile models of cloud computing have received high attention one-by-one. We 

elaborated a combined architecture, uniting hybrid, cloud, and edge solutions, especially for the field of 

transportation. The proposed combined architecture has five layers, and improve the IT integration of 

transportation systems in two major directions, as 

• cross-organizational IT integration, through a hybrid cloud architecture, enabling data-sharing 

and cooperation between different information systems of organizations, and 

• edge device integration, through a mix of mobile cloud- and mobile edge computing networks, in 

which not only end-user devices, but vehicles are connected as well. 

1. Networked information system models 

Networked information system models have gone through significant development in recent years. 

Cloud computing is highly related to ITI, as well as (mobile) edge- and mobile cloud computing. In this 

section, we review the models of networked information systems. 

The functional approach of ITI includes 8 main functions [9], as 

(1) applications management; including database management systems (DBMS), electronic provision 

of management information, 

(2) communication management, which incorporates firm-wide communication networks, and 

local/workstation networks (e.g., LAN), 

(3) data management, with all related storage systems, and services, 

(4) IT education management, meaning technology support and education services (e.g., training), 

(5) research and development, to identify, develop and test new technologies and validate solutions 

based on them,  

(6) security, including both physical- and cyber security, and 

(7) standard management, meaning the identified standards for IT architecture, and data systems. 

Several industry solutions are available; all of them are scalable, agile, and contain various services. We 

reviewed and compared three industry ITI frameworks: T-Systems’ ITI framework [10], Microsoft’s 

Azure Platform [11], and the Amazon’s AWS Global Infrastructure [12]. A variety of computing 

concepts have emerged, as service-based cloud computing. Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-

a-Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Data-as-a-Service (DaaS), Communication-as-a-

Service (CaaS), and Hardware-as-a-Service (HaaS). Those give the backbone of any up-to-date cloud 

platform and can be identified in a 5-layer architecture, as on Figure 1. 

 

 

Figure 1. The five-layer cloud computing ontology, based on [13]. 

SaaS is used by business users for completing business tasks. PaaS unites development and deployment, 

and handles application and service testing, as well as integration. System managers are using IaaS for 

creation of platforms for service application testing, including instruments like virtual machines, 

operating systems, and backup services [14]. Industry solutions include general service management 

instruments, such as process management, performance monitoring and analysis, and intelligent network 

supervision. Tasks can either be executed locally, in which case, local workstations are part of the ITI, 

as well as by using virtual computer environments. Regarding virtual environments, the ITI may include 

operating systems, applications, API dashboards, and control systems as services for end-users.  
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Data centers are crucial part of the infrastructure, as they provide both computing and storage resources 

[15]. Data center design usually includes not only the data storage systems, but the required energy 

management system, security, and communication networks. Computing and storage clouds are 

classified into public-, private- and hybrid cloud models [16-18]. Public clouds are services offered on 

public domains. Their main advantages are lower deployment costs and time. Private clouds are 

deployed within an organization, offering data and computing capacity for internal users. Hybrid clouds 

are utilizing both public- and private cloud models. They maintain a higher level of security, while 

having reduced costs. The downside of public clouds is the complex integration of different internal and 

community architectures. 

Data centers are secured by various instruments. Different layers have different security requirements, 

and thus, different security solutions are applied [19]. Distributed Denial of Service (DDoS) attacks are 

most typical against any TCP/IP computer network [20]. In a cloud environment, virtual machines are 

exposed to DDoS attacks; thus, all industry solutions contain multiple, often redundant security 

mechanisms. Blockchain protection and centralized authentication protocols are most common in this 

regard. Patching is also an effective instrument of system protection; by releasing/deploying new builds, 

the risk of issues is reduced [21]. 

Cloud networks are either standalone or are embedded into an enterprises’ information system. For 

different environments, different architectures and communication relations/solutions are proposed. 

Embedded cloud systems can communicate with local networks; thus, those are usually hybrid cloud 

systems. Communication resources are limited. When optimizing the communication network [22], we 

consider latency, reliability, velocity, and bandwidth. Next to rather conventional networks (e.g., LAN, 

(SD-) WAN, W-LAN, Wi-Fi etc.) concepts of mobile cloud- and edge computing (MCC, MEC) have 

emerged [23,24]. The most relevant, fog computing is a distributed computing paradigm that acts as a 

layer in between cloud datacenters and devices/sensors in IoT networks.  

MEC brings computational facilities closer to data sources and executes data processing with edge 

networks [25]. This enables decentralized cloud- and low latency computing with suitable energy 

consumption and high network traffic capability. Management of high network traffic capability, and 

low energy consumption are attempted by performing analytics on edge devices, though collective 

analytics for the system cannot be effectively done on a device [26,27]. Edge devices can also be used 

for malware detection, and thus be an innovative instrument of data security and network protection. 

Overall, edge computing models support IoT by the integration of edge devices, as well as the 

distribution of computing amongst edge devices. 

Due to the wide prevalence of mobile devices, MCC has received high attention as end users usually 

prefer to run necessary applications on their personal devices. Heterogeneity of mobile devices, as 

heterogeneity of software, hardware, and technology is a limiting factor of MCC [28]. Moreover, 

numerous cloud services are available. Such variations cause major challenges in the application of 

MCC [29]. MCC, MEC, and fog computing together are the base of 5G applications in cloud computing. 

2. Applicability of cloud computing models in transportation 

The transportation system has high heterogeneity in many senses. There are various stakeholders, such 

as passengers, service providers, infrastructure- and traffic management centers, and governance both 

on local/regional and national levels. The stakeholders perform multiple functions, from passenger 

decision support, through payment, booking, till design, and maintenance etc. In the case of several 

stakeholders, smart device applications are used, resulting an interconnected and complex system. For 

the sake of simplicity, we consider mobility- and non-mobility service providers, infrastructure & traffic 

managers, and governance as the four main stakeholders. Passengers appear as users of both services 

and infrastructure, as well as certain edge devices (e.g., smartphone, vehicles). 

2.1 Hybrid cloud models 

Hybrid cloud models unite private and public cloud storages. They recognized as a great tool to integrate 

enterprise software and hardware systems with cloud systems. In the first step, we elaborate the hybrid 

cloud model on Figure 2. 



Transport specific design of cloud networks: a combination of hybrid-, edge and mobile cloud computing 

 

 

 

Figure 2. Enterprise-level application of the hybrid cloud model  

We introduced four layers:  

(1) physical layer, in which vehicles, infrastructure, passengers, and parking/charging facilities are 

illustrated, 

(2) transport organizational layer, where four main organization types are distinguished, as mobility- 

and non-mobility service providers, infrastructure and traffic management companies, and 

governance, 

(3) layer of conventional information systems, and 

(4) the cloud layer, in which the hybrid cloud architecture is proposed. 

The hybrid cloud architecture consists of private- and public clouds, a data factory, and several services. 

Data factories are identified in Microsofts’ Azure framework [30]; however, there are units with similar 

function in all industry solutions. The data factory, as a logical element, is feasible for processing data 

for analysis and reporting, as well as it provides data in a structured manner [31]. Data is transferred to 

and from private and public clouds into the data factory. Cloud services provide safe and fast-access 

data handling. Data is sorted by the import-export engine into-and-from private and public clouds. Data 

stored in private clouds are only accessible for authorized users. Authentication is performed in the 

import-export engine as well.  

A cloud framework (in this case, MS Azure) is required to manage cloud computing services, APIs, as 

well as to carry out network analytics. Users access cloud services (data and computing) through the 

platform of the cloud service provider. We suggest user applications (e.g metadata search engines, data 
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exchange platforms for organizations) to be developed as web applications optimized for the cloud 

service providers’ system (e.g., utilizing virtual SQL machines in Azure). 

2.2 Inserting mobile- and edge computing into the architecture 

In order to facilitate the integration of end-users (pedestrians, passengers), and end-devices, we extend 

the presented architecture ‘under’ the physical layer (Layer 1.), as on Figure 3. 

 
Figure 3. Combined cloud computing architecture  

The developed architecture is combined, as it unites the hybrid cloud architecture with MCC and MEC. 

We have categorized edge devices into four groups, as 

(1) immobile sensors, which are sensors installed along or in the transportation infrastructure, 

(2) parking and charging facilities, which typically have their own sensors and/or computers, 

(3) soft mobility users, in which case vehicles usually do not have onboard computers, but passengers 

may use their own smart devices, and 

(4) motorized vehicles, in which vehicles are installed with complex onboard information systems, as 

well as drivers/passengers are equipped by smart device. 

Data is collected and processed by edge devices. The processed data is then transmitted to the edge data 

center, through the server gateway, which labels data. The edge data center consists of several cloud 

databases and is connected to the hybrid cloud layer. 

MEC and MCC applications are to be integrated with the central database management of the hybrid 

architecture as a result of connection of the edge data center and the hybrid cloud layer. This integration 

induces a wide variety of applications, such as mobile localization, passenger tracking, collection of user 

data etc. 
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2.3 Unified architecture 

In order to exploit advantages of the hybrid cloud architecture, as well as mobile- and edge cloud 

computing, a complex approach is required. Cloud architectures are either focused on cloud computing 

or edge computing. In order to achieve high functionality of cloud-, mobile cloud- and mobile edge 

computing combined, we introduce a novel design method, as on Figure 4. 

 

Figure 4. Combined cloud architecture 

Figure 4. represents a general, unit-oriented approach based on the previously introduced models. We 

propose five layers, and five types of transmission.  

T1 First the data is transmitted from the physical layer to the organizational layer, as organizations 

collect data (e.g., data collection with roadside sensors, data transmission from the sensors to the 

organization), 

T2 this data is then used, processed in the organization, using organizational information systems, 

T3 the data is then uploaded to a cloud platform, which in this context, is the hybrid cloud architecture,  

T4 the fourth connection is between the physical- and the edge cloud layers. Edge devices are 

processing and transmitting data, as well as running applications (e.g., smartphone route planning 

application, based on traffic data from the cloud),  

T5 the edge cloud layer receives this data and connects to the hybrid cloud layer (e.g., by monitoring 

passenger movement, speed, modal choice etc.). 

3. Discussion 

High variety of functions can be introduced by complex usage of cloud computing, MEC, and MCC. 

High volume, dynamic data collection and processing is a key challenge in novel information systems. 

When connecting organizational information systems, and various edge devices (onboard computers, 

sensors, mobile devices etc.), significant computing capacity is required, which is achieved with 

utilizing not only organizational information systems, and computers, but also cloud computing 

resources, as well as edge-devices, such as cars or smartphones. Mobile devices are 

(1) smart devices of passengers, drivers and pedestrians, as smartphones,  

(2) private vehicles with onboard information systems, and 

(3) public vehicles, connected to a fleet, managed by fleet management information systems. 

The impact of the combined cloud architecture can be explained in three directions. 

(1) First, establishment of vehicular networks is considered. Vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-

infrastructure (V2I) communication is available in the edge network. Data generated by vehicles 

and infrastructure is exchanged through and stored in the edge cloud layer. Vehicular networks 

require a stable, fast, and high availability network with high bandwidth rate.  

(2) Second, based on recent literature, this network should be a local 5G network. The establishment 

of 5G networks can be supported by MCC and MEC applications in transportation.  
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(3) Finally, as there are several edge devices in the combined architecture, we identify Internet of 

Things (IoT) as a relevant concept as well. 

Conclusion 

Several concepts emerged regarding cloud computing in the past years. Conventional models, such as 

the hybrid cloud model are appropriate for cross-organizational integration, while mobile and edge- 

cloud computing models are supporting the integration on the edge of information systems.  

In this paper, we elaborated the concept of a transport specific combined architecture. The concept 

includes a hybrid cloud architecture, as well as an object-oriented mix of mobile edge- and cloud 

computing. The elaborated concept is applicable as a use-case of vehicular network-, 5G- and IoT-

related development.  

The development of vehicular networks and IoT applications is supported on the edge cloud layer. 

Vehicles are connected to each other and to the infrastructure in the edge layer. Sharing of computing 

capacity as well as V2V and V2I communication is possible via these connections. Furthermore, mobile 

devices are connected to each other, sharing computing capacity and data, forming an IoT network.  

Currently, the majority of transport organizations are using conventional (local) information systems. 

Data sharing between companies is insufficient, therefore, development towards intelligent- and smart 

transportation is problematic. Those development processes require high magnitude of data, 

furthermore, their real-time applications (e.g., multimodal route planning) are based on dynamic data 

from multiple stakeholders. The collection, storage, processing, and utilization of such databases must 

be done in a controlled, and unified manner. The application of cloud technologies is feasible, as there 

is great development regarding IoT and 5G networks. The proposed, combined architecture utilizes not 

only web-based applications in the hybrid cloud model, but also induces IoT networks and possibly 5G 

with the edge cloud layer. 

Further research is required in the context of operational methods, especially data distribution between 

network elements. One of the major benefits of the application of our framework is the increased data 

sharing between stakeholders. Therefore, the coordination mechanisms of data exchange are a key 

challenge. Data distribution mechanisms, transmission technologies, and authentication protocols are in 

the scope of our future research. System- and data security is another major issue; in which case, our 

main research question is if and how current security tools and technologies can be applied in this 

complex system. 

Acknowledgement: The publication of the work reported has been supported by ETDB at BME. EFOP-

3.6.3-VEKOP-16-2017-00001: Talent management in autonomous vehicle control technologies. The 

work reported in this paper have been supported by the Ministry of Innovation and Technology within 

the organizational framework of the National Data Knowledge Center. 

References 

[1] Varghese, B. – Buyya, R.: Next generation cloud computing: New trends and research directions, 

Future Generation Computer Systems 2018 Vol.79. No.3. 849-861 

https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.020  

[2] Vasiljeva, T. – Shaikhulina, S. – Kreslins, K.: Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits 

and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia) Procedia Engineering 2017 

Vol.178. 443-451 https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017/01.087   

[3] Ariyachandra, T. – Watson, H.: Key organizational factors in data warehouse architecture 

selection, Decision Support Systems 2010 Vol.49. No.2. 200-212 

https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.02.006  

[4] What is IT Infrastructure? IBM. Available online: https://ibm.com/topics/infrastructure  

[5] Duncan, N. B.: Capturing Flexibility of Information Technology Infrastructure: A Study of 

Resource Characteristics and Their Measure. Journal of Management Information Systems 1995 

Vol.12 No.2. 37-57 https://doi.org/10.1080/07421222.1995.11518080  



Transport specific design of cloud networks: a combination of hybrid-, edge and mobile cloud computing 

 

 

[6] Weil, P. – Subramani, M. – Broadbent, M.: IT Infrastructure for Strategic Agility. Center for 

Information Systems Research. MIT Sloan School of Management. Available at SSRN: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=317307  

[7] Sirkemaa, S.: IT infrastructure management and standards. Institute of Electrical and Electronics 

Engineering (IEEE) Proceedings. International Conference on Information Technology: Coding 

and Computing, Las Vegas, NV, USA, 8-10 April 2002. 

https://doi.org/10.1109/ITCC.2002.1000387  

[8] Rifaie, M. – Kianmehr, K. – Alhajj, R. – Ridley, M., J.: Data Warehouse Architecture and 

Design. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2008 IEEE International 

Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, NV, USA, 13-15 July 2008. 

https://doi.org/10.1109/IRI.2008.4583005  

[9] Broadbent, M. – Weill, P. – Neo, B., S.: Strategic context and patterns of IT infrastructure 

capability. The Journal of Strategic Information Systems 1999. Vol.8. No.2. 157-187 

https://doi.org/10.1016/S0963-8489(99)00022-0  

[10] T-Systems. IT Infrastructure Portfolio. Available online: https://t-systems.hu/solutions/it-

infrastructures  

[11] Microsoft Azure IaaS (infrastructure as a service). Available online: 

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/iaas/  

[12] Amazon 

[13] Youseff, L. – Butrico, M. – Da Silva, S.: Towards a Unified Ontology of Cloud Computing. 

Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) IEEE 2008 Grid Computing 

Environment Workshop, GCE. https://doi.org/10.1109/GCE2008.4738443  

[14] Rani, D. – Ranjan, R., K.: A Comparative Study of SaaS, PaaS and IaaS in Cloud Computing. 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering 2014 

Vol.4. No.6.  

[15] Shieh, A. – Kandula, S., Greenberg, A. – Kim, C. – Saha, B.: Sharing the Data Center Network. 

8th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 11). 

Available online: https://usenix.org/legacy/event/nsdi11/tech/full_papers/Shieh.pdf  

[16] Boss, G. – Malladi, P. – Quan, D. – Legregni, L. – Hall, H.: Cloud computing. IBM White Paper. 

2007 Available online: 

http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/wes/hipods/Cloud_computing_wp_fina

l_8Oct.pdf  

[17] Sun Microsystems: Introduction to cloud computing architecture. White Paper, 1st edn. Sun Micro 

Systems Inc, 2009 

[18] Chang, V. – Walters, R., J. – Wills, G.: The development that leads to the Cloud Computing 

Business Framework. International Journal of Information Management 2013 Vol.33. No.3. 524-

538 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.01.005  

[19] Parast, F., K. – Sindhav, C. – Nikam, S. – Yekta, H., I. – Kent, K., B. – Hakak, S.: Cloud 

computing security: A survey of service-based models. Computers & Security 2022 Vol.114 

102580 https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102580  

[20] Arora, P. – Wadhawan, R., C. – Ahuja, E., S., P.: Cloud computing security issues in 

infrastructure as a service. International Journal of advanced research in computer science and 

software engineering 2012 Vol.2. No.1. 

[21] Zhang, S. – Zhang, X. – Ou, X.: After we knew it: empirical study and modelling of cost-

effectiveness of exploiting prevalent known vulnerabilities across IaaS cloud. ASIA CCS ‘14: 

Proceedings of the 9th ACM symposium on Information, computer and communications security. 

June 2014 317-328 https://doi.org/10.1145/2590296.2590300  

[22] Du, J. – Zhao, L. – Chu, X. – Yu, F., R. – Feng, J. – I., C., L.: Enabling Low-Latency 

Applications in LTE-A Based Mixed Fog/Cloud Computing Systems. Institute of Electrical and 

Electronics Engineering (IEEE) IEEE Transactions on Vehicular Technology 2019 Vol.68. No.2. 

1757-1771 https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2882991  

[23] Mahmud, R. – Kotagiri, R. – Buyya, R.: Fog Computing: A Taxonomy, Survey and Future 

Directions. 2018 In: Di Martino B. – Li KC – Esposito A. (eds) Internet of Everything. Internet of 

Things (Technology, Communications and Computing). Springer, Singapore, October 2017 

https://doi.org/10.1007/978-981-10-5861-5_5  



Transport specific design of cloud networks: a combination of hybrid-, edge and mobile cloud computing 

 

 

[24] Shi, W. – Cao, J. – Zhang, Q.: Edge Computing: Vision and Challenges. Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE) IEEE Internet of Things Journal 2016 Vol.3. No.5. 637-646 

https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198  

[25] Varghese, B. – Wang, N. – Barbhuiya, S. – Kilpatrick, P. – Nikolopoulos, D., S.: Challenges and 

Opportunities in Edge Computing. Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 

2016 IEEE International Conference on Smart Cloud (SmartCloud), New York, NY, USA, 18-20 

November 2016. https://doi.org/10.1109/SmartCloud.2016.18  

[26] Shabtai, A. – Kanonov, U. – Elovici, Y. – Glezer, C. – Weiss, Y.: “Andromaly”: a behavioral 

malware detection framework for android devices. Journal of Intelligent Information Systems 

2012 Vol.38. 161-190 https://doi.org/10.1007/s10844-010-0148-x  

[27] Hari, P. – Ko, K. – Koukoumidis, E. – Kremer U. – Martonosi, M. – Ottoni, D. – Peh, L.-S. – 

Zhang, P.: SARANA: language, complier and run-time system support for spatially aware and 

resource-aware mobile computing. Philosophical Transactions of the Royal Society A 2008 

Vol.366 3699-3708 https://doi.org/10.1098/rsta.2008.0127  

[28] Sanaei, Z. – Abolfazli, S. – Gani, A. – Buyya, R.: Heterogeneity in Mobile Cloud Computing: 

Taxonomy and Open Challenges. Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) IEEE 

Communications Surveys & Tutorials 2014 Vol.16. No.1. 369-392 

https://doi.org/10.1109/SURV.2013.050113.00090  

[29] Hogan, M. – Liu, F. – Sokol, A. – Tong, J.: NIST cloud computing standards roadmap-version 

1.0. 2011 Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 

[30] Introduction to Azure Data Factory. What is Azure Data Factory? Microsoft Documents (article) 

29th September 2019. Available online: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-

factory/introduction (accessed: 7th February 2022) 

[31] Wang, Y. – Li, Y. – Sui, J. – Gao, Y.: Data Factory: An Efficient Data Analysis Solution in the 

Era of Big Data. Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 2020 5th IEEE 

International Conference on Big Data Analytics (ICBDA) 2020 28-32 

https://doi.org/10.1109/ICBDA49040.2020.9101284  



Trenitalia's arrival on the Paris-Lyon high-speed line: from open competition to a more underground cooperation with SNCF? 

 

 

Trenitalia's arrival on the Paris-Lyon high-speed line: from open 

competition to underground cooperation with SNCF? 

Prof. Laurent Guihéry 

CY Cergy Paris University 

e-mail: laurent.guihery@cyu.fr 

Abstract: In its 2011 white paper, European transport policy recommends strengthening the dynamics of 

competition in passenger rail transport in the E.U. Since December 18, 2021, Trenitalia has been 

serving Lyon and Paris in open access as an extension of the Milan - Turin - Lyon - Paris line. For 

the moment, the offer concerns three round trips per day between Milan and Paris (five beginning of 

June). Offices and ticket vending machines have been installed in the Lyon and Paris stations. This is 

a revolution in France, a country that is one of the last in Europe to implement, slowly and cautiously, 

the recommendations of the European Union. Our paper will focus on the start-up of this service by 

attempting to evaluate the first six months of operation.  

Keywords: Railway, Competition, France, SNCF, Trenitalia 

Introduction 

In 2011, the white paper on European transport policy recommended liberalizing the rail transport sector, 

reinforcing the competitive logic.  

Adapted to the rail sector, the implementation of competitive logics in this sector first requires a 

segmentation of rail activities into centers of competence (graph 1). The core of this segmentation is a 

vertical separation between network activities (the IM or infrastructure manager) and railway operations 

(the action of the RUs or railway undertakings). This is the framework of Guideline 91/440, which is at 

the origin of the major railway reform in Europe. 

 

Figure 1. Railway reform in Europe 

Obviously, competition does not appear directly at the network level, which takes the form of a natural 

monopoly, and therefore requires strong regulation, carried out in France by the A.R.T. (Autorité de 

Régulation des Transports). On the operating side, competition takes two forms (graph 2): either 

intermodal competition, between two modes of transport in a fairly traditional way, rail and air for 
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example. This form of competition is widely used in Europe today. A second form is intramodal 

competition, within the same mode. There are two approaches to implementing this intramodal 

competition in the rail sector: open access competition and competition through tenders for regional 

passenger rail transport, where the regional service offer can be segmented into lots. In 2022 in France, 

after many years of procrastination and preparation, these two approaches are now at work: on the 

regional rail passenger transport side, the Transdev group has won the tender for the Southern region to 

operate the Marseille-Nice line, with SNCF retaining various lots in the region. On the open access side, 

the big news at the end of 2021 was the launch of Trenitalia's competitive offer on the Milan - Lyon - 

Paris route, competing head-on with SNCF's InOui and Ouigo on the Paris - Lyon high-speed line (also 

on Milan – Lyon – Paris relation). In June 2022, Trenitalia's offer will include three Paris - Lyon round 

trips and two Milan - Lyon - Paris round trips, i.e. 5 trains per day, or about 20% of the Paris - Lyon 

offer. This is a major change on the busiest high-speed route in France   

 

Figure 2. Railway competition: definition 

1. Attractiveness for an increasingly strong open access competition in Europe  

Rail competition in high-speed rail and open access is currently experiencing a real boom worldwide, 

but especially in Europe: Italy was the first to initiate this movement by subscribing to the 

recommendations of the European Commission on rail liberalization and its famous 4ème rail package 

with a start of Italo-NTV in April 2012. The covid19 pandemic has put a strong brake on this trend but 

has not reversed it. The success is there for the new entrant NTV-Italo as well as for the incumbent, with 

an increase of 120% between 2011 and 2019 (Giuricin, 2022). More than 30 million passengers have 

been transported by high-speed rail in Italy, with profits for both companies. In the last 5 years, Italo 

has doubled its fleet of high-speed trains (AVG) and high-speed pedolino (EVO). Trenitalia has reacted 

vigorously to this new competition, lowering its prices (see graph 1) and increasing its range (equipment, 

quality of service, punctuality). This reactivity facing this new competition in Italy has led Trenitalia to 

enter the European market rapidly, and today it is a major player in high-speed competition in Europe, 

especially in France and Spain. 
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Source: Global Railway Review, Giuricin, 1.03.2022 ; le Yield est la recette tarifaire par voyageur.km 

Figure 3. HSR results for Italy 

Trenitalia is studying the development of its activities in Spain within the company IRYO with 45% of 

the company's capital. Spain has a more complex development with lots assigned to RENFE, the 

historical operator, to ILSA - IRYO commercial brand - and OUIGO (SNCF).  In France, OUIGO 

reaches a revenue level of 5.1 cent € per trip, less than half that of the SNCF's Inoui services. Between 

Madrid and Barcelona, despite the pandemic, traffic has increased significantly with a real success of 

Ouigo (graph 2). 

 

 

Source: Global Railway Review, Giuricin, 1.03.2022 

Figure 4. Effect of competition in HSR in Spain 

In France, Ouigo experiences a real success with the public with 9.76 million voy.km in France next to 

the top-of-the-range service of SNCF Inoui, which has a record of 41 billion voy.km in 2021, a revenue 

in cent € per voy.km of €10.8 and a load factor of 71%. 

In Korea, competition has also emerged in the Korean high-speed rail market with the arrival of SRT 

against Korail (Giuricin, 2022).  
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In general, high-speed rail is moving towards increased competition between European operators. The 

system of agreements that existed until now seems to be increasingly outdated. For example, SNCF has 

denounced its cooperation with RENFE in the joint venture Elypsos. “These links with Spain have never 

been profitable”, according to SNCF. Due to COVID, but not only, the demand for seats had even fallen 

by 72% in 2020 compared to 2019, and then again by 59% in 2021. The only thing left for SNCF is the 

Alleo cooperation with Germany, but it is little known to the public. The Lyria joint venture with 

Switzerland is in name only, as SNCF is responsible for almost the entire offer. As for Thalys and 

Eurostar, they are no cooperation but companies in their own right. 

In short, open access competition now seems to be the driving force behind the upheaval of high-

speed rail in Europe. New operators are showing their willingness to enter this market: Le Train, 

but above all Getlink, which operates the Channel Tunnel and wishes to acquire high-speed trains to 

make them available to rail companies that could compete with Eurostar. The project is well advanced 

and the first trains could be running in 2026. RENFE seems to be the most interested in this new service, 

which could compete with Eurostar, which is 55% owned by SNCF. "The objective is to circulate "2 to 

3 million additional passengers" per year across the Channel, that is to say an increase of "20% of the 

level of traffic before" the health crisis, thanks to "ten trains" that would make "four to five round trips" 

per day, according to Jacques Gounon (Source: AFP, March 21, 2022). 

2. Trenitalia on Milan - Lyon - Paris 

Trenitalia has launched a new service between Milan and Paris via LYON with a superb ERT 1000 

frecciarossa rolling stock (Bombardier Hitachi). These are 260,000 seats that will be offered for sale 

between Milan and Paris. This should also represent 284 million seats.km between Paris and Lyon until 

an increase in rotations in June 2022. This superb train offers 462 seats (compared to 556 seats for the 

new SNCF TGVs with the elimination of the “carré” (510 on the classic TGVs and 1020 if multiple 

units) and 617 for Ouigo - 1288 if multiple units).  

Three classes are offered to the customer:  

a) executive comfort (two rows of 5 large recliners that can be adapted to the direction of travel: 

introductory price: 139 € on Paris-Lyon and 165 € on Milan-Paris with a meal and a snack; note 

the presence of a meeting room with screen, closet, etc. .... ) 

b) Business comfort in cars 2 and 3 equivalent to 1st class TGV. Two ambiences are available: 

Silenzio and Allegro. With introductory prices starting at 29 € on Paris - Lyon and 36 € on Milan 

- Paris. With a welcome snack. 

c) Standard comfort for second class cars, also with the silenzio or allegro option, with introductory 

prices of €23 on Paris-Lyon and €29 on Milan-Paris.  

The success is there, with a very good occupancy rate in the first months of operation - 150,000 

passengers have been carried since the launch at the end of December 2021 until March - and very good 

feedback from customers: "We are very satisfied. We can say that the results are very encouraging. 

During the school vacations, we had a very good occupancy rate for the trains. They were almost 

completely full with a rate of occupancy of 98%, knowing that due to the restrictions linked to Covid, 

the saleable seats did not exceed 80% of the capacity of the trains. There was a great deal of curiosity 

on the part of our passengers, who had the opportunity to try a completely different service, and that's 

our spirit. We had very good feedback on social networks, but also live through our crews." (mediarail 

Belgium, 11.02.2022). 

Recruitment at Trenitalia France is witness to this initial success: on February 13, 2022, on the Trenitalia 

France website, one job was offered in Chambéry, four jobs in Lyon and thirteen in Paris.  

2.1 Competition with the SNCF TGV  

Trenitalia first came to occupy a niche left aside by the SNCF, namely serving Lyon directly between 

Paris and Milan. Indeed, the SNCF TGV link between Milan and Paris does not stop in Lyon since it 

takes the high-speed line at Saint-Quentin-Fallavier before Lyon, whereas Trenitalia will serve the Lyon 

Part-Dieu station. In addition, the SNCF TGV stops at several stations in Italy, without being able to use 

the high-speed line between Turin and Milan (which requires ERTMS on the 143 km of high-speed 

lines). Trenitalia uses this high-speed line (300 km/h) and does not stop at intermediate stations. Finally, 



Trenitalia's arrival on the Paris-Lyon high-speed line: from open competition to a more underground cooperation with SNCF? 

 

 

the terminus station in Italy of the SNCF TGV offer is Milan Garibaldi and not Milan Centrale like 

Trenitalia.  

Between Modane - impossible to board a Trenitalia train for a regional route in Auvergne Rhônes-Alpes 

- and Chambéry, the route is the same for both operators at the exit of the Mont-Cenis tunnel. The 

Modane - Lyon link remains very slow and sometimes uncertain in terms of service quality, while 

waiting for the Lyon - Turin high-speed link. 

In the long term, the question arises as to whether the SNCF should keep this Paris-Milan route, which 

is clearly less valued than the Trenitalia route, which is supported by recent and effective 

communication. The rolling stock used is very close to being decommissioned and studies are underway 

to redirect the service to a Marseille – Nice - Milan route that was abandoned by Thello (former French 

subsidiary of Trenitalia). 

Table 1. Competition in the relation Milan – Paris between SNCF and Trenitalia 

 

Source: Railpassion, 26.02.2022 

In June, Trenitalia is completing its offer with an extended round trip range throughout the day. Unlike 

the current two daily frequencies, which also serve Chambéry, Modane, Turin and Milan, the additional 

frequencies to be introduced will be limited between Paris Gare de Lyon and Lyon Perrache, with service 

to Lyon Part Dieu station. A third round trip will be offered from April 5, then two more from June 1. 

This means that in total, Trenitalia will be offering 4,600 additional seats. On the SNCF side, SNCF will 

operate 24 daily round trips between Paris and Lyon (22 Inoui and 2 Ouigo). 

Thus, taking into account the 24 connections proposed by the SNCF, the market will have almost 30 

daily high-speed connections between Paris and Lyon on certain days. 
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Table 2. Relation: Trenitalia between Paris – Lyon in June 2022 

 

Source: Trenitalia, 2022 

2.2 Price, positioning of the offer  

Trenitalia's service offer is well positioned and has received very good feedback from customers, 

according to the first surveys conducted by the Italian company: on the positive side, we note: the 

quality-price ratio, the simplicity of purchase, the hospitality (coffee, drinks, snacks, goodies), the 

quality coffee, a lot of on-board staff, the WIFI (quality connection and press content), the very 

accessible waste garbage cans, the signaling of the seats,... Weaknesses: bar rather unpleasant (no view, 

no seat), luggage management in 2ème  class (see picture), very bright room,... 

 

Source: SNCF 

Figure 5. Examples of good (right) and bad (left) experiences 
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Table 3. Example of prices between Trenitalia and SNCF 

Wednesday 20 april 2022   

En €  Paris-Lyon Paris-Lyon-Milan 

TRENITALIA Standard 23 - 49 79 

 Business 89 - 29 125 

 Executive 139 Epuisée 

SNCF Second cl. 58-65 79 

Inoui first cl. 60-80 99 

Ouigo  22 - 39  

Wednesday 4 may 2022   

En €  Paris-Lyon Paris-Lyon-Milan 

TRENITALIA Standard 23 45 

 Business 29 49 

 Executive 139 165 

SNCF Second cl. 56 39 

Inoui First  cl. 64 64 

Ouigo  22 - 19  

On average, in December and January, prices were €37 between Paris and Lyon and €51 between Milan 

and Paris (in standard class). Nearly 40% of seat reservations are made the week before the trip. The 

train occupancy rate is very good: 98% in December for the launch month and 83% in December-

January and 81% in February. 79% of passengers are connected to the WIFI portal.  

According to the director of the French subsidiary of Trenitalia, Mr. Rinaudo, since 18/12/2021, date of 

the launch of the PARIS - LYON - MILAN routes, that is to say in 3 months and a half, Frecciarossa 

has already transported nearly 150,000 passengers with an average load factor of 87%. 

Trainline, an independent European platform for booking train tickets, offers all SNCF and Trenitalia 

trains for sale, which gives it a fairly complete view of the Milan - Lyon - Paris market. At the beginning 

of April 2022, Trainline published a study of sales on the Paris-Milan route, in both directions. Here are 

some of the results: 

• Ticket sales on the Paris-Milan route (in both directions) have tripled since the launch of Trenitalia 

on December 18, 2021 (+216% of reservations). On the Paris-Lyon-Milan route alone, the 

increase is 106%. On the Paris-Lyon route alone, the increase is 14%. 

• 50% of tickets sold for travel from Paris to Milan are for stays of 1 to 3 nights, the other half for 

stays of 4 to 7 nights and 8 to 15 nights. 

• Trips from Milan to Paris are generally shorter, with a higher frequency of trips of 1 to 3 nights. 

The most popular destinations on the route are, in order: Paris, Milan, Lyon and Turin. The most 

booked routes on this line are Paris - Lyon, Paris - Milan and Lyon - Paris. 

• 16% of tickets purchased on Trenitalia services are in Business & Executive class (both ways). 

• The average price of a ticket sold on this route is €48 for Paris - Milan and €38 for Paris - Lyon. 

Average prices paid on the Paris-Lyon route, the busiest in France, have dropped by 23% in the 

Paris-Lyon direction and by 30% in the Lyon-Paris direction (mobilités magazine, April 7, 2022). 

These elements confirm the success of the link operated by Trenitalia: in the first three and a half months 

of operation, the occupancy rate has reached 87%. 75% of customers are international and 25% national 

(mobilités magazine, April 7, 2022). 
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2.3 Operation and track access charges 

Regarding the operation of the rail line, observed between December 18, the date of the launch, and 

January 16, it shows a very good punctuality in Lyon: thus no delay at the departure of Paris over this 

period (SNCF Réseau; Paris-> Milan axis). On the Italian side, it was a great success because the entry 

on the French network is generally on time in Modane in the Milan - Paris direction. On the Milan - 

Paris route precisely, a 41 minutes delay at Modane due to a long customs and police control and a fire 

alarm on board (on January 10) and two 11 minutes delays due to rather long customs/police controls 

(on 25/12 and on January 7). In general, the customs/police control in Modane takes 10 minutes but is 

well caught up in Lyon because 20 minutes of parking are foreseen before leaving on the LGV Paris-

Lyon. No incidents on the rolling stock were observed in either direction. Finally, single-track operation 

between St-André-le-Gaz and Chambéry is rather chaotic. According to SNCF Réseau, most of the 

delays are due to "background noise" caused by SNCF Réseau, infra-regional incidents or "other RUs", 

plus customs and police controls. To date, the main observation is that Trenitalia's Frecciarossa trains 

do not experience, and are not the cause of, any delays, including traffic in Italy (SNCF Réseau). 

Interesting is also the level of the track access charges for the use of the infrastructure on the Paris-Lyon 

network. They are very high compared to those charged in Italy.  

They represent between 30 and 40% of the ticket price. Rail tolls on Paris-Lyon range from 26 to 39 

euros per train.km against 8 € per train.km in Italy (Les Echos, 19.10.2021). This observation is the 

subject of much criticism from the new entrant Trenitalia, which is asking for a rebate with a reduction 

in the cost of train paths.  

 

Figure 6. track access charges for Paris – Lyon high speed track 
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These access charges are essential for SNCF Réseau. They represent nearly 90% of the income of the 

infrastructure manager in France (SNCF Réseau), whereas they cover, on average, about 50% of the 

expenses of infrastructure managers in other European countries. The distortion of competition is almost 

institutional. "The dependency link between SNCF Réseau and SNCF Voyageurs means that by 2030, 

nearly 20% of SNCF Réseau's investments must be financed by SNCF Voyageurs' dividends. The 

infrastructure manager is thus strongly interested in the success of the incumbent operator, much more 

than in that of the new entrants," deplores the ART. 

According to an article in Le Parisien (April 5, 2022), Trenitalia has received "substantial discounts" on 

the price to be paid for rail access charges: 37% in the first year, 16% in the second and 8% in the third. 

This toll has three components (see graph 3): an access fee, a circulation fee and a market fee on which 

SNCF Réseau's rebate will be based. This seems to be in line with the "differentiated pricing" provisions 

laid down by the French Transport Regulatory Authority (ART), which will also decide whether or not 

this rebate is appropriate. This facility is making critics from SNCF passengers, which must pay 60% of 

its profits to the network as part of a fund to help finance infrastructure projects. (Le Parisien, 5.04.2022). 

The main idea is to make the French network more attractive, to get more TGVs to run and thus 

potentially increase the revenues of the infrastructure manager. This also aims to lower prices. This is 

also a signal to RENFE, which is expected to be on the French high-speed network in the next few years.  

In April 2022, Trenitalia is experimenting with the coupling of two TGVs: the tests, which are intended 

to obtain approval for commercial service on the French network for the ETR.1000's dual compositions, 

should last from December 2022 to July 2023. Regular services between Paris and Lyon should begin 

by the end of 2023. 

Conclusion 

Open access rail competition on the Paris-Lyon route finally places France among the member states 

that have implemented the recommendations of the major European rail reform. Trenitalia's first 

operating results in France are positive and call for an extension of the offer, which will take place in 

June. SNCF has already reacted by keeping a closer eye on its service quality, strengthening its premium 

and Ouigo commercial offer, and positioning its future TGV M on this network as a priority in 2024.  

Will France follow in the footsteps of the successful competition between NTV - Italo and Trenitalia in 

Italy? Across the Alps, NTV has taken 35% of the high-speed market in a market that has doubled 

between Milan and Rome. Trenitalia has increased its frequencies and greatly improved its quality of 

service. And the incumbent's fares have dropped by 40%! Let's hope that the lessons learned from the 

successful experience in Italy will be applied in France.  

In a broader European context, the question arises of the level of competition - cooperation between 

Trenitalia and SNCF. Indeed, RENFE and ITALO - NTV could aspire to insert themselves on the Paris 

- Lyon route in a much more competitive perspective than the current positioning of Trenitalia, which 

announces: "Trenitalia's intention is not to take market share from SNCF" (Les Echos, 17.12.2021). This 

admission makes it possible to imagine a market distribution that is more cooperative than competitive, 

in other words, a maximum occupation of the train paths to prevent any non-cooperative entries. In fact, 

according to various sources, the withdrawal of Thello from the Southern region could lead SNCF to 

reposition its TGV Paris - Milan (via Chambéry), which is in sharp decline, on a Marseille - Nice - Milan 

route abandoned by Trenitalia. Clearly, cooperation or even agreement remains a resistant bias of the 

historical operators. The only difference is that two very different offers are still available to customers 

on the busiest route in France.  
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Abstract: In the near future, replacement of the piston internal combustion engines with any type of analogous 

device is practically excluded. At the same time, there are sharply expanded in the world the vehicle 

fleets equipped with piston internal combustion engines, which are the consumers of natural fuel 

resorces. Realization of the high-performance cycle in transportation and power installations is of a 

high importance, since it is assciated with global energy problems. For the assessment of engine’s 

ecological compatibility there are applied such parameters as thermal energy ,,scattered“ by exhaust 

gases. One of the effective remedies for increasing the engines performace and reducing the ,,heat 

effect“ is  a conversion of the exhaust gases energy into mechanical one and then using this energy 

for different purposes, for instance, for air-conditioning and heating of inside of a car. The technical 

result of this work consists in the increasing of reliable performance heating and air-conditioning 

system, fuel saving, increasing of overall efficiency and reducing the ,,heat effect“.      

Keywords: Transportation and power installations; Air-conditioning; Exhausts; Evaporator. 

Introduction 

Modern vehicles are mostly equipped with the piston internal combustion engines, which are 

distinguished by low fuel consumption among other energy devices allowing use of other natural fuel 

resources. We may therefore say that In the near future, replacement of the piston internal combustion 

engines with any type of analogous device is practically excluded, so, according to various projections,  

it will remain basic transport and energy equipment in the twenty-first century.   

1. General situation 

At the same time, there are sharply expanded in the world the vehicle fleets equipped with piston internal 

combustion engines, which are the consumers of natural fuel resources, the Earth's reserves of which 

are limited. Consequently, it is obviously that realization of the high-performance cycle in transportation 

and power installations is of high importance, since it is associated with global energy problems. On the 

other hand, realization of cycle which, in terms of topicality, is characterized by minimum 

environmental dimensions, is of higher importance than high-performance cycle and directly associates 

with global economic problems. The heat dissipation capabilities of internal combustion engine exhaust 

gases are currently well studied. Our studies have been conducted by the World Intellectual Property 

Organization, the European Patent Organization, Germany, Canada, the USA, Japan and Russia, and 

others using the archives of national patent offices. As a result, more than 10,000 patents have been 

discovered, dedicated to the methods and means of heat utilization of the products of combustion 

products of internal combustion engines. Despite the large number of inventions, they are based on 

similar principles and differ only in design features. Data analysis also shows insufficient theoretical-

experimental study of processes. 
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Also, the results of the analysis of the performed works show that there are no systems working on the 

joint cold-heat modes for air conditioning-heating of the vehicle and complex studies dedicated to the 

improvement of their economic and ecological processes.  

The project is a model and the aim of the research is to develop the theoretical foundations of the air 

conditioning-heating system working on the thermal energy of the exhaust gases, a constructive and 

technological solution that provides energy saving, ecological and safe mass consumption in internal 

combustion vehicles. , As a source of renewable energy and will significantly improve the energy 

balance consumed by vehicles. 

1.1 Environmental impact  

Analysis (resolving) of these problems is reasonable since they are directly interconnected one to 

another. For instance, an increase in the temperature limits causes enhancement of efficiency. In reality, 

an increase in the temperature limits would be achieved only by increasing the cycle's upper (maximal) 

temperature limit. At this time, the lower temperature limit is minimally changing. By the same 

procedure, the cycle's temperature rise is accompanied by an increase in noise, amount of nitrogen 

oxides and exhaust thermal energy «scattered» into the environment. All this points that the fuel 

efficiency and environmental performance are «incompatible» one to another. As opposed to fuel 

efficiency the engine's environmental performance does not depend on the efficiency factor except for 

amount of carbonic acid in exhaust. This latter one reinforces the atmospheric «greenhouse (heat) 

effect». 

1.2 The main purpose 

For evaluation of ecological compatibility of the engine there are using such parameters as thermal 

energy “scattered” into the environment from exhaust gases. Thereby, the major problem in motor 

industry should be formulated in a following way : creation and development of high-performance and 

high-ecological cycles. In solving these problems it is important to determine admissible ways and 

possibilities of «incompatibility». 

2. Conversion of thermal energy 

Currently, discussions about limitation of carbon dioxide concentration in air are not incidental 

(according to ACEA’s data the amount of carbon oxide emitted by transport-power installations must 

be reduced to 20 g on 1 kilometer of traveled).  

Amount of carbon oxide in exhausts is considerable and despite fact that it is not dangerous substance 

for human health, it is necessary to reduce its concentration in exhaust gases, As opposed to other 

chemical substances the carbon dioxide is characterized by high thermal radiation as at the Earth’s 

surface so in the environment that causes the strengthening of global warming effect, i.e. the average 

temperature rise. Reduction of of carbon dioxide concentration is possible by reducing the fuel 

consumption or by using of such kind of fuel (for example, the biofuel) the consumption of which won’t 

cause disruption of the balance of carbon dioxide in the environment. However, this is associated with 

certain problems. One of the most significant factors for increasing the efficiency thermal energy and 

reducing the « greenhouse effect » is a conversion of thermal energy of exhaust gases into mechanical 

operation and using this energy for various purposes, for instance, for air-conditioning and heating of 

the inside of a car. Schematic diagram for such system is shown in Figure 1. The car air-conditioning 

system comprises the boiler connected to the internal combustion engine manifold and heat exchanger 

adherent to it, which is placed together with ventilator in inside of a car in the air supply channel. Also, 

the system is equipped with absorbent devices connected to throttle valve and temperature transmitter 

[2].  

2.1 Description of innovation 

Use of this kind of device for air-conditioning and heating of the inside of a car, in comparison with 

compressor, has several advantages:  

1. temperature of exhaust gases goes down that positively influences on heat balance;  
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2. internal combustion engine does not spend additional power for driving of the compressor that enables 

to reduce the fuel consumption;  

3. due to absence of mechanical drive the system for driving the additional device from the engine is 

simplified (no need of driving pulley, bearings, the width of driving belt is reducing);  

4. the noise of power installation is reduced;  

5. use of other freon substitute agent in heating and air-conditioning aggregate improves environmental 

conditions and helps to keep the ozone layer  

As a drawback of system should be considered an insignificant rework of the engine’s exit pipe and 

irregular shaped boiler.  

 

Figure.1. Schematic diagram for air-conditioning and heating system of the inside of a car 

3. The technical result 

The technical result of this work should be an increase in reliable performance of the vehicle’s heating 

and air-conditioning system, fuel saving, increase of overall performance index and reducing the 

«greenhouse effect». The technical result should be achieved thanks to effective heat removal from the 

engine’s exhaust manifold (the exhaust gases temperature is used directly). Due to design simplicity and 

with a glance of an increase of reliable performance, at the additional pipe of the internal combustion 

engine’s exhaust manifold lengthening there is mounted the boiler filled with ammonium hydrate 

solution, which for the purpose of direct use of engine’s exhaust gases, is connected to the exhaust pipe 

by means of inlet and outlet tubes, but the additional channel ensures regulation of temperature in the 

system. 

3.1 Detailed schematic diagram 

The air-conditioning and heating system of the vehicles’ inside space comprises the heat exchanger 2, 

placed in the air suplly channel 1, connected to air pipe 3, which is connected to the boiler 6 by means 

of tubes 4 and 5. But inside the air pipe 3, between tube and heat exchanger there is placed the absorbent 

7 and electric tap 14. The system additionally comprises the exhaust gases outlet tube 9 as well, on 

which there is mounted the boiler 6. For the purpose of transmission of the excess exhaust gases the 

main exhaust outlet tube 8 is connected to the heat source exhaust manifold 10 by means of additional 

tube, in which there is inserted the throttle valve 11, but in the heat exchanger 2 – there is inserted the 

temperature transmitter 12 and the mode switching electric tap 14 is connected to the control means 13. 
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Air-conditioning and heating system for inside of a car operates as follows: after running of internal 

combustion engine the exhaust gas from the exhaust manifold 10 is transferred to additional tube 9, from 

which the heat is transmitted to the boiler 6 and it heats up the coolant placed in the boiler until 438 ÷ 

4480K (165÷1750C) temperature. The formed steam passing through the absorber 7 is moving to heat 

exchanger 2, in which from the air supply channel there is placed the ventilator. The heat is removed 

from inlet air and as a result the cooled air is transmitted to inside of a car. Then, from heat exchanger 

2 the coolant’s steam passing through the pipeline is moving again to the boiler 6, but for operation of 

heating system for inside of a car it is necessary to run the electric tap 14 and the coolant’s steam from 

the boiler to absorber passing through the electric tap 14 and pipeline 15 the high-temperature steam is 

transmitted to heat exchanger 2 and as a result, the warm air is transmitted to inside of a car, as a result 

of which the cycle starts over again as it has been described above.  The process is going on 

uninterruptedly till the boiler 6 is running. The temperature in the boiler is regulated on the basis of 

signal received from the transmitter 12, by means of control means 13, regulating the throttle valve 11 

and as a result of this, in case of need, releasing the exhaust gases from heat source exhaust manifold 10 

to main pipe.  

Thus and so, effectiveness of air-conditioning and heating system for inside of a car in the first place, 

depends on the parameters of exhaust gases. As is generally known, the combustion gas temperature at 

outlet valve under conditions of constant compression degree is increasing in practice, rectilinearly to 

the engine’s speed mode. At the same time, the pressure of exhaust gases at outlet valve considerably 

depends on values of gas-distribution phases and operating with engine’s nominal speed mode, the 

pressure of the exhaust gases is increasing [Fig.1].  

 

Figure 2. Dependence of changes in temperature (Tr) and pressure (Pr) of exhaust gases at engine 

speed mode 

Of high important is also the influence of the engine load mode on the magnitude of the temperature 

variability of the exhaust gases, Figure 3 illustrates the dependence of the temperature of the exhaust 

gases in the combustion engine’s exhaust manifold on the engine power and time. For all modes it is 

noticeable to increase the temperature in the first 0 - 5 minutes after increasing the engine load. The 

curve is then corrected and has a stable linear character, which represents the maximum temperature of 

the exhaust gases when operating at a given load mode of the engine. 
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Figure 3. The temperature dependence of the exhaust gases on the engine load and time 

Therefore, the curves shown in Figure 3 illustrate that for each load mode we have a stable value of the 

temperature of the exhaust gases, which is important for the heating process. 

 

Figure 4. The dependence of the heat flow of the exhaust gases on the engine load 

Figure 4 illustrates  the dependence of the heat flow of the exaust gases on the engine load, which shows 

that the heat flow of the exhaust gases increases dramatically with increasing engine load. 

Conclusions 

From the above analysis we can conclude that in order to ensure effective regulation of the car interior 

climate, the necessary real theoretical-experimental research is needed, which will allow us to determine 

the optimal parameters of the air conditioning-heating system. Potential users of the product created 

under the project will be not only motor, tractor and watercraft vehicles, but also manufacturers of all 

such units where the use of an internal combustion engine takes place. Vehicles equipped with such 

devices will be both commercially profitable and economically, ecologically and socially viable. 
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Kivonat: A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elkészítése és kormány általi elfogadása jelentős változást 

hozhat a főváros vasúti közlekedésben. A Stratégia által javasolt fejlesztések megvalósulása esetén 

alapjaiban változik meg Budapest vasúti közlekedése. Az új hálózati elemek azonban csak akkor tölthetik 

be a nekik szánt szerepet, ha gondoskodunk megfelelő védelmükről. A vasúti közlekedési rendszert, mint 

a nemzetgazdaság egyik mozgatórugóját a védelem keretében fel kell készíteni a lehetséges támadások, 

meghibásodások bekövetkezésekor működőképességének fenntarthatóságára. Ennek egyik lehetséges 

módja a rendszer kritikus elemeinek megfelelő helyettesítése. A cikk a Stratégia által javasolt új vasúti 

hálózati elemek védelmi célú felkészítésének keretében azok helyettesíthetőségét vizsgálja. 

Kulcsszavak: BAVS, vasútfejlesztés, védelmi célú felkészítés, helyettesíthetőség, kritikus infrastruktúra védelem 

Bevezetés 

Budapest vasúti pályák már a 20. század elején kiépültek mai formájukban, így elmondható, hogy a hálózat 

kialakítása a múlt század elejének állapotát tükrözni. A fővárosba befutó vonalak mai igényeknek megfelelő 

korszerűsítése megkezdődött, ugyanakkor Budapesten belül átfogó fejlesztés nem indult, emiatt a városon 

belüli vonalszakaszok egyre inkább szűk keresztmetszetet jelentenek a vasúti átbocsátóképességben. A 

közlekedéspolitika 2019-ben ezt a negatív tendenciát kívánta megtörni, amikor új, Budapestre koncentráló 

vasúti stratégia elkészítését rendelte meg. A stratégia megalkotásának célja, hogy egy olyan vasúti 

közlekedési koncepció kidolgozása, mely megfelel Európa, Magyarország és Budapest vasútfejlesztési és 

üzemeltetési célkitűzéseinek [1]. Egyik legfontosabb feladata, hogy választ adjon a fővárosi vasúti 

átbocsátóképesség szűk keresztmetszeteinek feloldására, melyekhez új hálózati elemeket is javasol. A 

fejlesztési javaslatok megteremtik egy korszerű elővárosi vasúthálózat kialakításának lehetőségét, amely 

teljes egészében része a városi közlekedési hálózatnak is, gyors átjárási lehetőségekkel, vagyis feloldja a 

jelenlegi fejpályaudvari rendszer kapacitáskorlátait. 

1. Vasúti kritikus infrastruktúrák 

A vasúti közlekedésben részt vevő valamennyi személy és eszköz jellegéből és egymással, valamint a 

környezettel való kapcsolatukból adódóan veszélyforrásként értelmezhető [2]. Az alágazat közlekedési 

biztonsága, azaz balesetek elleni védelme és a közlekedési folyamatok tervszerű lebonyolítása a 

veszélyforrások által előidézett veszélyhelyzetek, konfliktusok elleni védelmet jelenti. A veszélyforrások 

által előidézett veszélyeket és veszélyeztetéseket összefoglaló néven vasútüzemi rendkívüli eseményeknek 

nevezzük. Vasútüzemi rendkívüli esemény általában több, egyidejűleg fellépő hiányosság, illetve mulasztás 

vagy elháríthatatlan külső ok miatt következik be. A rendkívüli események a vasúti közlekedésben mindig 

zavart okoznak. Rendkívüli események a hálózat bármely pontján bekövetkezhetnek, mert a mozgó 

járművek a hálózat valamennyi pontjára eljuthatnak, illetve az alkatrészek, berendezések sérülése nem csak 

emberi cselekvés, hanem például természeti hatás következtében is előfordulhat. Nem minden rendkívüli 

esemény okoz jelentős zavarokat, egyes eseteknek csak lokális kihatásuk van. A zavartatás mértéke 

általában attól függ, hogy az adott esemény következménye a vasúti pályát teljesen elzárja, vagy lehetőség 

van a vonatforgalom fenntartására. A vasúti infrastruktúrának vannak olyan elemei, amelyek zavarai 

jelentős hatás gyakorolnak a hálózaton közlekedő vonatokra. Az ilyen elemek sérülése vagy kiesése 

nagymértékben befolyásolja a vonatok menetrendszerűségét, így az alágazat szolgáltatási színvonalát. A 

hálózat kielemelt jelentőségű pontjain bekövetkező baleset akár emberi áldozatokkal is járhat és jelentős 
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anyagi kár keletkezhet. A bekövetkező balesetek, vagy az infrastruktúra rongálódása miatt megakadó 

szállítási folyamatok miatt ezeket az elemeket védeni kell az olyan hatásoktól, amelyek az előzőekben 

meghatározott veszteségeket okozhatják. Az ilyen elemeket nevezzük kritikus vagy létfontosságú 

infrastruktúráknak. A kritikus infrastruktúra definícióját a vasúti hálózat elemeire kiterjesztve definiálhatók 

olyan elemek, amelyek nagy értékűek, kiesésük emberi életek elvesztésével és jelentős gazdasági károkkal 

jár, illetve fennakadásokat okozhat a mindennapi életben. 

Fontos továbbá látni, hogy az egyes infrastruktúrák működése között kölcsönös függés állhat fenn, vagyis 

az egyes infrastruktúrák állapota befolyásolja a másik infrastruktúra állapotát, vagy összefügg a másik 

állapotával [3]. Különösen igaz ez a különböző szektorok közötti forrásigények közvetítését ellátó 

közlekedési ágazatra (például a vasúti villamos vontatási energiát előállító szénerőművek ellátását biztosító, 

villamos mozdonyok által továbbított szénszállító tehervonatok közlekedése). Ez az interdependencia, 

valamint az akár természeti eredetű, akár ember okozta balesetek bekövetkezésekor fellépő soksorozó 

hatások lehetősége tovább növeli a közlekedési kritikus infrastruktúra elemek védelmi szükségességét. 

2. A vasúti közlekedési alágazat védelmi célú felkészítése 

Az 1. pontban megállapítottam, hogy a létfontoságú vasúti hálózati elemeket védeni kell a káros hatások 

ellen. A védelem kialakítása a közlekedési rendszerek védelmi célú felkészítésének keretében történhet, 

melynek célja a rendszer ellenállóképességének növelése. Ebben a pontban azt vizsgálom, hogy milyen 

módokon lehetséges a vasúti infrastruktúra védelmi célú felkészítése.  

2.1 Jogszabályi keretek 

A védelmi célú felkészítés jogszabályi környezetének értékelésekor az általános védelmi elvekből kell 

kiindulni. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása G) cikk (2) bekezdése szerint Magyarország védelmezi 

állampolgárait [4], mely a honvédelemben testesül meg. Az erről szóló törvény szerint a honvédelmi 

képesség fenntartásában az ország elsősorban saját erejére támaszkodik [5]. A honvédelmi képesség 

megfelelő szintű fenntartása a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése révén érhető el. A 2020-ban 

elfogadott Nemzeti Biztonsági Stratégia kimondja, hogy a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése 

garantálja az ország biztonságát [6]. A 2021-ben megjelent Nemzeti Katonai Stratégia a védelmi célú 

felkészítés megszervezését kormányzati felelősségként értelmezi [7]. Az 1998-ban elfogadott, a Magyar 

Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló Országgyűlési határozat szerint a 

nemzetgazdaságnak képesnek kell lennie, hogy a biztonság- és védelempolitikai célkitűzések eléréséhez 

szükséges gazdasági alapokat biztosítsa [8]. A Bevezetésben megfogalmazottak szerint a közlekedés, és 

ezen belül a vasúti szektor egy jelentős összekötő kapocs az egyes nemzetgazdasági szereplők között, így 

a nemzetgazdaság részeként szükséges az alágazat védelmi célú felkészítése annak érdekében, hogy az 

ország gazdasága a határozatban előírt feladatát betölthesse. 

Indirekt módon a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről (a továbbiakban: vasúti törvény) is 

megállapítja a szektorral szembeni védelmi szükségességet [9]. Az értelemző rendelkezések között 

található „közös biztonsági célok” meghatározásában megtalálható, hogy ilyen célokat kell megfogalmazni 

a vasúti létesítményeken tartózkodó illetéktelen személyekkel kapcsolatos egyedi kockázatokra.  

A 21. századra meghatározóvá váló kibertérben megjelenő fenyegetések elleni védekezés jogszabályi 

alapját teremti meg a Nemzeti Kibervédelmi Stratégia. Az informatikai rendszerek működése a vasúti 

szektorban is egyre hétköznapivá válik, melyek működőképességének biztosítása az állam működésének 

egyik alapfeltétele. A kibervédelmi stratégia éppen ezért rögzíti, hogy Magyarország rendelkezzen 

hatékony megelőzési, észlelési, kezelési, válaszadási és helyreállítási képességekkel a kiberteret érintő 

támadások ellen [10]. E stratégiai pont alapján levezethető, hogy a vasúti közlekedési alágazat informatikai 

rendszereinek kiberveszélyei ellen szükséges megelőző képesség kialakítása. Ez az informatikai rendszerek 

védelmi célú felkészítésének felel meg.  

A Bevezetésben indokoltam, hogy a vasúti közlekedési alágazat a katonai közlekedési rendszer részének is 

tekinthető, a rajta folyó katonai mozgatási-szállítási feladatok miatt. Ebből következően értelmezni 

szükséges a szektor katonai védelmi célú felkészítését is. Duchaj István 1997-ben a közlekedési biztosítás 

definíciójában a határozza meg a védelmi célú felkészítés feladatait [11]. Ezt egészíti ki a Magyar 

Honvédség (a továbbiakban HM) Közlekedési Támogatás Doktrínája, mely szerint a védelmi célú 

felkészítés egyrészt az ország katonai védelmére, másrészt a szövetségesi kötelezettségekből fakadó 
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feladatok ellátására való felkészítést jelenti [12]. A közlekedési rendszer felkészítése a katonai logisztikai 

támogatási rendszer részeként értelmezett közlekedési támogatási rendszer felkészítésének keretében 

történik. A felkészítést normál időszakban kell végrehajtani annak érdekében, hogy rendkívüli 

időszakokban a rendszer képes legyen a szükséges feladatok maradéktalan végrehajtására. Ezért Doktrína 

az ország védelmi célú felkészítésének közlekedési szakfeladatait az alábbiakban határozza meg [12]: 

• a katonai műveletek végrehajtásához a csapat- és anyagszállításokhoz a közlekedési feltételek 

megteremtése 

• szükség esetén a hadműveleti szempontból meghatározott jelentőségű akadályok körzetében 

ideiglenes átrakó körletek kijelölése és előkészítése 

• a várható közlekedési (mozgatási-szállítási) igények figyelembevételével a közlekedési hálózat 

fenntartása, a szükséges kapacitások biztosítása 

• adott esetben a központi, haderőnemi szintű anyagi készletek decentralizálásához szükséges szállítási 

tervek kidolgozása. 

A feladatok elvégezhetősége és a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében a doktrína a közlekedési 

rendszerrel szemben követelményeket is támaszt [12]: 

• a hadműveleti felvonulás során legyen képes az MH és a szövetségesek csapatainak a veszélyeztetett 

térségekbe történő átcsoportosítására 

• álljon készen a központi készletek decentralizálására, a folyamatos utánszállítás végrehajtására 

• hajtsa végre a haditevékenységek során a sebesültek és a sérült haditechnikai eszközök és anyagok 

hátraszállítását 

• tartsa fenn a közlekedési rendszerek, ágazatok működőképességét, állítsa helyre a rombolásokat, 

háborús sérüléseket 

• változatlan hatékonysággal elégítse ki az ország, a nemzetgazdaság közlekedési szükségleteit 

• biztosítsa a lakosság ellátásánál, szükség szerinti evakuálásánál felmerülő szállítási igények 

kielégítését. 

A doktrínában és a jogszabályokban meghatározott keretek által kijelölt védelmi célú felkészítés 

megköveteli, hogy az ennek érdekében végzett feladatok maradéktalanul teljesíthetők legyenek. A vasúti 

szállítási feladatok tekintetében ez csak akkor lehetséges, ha tisztában vagyunk a szektor nyújtotta 

lehetőségekkel. A védelmi célú felkészítés két, a következőkben meghatározandó alapeleme a Közlekedési 

Támogatás Doktrína védelmi célú szakfeladatainak értelmezéséből vezethető le [12]. A közlekedési 

feltételek megteremtése, a hálózat fenntartása és a szükséges kapacitások biztosítása a vasúti hálózat 

működőképességének fenntartását jelenti, vagyis a hálózatnak képesnek kell lennie a rá háruló szállítási 

feladatok ellátására minden időszakban. Ezt a képességet a Doktrína a közlekedési támogatás 

szakfeladatainak végrehajtásával kívánja elősegíteni, melyek tovább szűkítik a védelmi célú felkészítés 

feladatát. Egyrészt maga a Doktrína definiálja a felkészítés feladatát, mint a közlekedési infrastruktúrák 

katonai műveleti követelmények szerinti felkészítése, másrészt a technikai oltalmazás feladataként 

határozza meg a közlekedési infrastruktúrák működőképességének megőrzését. Ezek alapján a védelmi 

célú felkészítés két alappillére a vasúti infrastruktúrák működőképességének fenntarthatósága, valamint a 

vasútvonalak helyettesíthetősége. 

2.2 A működőképesség fenntartása 

A vasúti közlekedési alágazat működése alapvetően a vonatok leközlekedtetését és a tolatási mozgások 

lebonyolítását jelenti. A szállítási-mozgatási igények kielégítése e két folyamat eredményeként valósítható 

meg. A működőképesség biztosítása tehát a vonatközlekedés és a tolatások lebonyolíthatóságát jelenti. 

Amikor a vasúti infrastruktúra működőképességének fenntarthatóságát elemezzük, szükséges vizsgálni, 

hogy mik azok az elemek, amelyek létfontosságúak a működőképesség biztosításában. A működőképesség 

fenntartásán belül tehát vizsgálni kell a pálya ellenállóképességét, vagyis a rendszer robusztusságát. Ennek 

keretében elsőként definiálni szükséges a robusztusság fogalmát. Carlson és Doyle cikke szerint a 

(műszaki) robusztusság alatt azt értjük, ha meghatározott rendszerjellemzők fennmaradnak az összetevők 

viselkedésnek vagy környezetének megváltozása ellenére [13]. Ez tulajdonképpen azt jelneti, hogy a 

rendszer nem érzékeny a zavarokra. Ugyanakkor a szerzőpáros a robusztusság kérdését tovább bontja 

„robusztus, de törékeny”, valamint komplex rendszerekre. A „robusztus, de törékeny” rendszer ellenáll 

ugyan bizonyos változásoknak, de csak az előre meghatározottaknak, vagyis váratlan eseményekre nem tud 

megfelelően reagálni. Szakirodalmi meghatározás alapján a vasúti szektor ellenállósága azt jelenti, hogy a 
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rendszer felkészült a rendkívüli hatásokkal járó váratlan eseményekre, ezekre úgy tud reagálni, hogy a 

rendszer alapvető funkciói fennmaradnak és egy előre meghatározott időintervallum után alapállapotába 

visszatér [14]. A definíció alapján tehát a vasúti rendszert csak komplex rendszerként tekinthetjük 

ellenállónak. A továbbiakban tehát azt szükséges vizsgálni, hogy a vasúti infrastruktúra mennyiben tud a 

váratlan eseménykere (például egy terrortámadásra) úgy reagálni, hogy a rendszer működőképessége 

fennmaradjon. A megfelelő reakció eléréshez szükséges, hogy a rendszer megfelelően hatékony 

erőforrásokkal, forrásokkal és tartalékokkal rendelkezzen. Ezek alapján meghatározhatók a vasúti 

infrastruktúra ellenállóképességének alapkövetelményei: 

• robusztusság 

• reakcióképesség (gyorsaság, provizóriumok beépítése) 

• hatékony erőforrások (élő- és gépi erőforrások: vontató és vontatott járművek, mentő egységek) 

• redundancia (tartalékok) 

• az ellenállóképességet növelő műszaki megoldások (anyagszilárdság, biztonsági elemek, stb.). 

2.3 Helyettesíthetőség 

A vasúti infrastruktúra nagymértékű sérülése vagy rombolása után a forgalom leggyorsabban a 

kerülőutakon indulhat újra. A kerülőutak meghatározására a Tóth Bence által kidolgozott 

redundanciavizsgálat alkalmas [15]. A helyettesítő útvonalak kiválasztásánál két szempont játszik szerepet: 

• a kerülőút hatása a menetidőre 

• a kerülőút hatása a menetvonalhosszra. 

Mindkét módszer tartalmazza a kerülő útirányok kapacitásvizsgálatát abból a szempontból, hogy a terelni 

kívánt forgalom a helyettesítő útvonalon leközlekedtethető-e. Amennyiben nem, szükségessé válhat a 

vasúti forgalom más alágazatra terelése, végső esetben korlátozása. A helyettesíthetőség kérdése elsősorban 

olyan vonalak sérülésekor jöhet szóba, ahol a sérült elem helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe. 

Ilyenek lehetnek a nagyfolyami hidak és az alagutak, valamint kulcskérdés a budapesti vasúthálózat 

jelenlegi és jövőbeni helyettesíthetősége.  

A kerülő irányok kijelölése, elemzése során azt is vizsgálni kell, hogy a kijelölt hálózaton milyen vontatási 

nem üzemel, és ehhez rendelkezünk-e megfelelő vontatómozdonnyal. A vasúti forgalom jelentős része 

villamosított vonalakon bonyolódik le, ezért az itt bekövetkezett sérülések hatványozottan befolyásolják a 

vasút további működőképességét. A kérdés, hogy rendelkezésre állnak-e azok a dízelmozdonyok, amelyek 

képesek az áramellátó rendszer sérülése esetén átvenni a vontatási feladatokat, illetve a nem villamosított 

kerülő irányok igénybevételéhez a többi nem villamosított vonal forgalmának jelentős korlátozása nélkül 

megoldható-e a vontatási feladat. A villamosított vonalak hosszának növekedésével folyamatosan csökken 

a dízel vontatójárművek száma, hiszen a vasúttársaságoknak nem lesz érdekük több dízelmozdony üzemben 

tartása, csak annyi, amennyit a (dízel)hálózati feladatok ellátása igényel [16].  

További vizsgálatot igényel a más közlekedési alágazattal történő helyettesítés. Ebben az esetben 

valamelyik vonattípust (például a regionális vonatokat) lemondjuk és busszal pótoljuk, ezáltal biztosítva a 

vasúti kapacitást a többi vonat részére. A pótlandó vonatok körét meghatározza az időszak, a rendelkezésre 

álló szerelvények száma, valamint a szerelvények és a vontatójárművek fordulója [17]. A busszal történő 

pótlás sarkalatos pontja a csatlakozási rendszerek fenntarthatósága. 

A vizsgálatok alapján meghatározott helyettesítő útvonal felhasználását befolyásolhatja a rendelkezésre 

álló költségkeret is. Éppen ezért az erőforrások és a tartalékok rendelkezésre állása pénzügyi értelemben is 

fontos követelmény.  

3. A javasolt új hálózati elemek helyettesíthetőségi vizsgálata 

Ebben a pontban a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában (a továbbiakban: Stratégia vagy BAVS) 

meghatározott új hálózati elemek vizsgálom abból a szempontból, hogy az azok mennyire képesek 

helyettesíteni a már meglévő hálózati elemeket, illetve kiesésük esetén helyettesíthetők-e a jelenlegi 

hálózati elemekkel. A vizsgálat választ ad arra a kérdésre, hogy budapesti vasúti átjárhatóság mennyire 

javul vagy sérül az új hálózati elemek rendszerbe állításával, illetve képesek-e az új elemek alternatívát 

nyújtani a régi elemekre vonatkozólag, illetve viszont. 
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3.1 A Stratégia által javasolt új hálózati elemek 

A 2021-ben megalkotott BAVS alapvető célja, hogy javaslatot adjon a budapesti vasúthálózaton kialakult 

szűk keresztmetszetek feloldására. A Nemzeti Közlekedési Stratégia helyzetelemző fejezete megállapította, 

hogy Budapest a magyarországi és az európai vasúti hálózaton az átjárhatóság szempontjából szűk 

keresztmetszetet jelent [18]. A közlekedéspolitika 2019-ben ismerte fel a fejlesztések szükségességét és 

teremtette meg azok kidolgozásának stratégiai szintű lehetőségét. Ennek megfelelően a Stratégia különböző 

intézkedéseket fogalmaz meg a célok elérése érdekében. A cikk szempontjából fontos infrastruktúra-

fejlesztési javaslatok azonnali, rövid- és hosszútávú intézkedéseket határoznak meg a budapesti hálózat 

átépítésével kapcsolatban. Ezek közül a vizsgálat szempontjából az új beruházások érdekesek, vagyis olyan 

pályahálózati elemek, amelyek jelenleg még hiányoznak a fővárosi hálózatból. Az azonnali intézkedések 

csak a jelenlegi pályahálózati elemek rekonstrukciójával foglalkoznak, mert vagy nélkülözhetetlenek a 

jelenlegi szolgáltatási szint fenntartásához vagy a fejlesztések időigénye csekély. Új infrastruktúra elemeket 

a rövid- és hosszútávú intézkedések javasolnak [1]. Ilyenek: 

• a Duna alatti alagút a Kelenföldi és a Nyugati pályaudvarok között 

• a Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megvalósítása 

• Horog utcai deltavágány kiépítése 

• közvetlen Duna-híd kapcsolat biztosítása a150-es vonalról 

• deltavágányok (újjá)építése a belső körvasúton 

• Budapest tehervonati elkerülését segítő fejlesztések. 

Az új elemek városi közlekedésben betöltött szerpét mutatja az 1. ábra. 

 

1. ábra: A BAVS intézkedései által elérhető menetidő csökkenések 

(forrás: [1]) 

Az új elemeken a korszerű technológiának köszönhetően alapvetően városi sűrűségű közlekedés valósítható 

meg, ami 2,5 – 5 perces követést jelent. A megrendelői elvárásként megfogalmazott óránkénti 4 vonatot 

tartalmazó személyvonati alapütem, valamint a gyorsabb elővárosi közlekedést jelentő óránkénti 2 darab 

zónázó vonatok és a távolsági forgalomban közlekedő alapütem szerinti óránkénti 2 vonat két-két 

viszonylat összefűzésével a városi szakaszokon kiadhatja az előbbiekben említett sűrű követési rendet.  
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3.2 A védelmi követelmények érvényesülése az új elemek tekintetében 

Egy ország védelmi képességét meghatározza a közlekedési rendszer fejlettsége [19]. A közlekedési 

rendszernek képesnek kell lennie a szükséges katonai mozgatási-szállítási feladatok végrehajtására. A 

fejlettség nem csak technikai színvonalban mérhető, hanem a rendszer felkészítettségén is. Egy jól 

felkészített közlekedési rendszer megfelelően képes reagálni a rendkívüli jogrend idején felmerülő szállítási 

igényekre. Az elvégzendő feladatokat a rendkívüli helyzet által előidézett körülmények jelölik ki. Védelmi 

igények azonban normál időszakban is jelentkeznek. Ezek nem csak katonai szállítási-mozgatási feladatok 

lehetnek, hanem összefügghetnek a katasztrófavédelemmel és a terrorizmus elleni harccal is. Ezek alapján 

meghatározhatók olyan követelmények, melyek képessé teszik az alágazatot a védelmi feladatok ellátására 

[20]. 

Ilyen követelmény, hogy a fő közlekedési irányok működőképességét biztosítani lehessen, illetve, ha ez 

nem lehetséges, akkor álljon rendelkezésre megfelelő helyettesítő útvonal (kerülő útirány). A fő 

közlekedési irányok elsősorban a TEN-T hálózat elemei, amelyek lehetővé teszik a felvonulási területre a 

haditechnika eljuttatását, ugyanakkor ezek kerülő útirányai is hasonló kapacitásokkal kell, hogy 

rendelkezzenek, hogy a szükséges számú vonat ezen az útvonalon is leközlekedtethető legyen. 

3.3 Az új hálózati elemek helyettesíthetősége 

Ebben a pontban a helyettesíthetőség vizsgálatát két irányból végzem el. Elsőként vizsgálom, hogy a mai 

hálózat mennyire képes egy esetleges zavar bekövetkezésekor az új elemek forgalmának átvételére, 

másodsorban pedig azt, hogy az új elemek képesek-e a régi elemek helyettesítésére. 

A BAVS által javasolt és a vizsgálatba bevont új elemeket a 3.1 pontban határoztam meg. Ezek közül három 

olyan fejlesztés azonosítható, amely új vasútvonal építését jelenti, a további beruházások elsősorban az 

eljutási lehetőségeket növelő összekötővágányok. Ebből következik, hogy a helyettesíthetőség kérdése az 

új vonalak esetében tekinthető relevánsnak. Ezek közül terjedelmi okokból csak a Duna-alagút és a 

repülőtéri vonal helyettesíthetőségét vizsgálom, a V0 vonal részletes elemzése nem fér bele a tanulmány 

formai kereteibe. 

3.3.1 A Duna alatti alagút helyettesíthetősége 

Tóth Bencével közösen írt tanulmányunkban a Dunán való kevés vasúti átkelési lehetőséget azonosítottuk, 

mint a magyarországi vasúti hálózat szűk keresztmetszetét [21]. Az új alagút azonban nem csak növeli az 

átkelőhelyek számát, hanem a tervek szerint jelentős személyforgalmat is le fog bonyolítani mind az 

elővárosi, mind pedig a távolsági forgalomban. Ebből következően az alagút kapacitását nagymértékben 

fogja kihasználni a vasúti személyforgalom. A BAVS által meghatározott személyvonati ütemekkel (2. 

ábra) számolva óránként 15-24, naponta kb. 450-470 darab vonatot jelent irányonként. A kérdés tehát, hogy 

ez a 900 vonat átterelhető-e a budapesti hálózat egyéb elemeire.  
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2. ábra: A BAVS által meghatározott személyvonati ütemek 

(forrás: [1]) 

Az első vizsgálati szempont a Déli Vasúti Összekötő-híd terhelhetősége. A hidat tartalmazó Ferencváros – 

Budapest-Kelenföld állomásközben leközlekedtethető vonatok darabszáma az UIC 406-os döntvénye [22] 

alapján a következők szerint számítható: 

1. A nyílt vonalat (állomásközöket) biztonsági és kapacitásnövelési okból részekre osztják. Az egyes, 

ugyanazon a vágányon közlekedő vonatok tér- és időbeli elválasztásához térközöket, időközöket 

kell beiktatni. A térközök minimális hosszát vagy a fékút, vagy a kitérési lehetőséget biztosító 

állomások távolsága határozza meg. Egy-egy ilyen térközbe általában addig nem haladhat be vonat, 

míg azt egy másik vonat foglalja el. A térközök foglaltságáról a mozdonyvezetőt értesíteni kell, 

amely általában jelzőeszközökkel (például: kijárati jelző, fedezőjelző, térközjelző) történik. 

Amennyiben egy állomásközben térközjelzők is vannak, az állomásköz teljesítőképességét a 

mértékadó térköz határozza meg (3. ábra). Ennek a térköznek a legnagyobb a foglaltsági ideje, azaz 

legkisebb az átbocsátóképessége. Ez esetben a nyíltvonal teljesítőképessége a legkedvezőtlenebb 

térköz teljesítőképességével egyenlő. 
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3. ábra: Térközáthaladási idő elemei 

(forrás: [22] alapján saját szerkesztés) 

A foglaltsági idő (tmf) a foglaltsági idő kezdete (Tfk) és a foglaltsági idő vége (Tfv) közötti 

intervallum. A foglaltsági idő az a teljes idő, amely ahhoz szükséges, hogy egy vonat áthaladjon 

egy térközön, amely a következőket foglalja magában: 

• biztonsági tartalék, amely az az idő, amíg a vonat fizikailag belép a térközbe (jelzőkezelési 

idő, az észlelési idő és a megközelítési szakasz befutásához szükséges idő, helyből induló 

vonatnál ez az érték 0) 

• az az idő, amíg a vonat eleje áthalad a térközön (a foglalt térköz befutási ideje) 

• a térköz felszabadulásához szükséges idő (a vonat kihaladáshoz szükséges idő és a 

biztonsági szakasz befutásához szükséges idő) 

• a jelzők kezeléséhez szükséges idő, hogy a következő vonat behaladhasson a térközbe 

(önműködő térközök esetében 0 sec.). 

 

2. Az állomásköz hossza 5,141 km, a térközök száma 4 db. A pályasebesség 80 km/h. A térközök 

távolságát és a menetidőt az 1 sz. táblázat mutatja: 

1. táblázat: Ferencváros – Budapest-Kelenföld állomásköz térköz adatai 

(forrás: VPE Kft. honlapja alapján saját szerkesztés) 

térköz hossz [m] a térközök befutásához szükséges menetidő 

személyvonat esetében [perc] 

Fc – 83 1228 0,92 +1* 

83 – 99  1378 0,63 

99 – 113  1583 1,19 

113 – Kl  952 0,71+0,5** 

összesen 5141  

*gyorsítási időpótlék, **lassítási időpótlék 

Megjegyzés: Fc – Ferencváros, Kl – Budapest-Kelenföld; 83, 99, 113: a térközök határán álló 

térközjelzők száma (megegyezik azzal a szelvényszámmal, amelyben található) 

 

3. A mértékadó térköz személyvonati közlekedést feltételezve az első, melynek foglaltsági idejéhez 

tartozó úthossz a 3. ábra alapján: lmt = lt + lb + lvh, azaz a térköz hossza + biztonsági távolság + a 
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vonat hossza. lt = 1228 [m], lb = 50 [m], lvh = 148 [m] (csatolt Flirt motorvonattal számolva), így a 

mértékadó foglaltsági idő: tmf = 1,09 + 1 = 2,09 perc. Ellenkező irányban az első térköz foglaltsági 

ideje 1,87 perc, de a biztonság irányába tévedve, mindkét iránynál 2,09 perc foglaltsággal lehet 

számolni.  

4. A kapacitás-kihasználtság a döntvény szerit az alábbi képlettel számítható: 

 

                      Kk=
tf ∙ (1 + tp)

tN
∙100                     (4) 

ahol,  

Kk = Kapacitás kihasználtság [%] 

tf = foglaltsági idő [perc] 

tp = állandó jellegű időfelhasználás a teljes foglaltsághoz viszonyított értéke [%/100] 

tN = naptári időalap [perc]  

 

Az állandó jellegű időfelhasználás százalékos értékét a döntvény jellemzően egész napos elővárosi 

forgalomra 43 %-ban javasolja meghatározni, ebből következően tp értéke 0,43. A naptári időalapot 

a személyközlekedés időtartamára a 04:00 – 01:00 időtartamra érdemes meghatározni: tN = 1260 

percben. A döntvény a megfelelő kapacitás-kihasználtságot 70 %-ban határozza meg. Ezeket az 

értékeket behelyettesítve az egyenletbe és azt átrendezve a foglaltsági idő értéke kiszámolható: 

 

  tf =
Kk

100
∙

tN

(1+tp)
=

70

100
∙

1260

(1+0,43)
= 616 [perc]                (2) 

 

5. Az egy vágányon közlekedtethető vonatdarabszám a foglaltsági idő és a mértékadó térköz 

áthaladási idejének (tmf) hányadosaként számolható: 

 

                                      N =
tf

tmf
=

616

2,09
= 294 [vonat]                (3) 

A három vágányon összesen tehát 884 vonat tud leközlekedni egy nap alatt (feltételezve az egész 

állomásközben a három vágányt).  

A 2. ábrából leolvasható, hogy a hídon napi 150-170 vonat fog közlekedni. Amennyiben a hídon a tervezett 

forgalmon túl kívánjuk a terelt forgalmat is leközlekedtetni, akkor 170 + 900 = 1070 vonat közlekedését 

kellene biztosítani. Ez, az UIC döntvényben megadott értékekkel nem lehetséges, hiszen csak 884 darab 

vonat számára van kapacitás. Amennyiben az állandó jellegű időfelhasználást 18 %-ban határozzuk meg, 

akkor már az UIC által javasolt 70 %-os kapacitás-kihasználtság érték mellett 1070 darab vonat közlekedést 

tudjuk biztosítani. Hozzá kell tenni, hogy ilyen esetek nagyon ritkán fordulnak elő, ugyanakkor látható, 

hogy a tartalékidők jelentősen nagyobb arányú felhasználásával az alagút forgalma a háromvágányos 

Ferencváros – Budapest-Kelenföld állomásközbe átterelhető.  

 

3.3.2 A repülőtér kötöttpályás kapcsolatának helyettesíthetősége 

A másik jelentős infrastruktúra elem, a Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás kapcsolata két viszonylat 

végállomását, illetve a távolsági vonatok számára átmenő állomás kialakítását jelenti. A helyettesíthetőség 

szempontjából a vizsgálatot ketté kell bontani továbbmenő és végállomásozó (forduló) vonatokra.  

A továbbmenő vonatok (zónázó, valamint IC vonatok), melyek jelenleg a 100a vonalon közlekednek, 

visszaterelése az Üllőig közlekedő elővárosi viszonylat miatt problémásabb, mert az üllői betétjáratok 

közlekedése miatt kevesebb szabad kapacitás áll rendelkezésre Kőbánya-Kispest és Üllő között. A 

visszaterelés egy lehetséges megoldását mutatja a 4. ábra.  
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4. ábra: Visszaterelt vonatok a 100a vonalra 

(forrás: KTI) 

Az ábrán a visszaterelt vonatokat zöld színnel jelöltem. A vonatkövetést a jelenlegi szabályozás szerinti 5 

perces intervallummal számoltam. A zöld menetvonalak azonban csak akkor rajzolhatók be az ábrába, ha 

azok megközelítőleg párhuzamosak a személyvonati (fekete) menetvonalakkal és az üllői betétjáratok 

menetrendjét kismértékben megváltoztatjuk. Ebből következik, hogy a gyorsvonatok átlagsebessége 

megegyezik a személyvonatokéval, mely késések kialakulásához vezet. Megállapítható tehát, hogy a vasúti 

infrastruktúra helyettesítése egyes esetekben magával hozza a szolgáltatási színvonal csökkenését.  

A repülőtéri végállomás miatt az odáig közlekedő vonatok elsősorban a légi utasok számára kínálnak 

eljutási lehetőséget és Kőbánya-Kispesttől nem is állnak meg a repülőtérig. Ezért a vonal kizárásakor nincs 

értelme új végállomást keresni ezeknek a vonatoknak, hanem az utolsó állomáson való visszafordítást lehet 

javasolni, amennyiben adott állomás átbocsátóképessége ezt lehetővé teszi. Új végállomás kijelölése akkor 

válhat szükségessé, ha az utolsó állomáson a vonatok valamely ok miatt nem tudnak megfordulni. Az új 

végállomást vasútüzemi és fordulótechnikai megfontolások mentén érdemes kijelölni, hogy e miatt ne 

legyen szükség újabb szerelvény beállítására. 

3.4 A jelenlegi hálózati elemek helyettesíthetősége az új elemekkel 

A jelenlegi hálózati elemek vizsgálatakor meg kell határozni, hogy mely elemek helyettesítő útvonalaként 

értelmezhetők a javasolt új elemek. A Duna alatti alagút egyértelműen a kelet-nyugati forgalmat lebonyolító 

Déli Vasúti Összekötő-híd alternatívájaként jöhet számításba. A ténylegesen erre terelhető vonatokat 

meghatározza, hogy az alagút milyen kapcsolatokkal fog rendelkezni a budapesti vasúthálózat jelenlegi 

elemeihez. A helyettesítés szempontjából a 80-100-120 vonalak elérhetősége az alapkérdés. A FŐMTERV 

Zrt. által bemutatott tervek [23] szerint az alagút a Dózsa György út előtt ér a felszínre, ezért a közvetlen 

kapcsolat Zugló megállóhely felé biztosítható. Így a helyettesítés három irányban is lehetséges: 

• a belső körvasúton Zugló – Kőbánya-Kispest 

• a belső körvasúton Zugló – „Király-vágány” – Kőbánya felső 

• a külső körvasúton Rákosszentmihály – Rákos felé. 
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Az első útvonal a 100-as vonalra közlekedő vonatok, a második és harmadik útvonal a 80-120-as vonalakra 

közlekedő vonatok részére jelenti a kerülő útirányt.  

A Liszt Ferenc repülőteret kiszolgáló új vonalat a 100a vonal terelő útirányaként lehet figyelembe venni 

azoknál a vonatoknál, amelyek legalább Monorig közlekednek.  

Az egyes meglévő elemeket összekötő vágányok (deltavágányok) megléte a helyettesítés kérdésekor döntő 

jelentőségű lehet. A jelentős többlet utak helyett az egyes deltavágányokon át történő közlekedtetés 

lehetővé teheti az eredeti útvonalra történő gyors visszaterelést.  

A 2. ábra alapján a Déli Vasúti Összekötő-hídon csúcsidőben 10 percenként közlekedő vonatok az 

alagútban óránként 6 vonattal növelnék meg a leközlekedtetendő vonatszámot, mely összességében 30 

vonat/óra terhelést jelentene. Ez 2 perces követést feltételez az alagútban, amely 1 vágány/irányú kiépítés 

esetében nem teszi lehetővé valamennyi vonat átterelését. 4 vágányos alagút építésekor a rendelkezésre álló 

kapacitástartalékok felhasználásával a terelt vonatok leközlekedtethetők. Kétvágányos kialakítás esetében 

a vonatdarabszámot csökkentheti, ha a repülőtérre közlekedő vonatokat egyesítve közlekedtetjük (sötétkék 

és zöld menetvonalak), melynek feltétele az össze- és szétkapcsolások rövid idő alatt történő elvégzése 

(fizikailag és szabályozási szinten egyaránt). 

3.5 Más alágazatok igénybevétele 

Az egyes elemek kiesése miatt felmerülő kerülő útirányok alkalmazásakor nagy valószínűséggel a vonatok 

több állomást és megállóhelyet nem érintenek, így az oda irányuló forgalmat más eszközökkel kell 

levezetni. Ezek lehetnek városi közforgalmú közlekedési eszközök, illetve vonatpótló buszok. A budapesti 

városi közforgalmú közlekedési hálózat nagy kiterjedése lehetővé teszi, hogy egyes vasúti megállóhelyek 

között ne csak vonatokkal, hanem közforgalmú közlekedési eszközökkel is lehet közlekedni. Ez 

természetesen nem jelent minden esetben közvetlen utazási lehetőséget, mert az már párhuzamosságot 

feltételez, de egy-két átszállással az egyes vasúti megállási helyek elérhetők. Amikor dönteni kell adott 

vonat végállomásárról szükséges vizsgálni a kimaradó megállási helyek közforgalmú közlekedéssel történő 

elérhetőségét.  

A Duna-alagút kiesésekor a kelenföldi és a nyugati pályaudvarok között nem közlekedik közvetlen járat, 

ugyanakkor az M3 és M4 metrók igénybevételével 1 átszállással az eljutás biztosítható. Ebben az esetben 

vonatpótló autóbuszok beállítása nem szükséges. A Széll Kálmán téri állomás Kelenföldről a 139-es 

autóbusszal, a Nyugati pályaudvarról a 4-6-os villamosokkal érhető el. A problémát a 139-es autóbusz 

járatsűrűsége okozhatja, mert csúcsidőben 7,5 – 15 perces követési időköze, illetve a gazdagréti lakótelep 

utasforgalma „vonatpótlás” alkalmával szűkössé teszi a feladat megfelelő minőségű ellátására. 

A ferihegyi vonal kiesésekor a vonatok busszal történő pótlása esetében a vonatpótló buszok viszonylatát 

célszerű az I. és a II. terminál között kijelölni, az utasoknak az átszállást Ferihegy megállóhelyen biztosítani. 

Ennek érdekében a terelt vonatokat is meg kell állítani a repülőtéri megállóhelyen, mely a közel párhuzamos 

menetvonalak miatt nem okoz problémát (4. ábra). Ebben az esetben a buszokat 5-6 perces követéssel 

szükséges indítani. 

Mindez feltételezi, hogy a buszok tekintetében is biztosítható a tartalékállomány. Ennek egy része a városi 

közforgalmú szolgáltatások esetleges pótlása miatt szükséges állagból rendelkezésre áll, másrészt további 

buszos szolgáltatókkal is szerződni kell tartalékok képzésére. 

4. Javaslatok a helyettesíthetőség megoldásához 

Az előző pontokban meghatározott kerülő útirányok alkalmazása csak akkor hatékony, ha a 

menetidőnövekedés minimális a vonatok valamennyi utasa számára. Ennek elérhetősége érdekében az 

alábbi javaslatokat teszem: 

• az alagút lezárásakor közlekedjen vonatpótló autóbusz Kelenföld vasútállomás és a Széll Kálmán tér 

között a Magyar Jakobinusok terénél is megállva (ma Déli pályaudvar metróállomásnál) 

• a repülőtéri vonal kiesésekor az ott forduló vonatok végállomását javaslom Pestszentlőrincre 

áthelyezni, ezzel mentesítve Kőbánya-Kispest állomást, a buszpótlást pedig az I. terminál – Ferihegy 

mh. – II. terminál útvonalon megszervezni 

• ennek érdekében Pestszentlőrinc vasútállomást javaslom átépíteni úgy, hogy ott elővárosi vonatok 

tudjanak fordulni 
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• a kapacitásvizsgálat eredménye alapján a vonatok közlekedésének feltétele, hogy a szabályozás kb. 

2,5 percenkénti vonatkövetést tegyen lehetővé, ezért javaslom a jelenlegi utasításrendszer 

felülvizsgálatát és a vonatok követési időközét a korszerű biztosítóberendezésekhez igazítani 

• a cikkben a kapacitáselemzést csak a Ferencváros – Budapest-Kelenföld állomásközre végeztem el, 

ugyanakkor a leközlekedtethető vonatok mennyiségét jelentősebben befolyásolhatja az állomások 

átbocsátóképessége: amennyiben a vonatok mind Ferencváros, mind pedig Budapest-Kelenföld 

állomásokon megállnak a szolgálati helyek átbocsátóképessége alacsonyabb lesz a nyílt vonal 

átbocsátóképességénél, melyből következik, hogy az alagútból átterelt vonatok Ferencváros 

állomáson történő megállítását meg kell vizsgálni.  

Konklúzió 

A budapesti vasúti közlekedés megújítását célzó Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megfelelő 

alapot ad egy új fővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer kialakítására. Ennek elérésére a Stratégia új 

hálózati elemeket is javasol, melyek megépítésével a főváros közlekedése elérheti egy fejlett metropolisz 

megfelelő színvonalú közforgalmú közlekedését.  

A javasolt új hálózati elemek értéke kiemelkedően magas, hiszen teljesen új beruházásokról van szó és a 

szükséges alagutak miatt az építés költségei megnőnek. A beruházások szükségességét a Stratégia 

bizonyította, így elmondható, hogy az új hálózati elemek a társadalom és a gazdaság számára 

nélkülözhetetlenek. Ennek fényében joggal kerülnek majd be a vasúti létfontosságú rendszerelemek közé. 

A létfontosságú rendszerelemek működőképességét a jogszabályok alapján biztosítani kell, illetve, ha ez 

nem lehetséges, gondoskodni kell a megfelelő helyettesítő vonal kijelöléséről. A cikk ezt a kérdést járja 

körül. Vizsgálja a Stratégia által javasolt két legfőbb vonal, a Duna-alagút és a repülőtéri vonal 

helyettesíthetőségét, illetve vizsgálja azt is, hogy az új vonalak képesek-e a jelenlegi vonalak 

helyettesítésére.  

A vizsgálatok megállapították, hogy a legkritikusabb pont a Duna-alagút kiesésekor szükséges 

helyettesítés, mely a Déli Vasúti Összekötő-hídon csak a rendelkezésre álló tartalék időkeret jelentős 

csökkentésével oldható meg, ugyanakkor így a tervezett vonatmennyiség le tud közlekedni és nincs szükség 

vonatlemondásra. 

Vizsgálatom kiterjedt a vonatok elterelése miatt felmerülő pótlásra is, mely lehetséges helyi közforgalmú 

közlekedési eszközökkel és vonatpótló buszokkal. Vizsgálatom eredményeként megállapítottam, hogy a 

vasúti infrastruktúra működőképességének fenntartása csak összközlekedési tartalékok képzésével oldható 

meg megfelelő színvonalon. 

A cikkben javaslatokat fogalmaztam meg, hogy a tervezett terelések és pótlások megvalósíthatók legyenek. 

A legfontosabb javaslat, hogy az utasításrendszert felül kell vizsgálni a gyorsabb vonatkövetés 

kialakíthatósága érdekében, mert csak ekkor biztosítható megfelelő kapacitás a terelt vonatok 

közlekedtetéséhez.    

A cikkben elvégzett vizsgálatok következtetéseként megfogalmazható, hogy a vasúti infrastruktúra minél 

nagyobb fokú működőképességének fenntarthatósága a szolgáltatási színvonal hasonló fokú fenntartását 

eredményezheti. A vizsgálat eredményei és az az alapján megfogalmazott javaslatok hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában megfogalmazott utaspotenciál értékek az 

infrastruktúra megfelelő kiépítésével és működőképességének fenntartásával kiaknázhatók legyenek és a 

fővárosi (és az országos) közforgalmú vasúti infrastruktúra megfelelő színvonalon működhessen, valamint 

megfeleljen a katonai közlekedési rendszer által támasztott védelmi célú felkészítés követelményeinek. 

Köszönetnyilvánítás: jelen publikáció az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Doktori 

Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 

finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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Kivonat: Az Európai Bizottság által 2021-ben benyújtott Fit for 55 („Irány az 55%!”) javaslatcsomag célja, 

hogy 2030-ra elérhető legyen az üvegházhatású gázok kibocsátási szintjének az 1990-es szinthez 

képest legalább 55 %-os csökkenése, 2050-re pedig a teljes klímasemlegesség megvalósulhasson. A 

közlekedési ágazat tekintetében ez a személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó CO2-

kibocsátási előírások szigorítását jelenti. A csökkentés célul kitűzött értéke e kategóriák új járműveire 

vonatkozóan 2030-ig a 2021. évi célérték 55, illetve 50%-a, 2035-ig pedig a 100%-a. Ennek 

megfelelően 2035-től belső égésű motorral felszerelt személygépkocsi, ill. kisteherautó nem hozható 

forgalomba az EU tagállamaiban. Az ezeket felváltó, zéró emissziós járművek részarányának 

növekedése – az elektromos, illetve hidrogénhajtású járművek alacsony zajkibocsátásának 

köszönhetően – várhatóan kedvező hatással lesz a közúti közlekedési zajkibocsátás mértékének 

alakulására is. Kutatásunk célja e járulékos hatás meghatározása a forgalom-összetétel várható 

alakulásának függvényében, hazai mintaterületek vizsgálatán keresztül. A kiválasztott mintaterületek 

különböző típusú, jellemző forgalmi összetételű utakat reprezentálnak. A jelenlegi valós és a jövőbeni 

becsült forgalom-összetétel mellett adódó zajkibocsátási értékek meghatározása a közös uniós 

zajszámítási módszer (CNOSSOS-EU) alkalmazásával történik. 

Kulcsszavak: „Irány az 55%!” uniós klímacsomag; közúti közlekedés; alternatív hajtású járművek; 

zajkibocsátás-számítás; CNOSSOS-EU módszer 

Bevezetés 

Az Európai Bizottság 2021. július 14-én nyújtotta be a Fit for 55 („Irány az 55%!”) javaslatcsomagot. 

Az átfogó klímavédelmi intézkedéscsomag célja az EU éghajlat-, energia- és közlekedéspolitikai 

jogszabályainak felülvizsgálata és új kezdeményezések bevezetése annak érdekében, hogy a korábban 

kitűzött klímavédelmi célok (2030-ra az üvegházhatású gázok kibocsátási szintjének az 1990-es szinthez 

képest legalább 55 %-os csökkenése, 2050-re pedig a teljes klímasemlegesség megvalósulása) 

elérhetőek legyenek. A közlekedési ágazat tekintetében ez az új személygépkocsikra és kisteherautókra 

vonatkozó CO2-kibocsátási előírások szigorítását jelenti, 2030-ra magasabb célértékek bevezetésével (a 

2021. évi célérték 55, illetve 50%-a), 2035-re pedig új célérték (mindkét kategóriára vonatkozóan 100%) 

meghatározásával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2035-től hagyományos, belső égésű motorral 

felszerelt személygépkocsi, ill. kisteherautó nem hozható forgalomba az EU tagállamaiban.  

A belső égésű motorral felszerelt járműveket felváltó tisztán elektromos (battery electric vehicle – 

BEV), illetve hidrogénhajtású (fuel cell electric vehicle – FCEV) személy- és kistehergépkocsik 

zajkibocsátása az alacsonyabb sebességtartományokban a hagyományos járművekhez képest kisebb. 

Felmerül a kérdés, hogy ennek hatása hogyan jelenik meg a teljes közúti közlekedési zajkibocsátás 

alakulásában. Cikkünkben e kérdés megválaszolása céljából a forgalom-összetétel várható alakulásának 

függvényében, különböző típusú hazai útszakaszokon vizsgáltuk e járulékos zajcsökkentő hatás 

alakulását. A vizsgált útszakaszokat részben országos közutakon, részben önkormányzati utakon 

jelöltük ki, az alacsonyabb (50 km/h és az alatti) sebességtartományokra fókuszálva.  

Az elemzés során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:  
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• A tisztán elektromos, illetve hidrogénhajtású személy- és kistehergépkocsik elterjedése nyomán 

a közeli jövőben várható-e érzékelhető csökkenés a közúti zajkibocsátásban?   

• A valós útszakaszokra, tényleges (illetve előre jelzett) forgalmi adatok alapján végrehajtott 

számítások mennyiben igazolják a vizsgált alternatív járműtípusok zajkibocsátás-csökkentő 

hatásának sebességfüggését (azaz a zajcsökkentő hatás alacsonyabb sebességtartományokban 

való erőteljesebb megjelenését)? 

• Az országos közutakon a középnehéz- és nehézgépjárművek jellemzően nagyobb aránya 

érzékelhető mértékben csökkenti-e a vizsgált alternatív hajtású személy- és kistehergépkocsik 

zajkibocsátásra gyakorolt kedvező hatását az önkormányzati utakhoz képest?   

1. A hazai járműállomány jövőbeni alakulása 

Az elektromobilitás térnyerése nyomán jelentkező esetleges zajcsökkentő hatás vizsgálatához ismerünk 

kell a teljes járműállomány, illetve az elektromos járművek részarányának jövőbeni alakulását. Az 

alábbiakban elsőként a hazai teljes járműállományra, majd az elektromos járművek számára vonatkozó 

projekciókat tekintjük át. Cikkünk célkitűzésének megfelelően a járműkategóriák közül a Fit for 55 

intézkedéscsomag által érintett személygépkocsikra és kistehergépkocsikra (legfeljebb 3 500 kg 

össztömegű tehergépkocsik), az elektromos járműveken belül pedig a tisztán elektromos járművekre, 

illetve a hidrogénhajtású járművekre koncentrálunk. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott 

előrejelzések nagyrészt 2020 előtt készültek, így nem kalkuláltak az azóta történt, a jelenlegi és jövőbeli 

piaci mozgásokat jelentősen befolyásoló váratlan fejlemények (mint a pandémia, illetve az ukrajnai 

háború) hatásaival. Az ezek nyomán kialakult kiszámíthatatlan környezet tovább nehezíti az előrejelzés 

egyébként is bizonytalanságokkal terhelt feladatát. 

1.1 A teljes járműállomány jövőbeni alakulása 

A hazai járműflotta jelenlegi nagyságáról járműnemenként a KSH által publikált adatok adnak 

tájékoztatást [1]. A személy- és tehergépjárművekre vonatkozó 2020. és 2021. év végi adatokat az 1. 

táblázatban mutatjuk be. A tehergépkocsi kategória magában foglalja a különleges célú (nem áruszállító) 

tehergépjárműveket is. A kistehergépkocsik számát a szintén a KSH által közölt, a tehergépjárművek 

számát össztömeg szerinti bontásban megadó adatkészlet alapján határozhatjuk meg [2]. A 3 500 kg 

alatti össztömegű áruszállító tehergépkocsik száma a nyilvántartás szerint 2020 végén 355 530 db, míg 

2021 végén 363 449 db volt. Megjegyezzük, hogy a különleges célú tehergépjárművek külön 

kategóriában, össztömeg szerinti bontás nélkül jelennek meg, így ezek besorolása a 3 500 kg össztömeg 

alatti, illetve feletti kategóriákba nem egyértelmű. Amennyiben azzal a közelítéssel élünk, hogy a 

különleges célú gépjárművek megoszlása a 3 500 kg alatti, illetve feletti össztömegű tehergépkocsik 

között megegyezik az áruszállító tehergépkocsikon belüli megoszlással, a kistehergépkocsik száma 

2020 végén 361 160 darabra tehető, míg 2021-re az így becsült számuk 372 183 db.  

1. táblázat: A személy- és tehergépkocsik száma [db] a KSH adatai szerint [1] 

 2020 2021 

személygépkocsi 3 920 799 4 020 159 

tehergépkocsi 542 848 559 417 

A hazai járműállomány várható növekedésére vonatkozóan a PANNON LNG Projekt keretében 2016-

ban készült előrejelzés 2020-ra, 2025-re és 2030-ra ad meg várható darabszámokat járműnemenként [3]. 

A személygépkocsikra, illetve a tehergépkocsikra vonatkozó prognózist a   
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2. táblázatban foglaltuk össze. Az előre jelzett számokat a 2020. évi tényleges adatokkal összevetve 

megállapíthatjuk, hogy a prognózis a személygépkocsik számát körülbelül 13%-kal alábecsülte, míg a 

kistehergépkocsik prognosztizált száma nagyon jól közelíti a tényleges értéket. 
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2. táblázat: A személy- és kistehergépkocsik számának [db] várható alakulása a PANNON LNG 

Projekt előrejelzése szerint [3] 

 2020 2025 2030 

személygépkocsi 3 428 000 3 740 000 4 052 000 

kistehergépkocsi 365 000 414 000 431 000 

A PwC 2014. évi tanulmánya [4] a KSH adatai alapján meghatározott 2013. évi bázisadatokból 

kiindulva ad előrejelzést a hazai gépjárműflotta nagyságának alakulására. A személygépkocsik 2023-ra 

prognosztizált száma 3 314 379 db, a kistehergépjárművek előre jelzett száma pedig 407 059 db. A 

személygépkocsik tekintetében a növekedés tényleges üteme a becsültnél jóval nagyobbnak bizonyult, 

a 2023. évre prognosztizált darabszámokat már a 2020-2021. évi tényleges értékek is meghaladják. A 

kistehergépkocsik vonatkozásában a 2023. évi becsült érték a 2021-es értékekhez képest mintegy 35 

ezer darabszámos növekedést jelentene, ami nagyságrendileg megfelelő lehet.  

A BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszékén 2016-ban készült szemináriumi dolgozat 

[5] a ForFITS modellen alapuló becslést mutat be a hazai közúti járműállomány, illetve a közlekedési-

szállítási szektorból származó CO2-kibocsátás 2040-ig várható alakulására vonatkozóan. A ForFITS az 

ENSZ közlekedési emisszió előrebecslő és dekarbonizációs modellje, amely a várható 

környezetterhelést a szállítási teljesítményből származtatott mennyiségként kalkulálja [6]. A 

modellszámítások eredményeként adódó, a személy- és tehergépkocsik számára vonatkozó adatokat a 

3. táblázatban közöljük. A 2020-21. évi becsült számokat a tényleges értékekkel összevetve minimális, 

enyhén emelkedő mértékű túlbecslést tapasztalható mindkét járműkategóriában.   

3. táblázat: A személy- és tehergépkocsik számának [db] várható alakulása a BME ForFITS 

előrejelzése szerint [5] 

 2020 2021 2025 2030 

személygépkocsi 3 949 380 4 077 241 4 582 437 5 150 558 

tehergépkocsi 569 465 599 300 726 424 869 164 

1.2 Az elektromos járművek számának jövőbeni alakulása  

A hazai elektromos járművek tényleges számának közelmúltbeli alakulásáról a Belügyminisztérium 

(BM) honlapján közölt monitoring adatok nyújtanak információt [7]. A nyilvántartás a zöld 

rendszámmal ellátott járművek számát havi sűrűséggel, környezetvédelmi kategóriák szerinti bontásban 

közli, így a tisztán elektromos gépkocsik (5E kategória) és az egyéb nulla emissziós gépkocsik (5Z 

kategória) számáról is információt kapunk. A 2020. év végi és a legutolsó elérhető (2022. február végi) 

adatokat a 4. táblázatban közöljük.  

4. táblázat: Zöld rendszámmal ellátott járművek száma [db] a Belügyminisztérium nyilvántartása 

alapján [7] 

 2020.12.31. 2022.02.28. 

5E kategória (tisztán elektromos gépkocsi) 12 566 23 274     

5N kategória (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos 

gépkocsi) 
8 701 13 961     

5P kategória (külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in 

hibrid gépkocsi)) 
5 856     8 299     

5Z kategória (egyéb nulla emissziós gépkocsi) 0 2 

Adott dátumig kiadott összes zöld rendszám 27 123 45 605 

A 2015. évi Jedlik Ányos Terv a teljes elektromos járműflotta 2020-2050 közötti várható alakulására 

vonatkozóan közöl célértékeket járműtípusonként [8]. Az elektromos személy- és kistehergépkocsikra 

vonatkozó számokat a táblázatban közöljük. A rendelkezésre álló tényleges adatok tükrében 

megállapíthatjuk, hogy az előrejelzés túlzottan optimistának bizonyult, a 2020. évre a ténylegesen 

forgalomba állt elektromos járművek több, mint kétszeresét prognosztizálta.           
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5. táblázat: Elektromos járművek számának [db] várható alakulása a Jedlik Ányos Terv szerint [8] 

 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Elektromos szgk. 53 778 205 699 450 099 762 686 1 110 452 1 464 254 1 826 025 

Elektromos ktgk. 6 796 23 397 44 895 70 537 103 500 146 977 198 989 

Az elektromos járműállomány jövőbeni bővülésére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(NFM) Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelv által meghatározott 

nemzeti szakpolitikai keret című program címen publikált dokumentumában [9] 2015. évi tényleges 

adatokból kiindulva, három lehetséges forgatókönyvre (alacsony elterjedés, reális elterjedési, magas 

elterjedés) fogalmaz meg az egyes járműkategóriákra vonatkozó célértékeket 2020-ra, 2025-re és 2030-

ra. Az elektromos, valamint a hidrogénhajtású személy- és kistehergépkocsikra vonatkozó értékeket a 

6. táblázatban mutatjuk be. Az elektromos járművek kategóriáiban a tisztán elektromos gépkocsik és a 

hibrid megoldások együttesen jelennek meg. A Hazai elektromobilitási stratégia, Jedlik Ányos Terv 2.0 

[10] az elektromos személygépkocsikra vonatkozóan ugyanezeket a célértékeket tünteti fel. A 2020. évi 

célértékeket a zöld rendszámmal ellátott járművek nyilvántartásának 2020. év végi adataival összevetve 

megállapíthatjuk, hogy az elektromos járművek tekintetében a ténylegesen megvalósult növekedéshez 

a reális elterjedési forgatókönyv szerinti előrejelzés áll legközelebb, mintegy 20%-kal alábecsülve az 

elektromos járműflotta nagyságát. A hidrogénhajtású járművek tekintetében 2020-ig az alacsony 

elterjedési forgatókönyv valósult meg. 

6. táblázat: Elektromos és hidrogénhajtású járművek számának [db] várható alakulása Az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelv által meghatározott nemzeti szakpolitikai 

keret című program szerint [9] 

 Alacsony elterjedési 

forgatókönyv 

Reális elterjedési 

forgatókönyv 

Magas elterjedési 

forgatókönyv 

 2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Elektromos szgk. 12 000 38 400 59 600 21 000 81 600 18 1900 53 77

8 

20 569

9 

45 009

9 

Elektromos ktgk. - - - - - - - - - 

Hidrogénhajtású 

szgk. 

0 15 30 15 30 80 25 60 120 

Hidrogénhajtású 

ktgk. 

0 0 0 10 25 40 15 35 60 

A PwC 1.1 fejezetben hivatkozott tanulmányában [4] egy realista és egy optimista forgatókönyv mentén 

ad előrejelzést a plug-in hibrid, valamint a tisztán elektromos járművek 2023. évi hazai számára. A PwC 

Autofacts által közölt európai gyártási volumenek növekedési ütemén alapuló realista forgatókönyv 

szerint 2023-ra az elektromos hálózatra csatlakoztatható gépjárművek száma meghaladja az 52 ezret, 

ami a teljes járműflotta 1,35%-át jelentené. A tisztán elektromos járművek száma 6 091 db, ami 12%-

os részarányt jelent az elektromos járműflottán belül. Ezen belül a személygépkocsik dominálnak 

(8,5%), míg a kistehergépjárművek aránya 1,5 %. Az EU által előre jelzett értékesítési arányokat is 

figyelembe vevő optimista forgatókönyv szerint a plug-in hibrid és a tisztán elektromos járművek száma 

2023-ra eléri a 139 ezret, ami a teljes járműállomány több mint 3,5%-át jelentené. A tisztán elektromos 

járművek száma ebben a szcenárióban 23 785 db, ami nagyobb részarányt (17%) jelent az összes 

elektromos hálózatra csatlakoztatható gépjárművön belül. Ezen belül a személygépkocsik aránya 13%, 

míg a kistehergépkocsik 4%-os részaránnyal jelennének meg. A BM nyilvántartása szerinti tényleges 

adatok azt mutatják, hogy a realista forgatókönyv jelentősen alábecsüli a tisztán elektromos járművek 

számát. A 2023-ra előre jelzett mintegy 6 ezer db-os flottához képest már 2020 végén több, mint 12 ezer 

jármű rendelkezett zöld rendszámmal az adott kategóriában, 2022 februárjában pedig ez a szám már a 

23 ezret is meghaladta. Az optimista forgatókönyv előrejelzése sokkal jobban közelíti a tényleges 

adatokat, a 2023-ra prognosztizált közel 24 ezer tisztán elektromos jármű a 2022. februári adatok alapján 

várhatóan csekély alábecslést fog eredményezni a kategóriában. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Report on alternative fuels infrastructure 

development in Hungary című, 2020-ban készült elemzése [11] 2018. évi tényleges adatokból kiindulva 

két forgatókönyv mentén vizsgálja a közlekedési szektor alternatív üzemanyag-felhasználásának 

várható alakulását 2030-ig. Az ún. WEM („with existing measures”) szcenárió a már adaptált vagy 

implementált intézkedések hatásait veszi figyelembe, míg a WAM („with additional measures”) 
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forgatókönyv a meglévőkön túl a reálisan megvalósítható egyéb tervezett intézkedések hatásait is 

megjeleníti. Az elektromos és a hidrogénhajtású személygépkocsikra és kistehergépkocsikra vonatkozó 

adatokat a 7. táblázatban mutatjuk be. A 2020. év tekintetében mindkét forgatókönyv mintegy 8 ezer 

tisztán elektromos járművel számol, ami a 2020 végén az 5E kategóriában nyilvántartott zöld 

rendszámmal ellátott járművek számához (12 566 db) képest kb. 35%-os alábecslést jelent. Az összes 

közúti elektromos járműre vonatkozó előrejelzések (WEM: 24 260 db, WAM: 24 270 db) már jobban 

közelítik a regisztrált tényleges adatokat (27 123 db). A hidrogénhajtású közúti járművek számát 

mindkét forgatókönyv 0 db-ra prognosztizálta, ami megfelel a valós helyzetnek.  

7. táblázat: Elektromos és hidrogénhajtású járművek számának [db] várható alakulása a Report on 

alternatnive fuels infrasturcture development in Hungary című dokumentum szerint [11] 

  WEM forgatókönyv WAM forgatókönyv 

 2018 2020 2025 2030 2020 2025 2030 

Tisztán elektromos szgk.  3 781 7 000 70 000 135 000 7 000 90 000 165 000 

Plug-in hibrid szgk.  5 063 15 000 115 000 185 000 15 000 190 000 240 000 

Tisztán elektromos ktgk.  372 1 000 4 000 30 000 1 000 4 000 40 000 

Plug-in hibrid ktgk.  0 200 4 000 30 000 200 4 000 40 000 

Tisztán elektromos ntgk. 1 10 200 8 500 10 200 16 000 

Plug-in hibrid ntgk. 0 0 0 0 0 0 0 

Tisztán elektromos buszok 23 50 500 1 300 60 900 2 000 

Plug-in hibrid buszok 0 0 0 0 0 0 0 

Elektromos kétkerekű járművek 160 1 000 10 000 30 000 1 000 10 000 30 000 

Elektromos közúti járművek összesen  9 400 24 260 203 700 419 800 24 270 299 100 533 000 

Hidrogénhajtású szgk. 0 0 200 700 - 300 1400 

Hidrogénhajtású ktgk. 0 0 60 200 - 100 400 

Hidrogénhajtású ntgk. 0 0 50 500 - 100 1 000 

Hidrogénhajtású buszok 0 - 20 60 - 40 100 

Hidrogénhajtású kétkerekű járművek 0 0 0 0 0 0 0 

Hidrogénhajtású közúti járművek 

összesen 
0 0 330 1460 0 540 2900 

2. Elektromos járművek zajkibocsátása 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektromos járművek és a hagyományos, belső égésű 

motorral felszerelt gépkocsik zajkibocsátása között az alacsonyabb sebességtartományokban 

jelentkezhet szignifikáns különbség [12], [13]. Ennek oka abban keresendő, hogy a közúti közlekedési 

zaj egyes összetevőinek jelentősége a sebesség függvényében változik. Alacsonyabb 

sebességtartományban a jármű hajtáslánca (motor, erőátvitel, kipufogó stb.) által keltett hajtóműzaj 

dominál, a sebesség emelkedésével azonban egyre növekszik a gumiabroncs és az útburkolat fizikai 

kontaktusakor keletkező gördülési zaj szerepe. A jó állapotú újabb személyautók esetében állandó 

sebességű haladás esetén 40 km/h felett a gördülési zaj válik dominánssá, míg gyorsuló haladásnál ez a 

határ körülbelül 50 km/h [14]. Tehergépkocsik esetében a gördülési zaj 70 km/h felett válik a közúti 

közlekedési zaj domináns forrásává [15]. Az elektromos és a hagyományos járművek zajkibocsátása 

közti különbség a hajtóműzajban jelentkezik, a gördülési zaj tekintetében nem tapasztaltak eltérést [16].            

Az elektromos járművek zajkibocsátását vizsgáló kutatások ennek megfelelően az alacsonyabb 

sebességtartományokra fókuszálnak. A FOREVER (Future Operational impacts of Electric Vehicles on 

European Roads) projekt [17] keretében feldolgozott irodalmi adatok alapján a legtöbb szerző egyetért 

abban, hogy állandó sebességnél az alapjáraton működő hagyományos (belső égésű motorral felszerelt) 

autóknál az elektromos (és az elektromos módban működő hibrid) autók zajszintje 5-20 dB(A) közötti 

értékkel kisebb. A különbség 10 km/h sebességnél 1-10 dB(A) közötti értékre csökken, míg 20-30 km/h 

felett eltűnik. Egyes tanulmányok szerint átlagosan, a teljes sebességtartományt tekintve nincs lényeges 

különbség az elektromos és hibrid, illetve a hagyományos autók zajkibocsátása között. A gyorsítás során 

keletkező zajkibocsátás tekintetében szintén eltérőek az álláspontok. Egyes tanulmányok szerint 

egyáltalán nincs különbség, míg mások jelentős, akár 10 dB(A)-t is elérő különbséget állapítottak meg.  
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Az alacsony sebességtartományokban érzékelhető csökkent zajszintek közlekedésbiztonsági 

szempontból problémát jelenthetnek, elsősorban a gyalogosok és a kerékpárosok veszélyeztetésével. Ez 

vetette fel az ún. „akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer” (AVAS) alkalmazásának igényét, amivel a 

2019/839 bizottsági rendelet [18] értelmében az Európai Unió tagállamaiban 2019 július 1. után 

forgalomba hozott hibrid és elektromos autóknak rendelkezniük kell. A rendszer működése a 0-20 km/h 

közötti sebességtartományt érinti, a részletes előírásokat az ENSZ EGB 138. számú előírása tartalmazza 

[19]. 

Az elektromos járművek zajkibocsátásának meghatározásával kapcsolatban fontos kérdésként merül fel, 

hogy a 2015/996 bizottsági irányelvben (a továbbiakban: Irányelv) [20] közzétett, a stratégiai 

zajtérképezési feladatok elvégzéséhez 2019. január 1-től kötelezően alkalmazandó CNOSSOS-EU 

számítási módszer milyen megoldást kínál erre vonatkozóan. A CNOSSOS-EU módszer a közúti 

közlekedési zajkibocsátás számítása során az alábbi öt járműosztályt különbözteti meg (zárójelben az 

Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve [21] szerinti kategóriákat 

tüntettük fel): 

• 1. kategória: könnyű gépjárművek (M1, N1) 

• 2. kategória: középnehéz gépjárművek (M2, M3, N2, N3 – kéttengelyes járművek) 

• 3. kategória: nehézgépjárművek (M2 pótkocsival, N2 pótkocsival, M3, N3 – három- vagy 

többtengelyes járművek) 

• 4. kategória: kétkerekű gépjárművek (4a kategória: L1, L2, L6; 4b kategória: L3, L4, L5, L7) 

• 5. kategória: nyílt kategória (nem értelmezett). 

Az 5. kategória alkalmazása opcionális, olyan, „a jövőben esetlegesen kifejlesztendő új járművek 

számára van fenntartva, amelyek zajkibocsátása kellően különbözik ahhoz, hogy külön kategóriát 

igényeljen” Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. Az Irányelv példaként említi az elektromos és 

hibrid járműveket.  

A CNOSSOS-EU módszer szerint a hajtóműzaj kibocsátás hangteljesítményszintje az i-edik 

frekvenciasávban, az m-edik osztályba tartozó járműre az alábbi képlet szerint számítandó: 

 

𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚 = 𝐴𝑃,𝑖,𝑚 + 𝐵𝑃,𝑖,𝑚 ×
(𝑣𝑚−𝑣𝑟𝑒𝑓)

𝑣𝑟𝑒𝑓
+ ∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚    (5) 

 

ahol: 𝐴𝑃,𝑖,𝑚 és 𝐵𝑃,𝑖,𝑚: az m-edik járműkategóriára vonatkozó alapértelmezett együtthatók az i-edik 

frekvenciasávban, a referencia sebességnél;  𝑣𝑟𝑒𝑓: referencia sebesség (70 km/h); 𝑣𝑚: reprezentatív 

sebességérték az m-edik járműkategóriára;  ∆𝐿𝑊𝑃,𝑖,𝑚: a vonatkoztatási feltételektől eltérő korrekciós 

együtthatók összege. 

A FOREVER projekt [17] keretében különböző elektromos járművek elhaladási zajméréssel 

meghatározott zajszintjeit a CNOSSOS-EU módszerrel számított eredményekkel hasonlították össze (a 

jelenleg értelmezett CNOSSOS-EU kategóriák szerint kezelve a járműveket). Az eredmények azt 

mutatták, hogy a könnyű elektromos járművek hajtóműzaj kibocsátását a CNOSSOS-EU módszer 

jelenlegi formájában minden oktávsávban felülbecsüli. A projekt keretében kidolgozott megoldási 

javaslat szerint a hajtóműzaj komponens eredeti CNOSSOS-EU módszerrel számolt értékeihez 

oktávsávonként egy ∆𝐿𝑊𝑃,𝐸𝑉,𝑖 korrekciós együttható adandó hozzá. A korrekciós együttható értékeit a 

8. táblázatban közöljük.   

8. táblázat: A könnyű elektromos gépjárművekre vonatkozó korrekciós tényezők értékei [dB(A)] [17] 

Oktávsáv középfrekv. 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Korrekciós együttható  -5,0 -1,7 -4,2 -15 -15 -15 -13,8 

3. Módszertan  

A tisztán elektromos és hidrogénhajtású személyautók és kistehergépkocsik térnyerésének a közúti 

zajkibocsátásra való várható hatását – a hazai járműállomány alakulására vonatkozó, az 1. fejezetben 

ismertetett bizonytalanságokat is figyelembe véve – három megközelítés szerint vizsgáltuk, melyeket 
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az alábbiakban ismertetünk. (A továbbiakban a tisztán elektromos és hidrogénhajtású járművekre 

együttesen a zéró emissziós járművek elnevezést használjuk.)  

3.1 A 2030-ra várható zajcsökkentő hatás vizsgálata 

Az első megközelítési módban a teljes, valamint a zéró emissziós járműállomány alakulására 

vonatkozóan rendelkezésre álló előrejelzésekből kiindulva vizsgáltuk az 1. járműkategóriába tartozó 

zéró emissziós járművek elterjedésének a közúti zajkibocsátásra gyakorolt hatását. Bázisévnek a 2020-

as évet választottuk, a jövőbeni várható hatást pedig a 2030. évre vonatkozóan vizsgáltuk.  A zéró 

emissziós járművek 1. járműkategórián belüli részarányát 2020-ra a KSH teljes közúti 

gépjárműállományra vonatkozó adatai (1. táblázat, [1]) és a BM zöld rendszámmal ellátott járművek 

számára vonatkozó nyilvántartása (4. táblázat, [7]) alapján határoztuk meg. A zéró emissziós járművek 

számát utóbbi nyilvántartás 5E és 5Z kategóriájába tartozó járművek számának összegzésével, majd az 

e kategóriákba tartozó buszok és nehéztehergépkocsik 2020. évre becsült számának levonásával 

határoztuk meg. A 2030. évi részarány becsléséhez a teljes járműflotta nagyságát a PANNON LNG 

Projekt előrejelzése alapján vettük fel (  



A Fit for 55 intézkedéscsomag hatása a közúti közlekedés zajkibocsátására hazai mintaterületek vizsgálata alapján 

 

 

2. táblázat, [3]), míg a zéró emissziós járművek számára vonatkozóan a 2020. évi ITM elemzés WAM 

forgatókönyve volt az irányadó (7. táblázat, [11]). A 2020 évi részarány így 0,29%-ra, a 2030. évi pedig 

4,61%-ra adódott.  

A vizsgálatokhoz – az elérhető forgalmi adatok körét is figyelembe véve – különböző jellemző 

forgalom-összetételű szakaszokat jelöltünk ki, az alábbiak szerint: 

• országos közutak alacsony megengedett sebességű szakaszai 

• belterületi önkormányzati utak alacsony megengedett sebességű szakaszai. 

Az országos közutak esetében egy-egy 30 km/h, 40 km/h és 50 km/h megengedett sebességű szakaszt 

választottunk, melyek mindegyike településen áthaladó, ún. átkelési szakasz (44. sz. I. rendű főút 

Békésszentandrás, Békés megye; 23. sz. II. rendű főút Nemti, Nógrád megye; 5. sz. I. rendű főút, 

Alsónémedi, Pest megye). A kiválasztásnál szempont volt, hogy a néhány száz méter hosszúságú 

szakaszokon lehetőség szerint egyenletes sebességű haladás valósulhasson meg, azaz ne legyen 

jelzőlámpás, körforgalmú vagy jelzőtáblás csomópont, illetve gyalogátkelőhely. A bázisévnek választott 

2020. évi tényleges forgalmi adatokat az Országos Közúti Adatbank országos közutak átlagos napi 

forgalmát megadó táblázatai [22] alapján vettük fel. A forgalmi adatok napszakok szerinti felbontása a 

2018. évtől érvényes akusztikai napszaktényezők [23] alkalmazásával történt. A 2030. évi forgalmi 

adatokat az e-UT 02.01.31 (ÚT 2-1.118) számú Útügyi Műszaki Előírás [24] szerinti előrevetítő 

módszerrel határoztuk meg.  

Az önkormányzati utak esetében egy-egy 30 km/h, 40 km/h és 50 km/h megengedett sebességű szakaszt 

jelöltünk ki, melyek mindegyike Kecskemét belterületi részén található. Az országos közutakkal 

szemben az önkormányzati utakra rendszeres, országos szinten koordinált forgalomfelvétel nem 

történik. 2020. évi adatok így nem álltak rendelkezésre, ehelyett a 2017. évi stratégiai zajtérképezés 

keretében felvett forgalmi adatokkal számoltunk, továbbá távlati forgalmat sem becsültünk előre. A zéró 

emissziós személygépkocsik és kistehergépkocsik 2020. és 2030. évre számított részarányát így a 2017. 

évi forgalmi adatokra vetítettük. Megjegyezzük, hogy ez a módszertani egyszerűsítés – bár az országos 

közúti szakaszokra végzett számításokhoz képest kevésbé pontos forgalmi adatok felhasználását jelenti 

– a zéró emissziós járművek térnyerésének a közúti zajkibocsátásra gyakorolt hatását érdemben nem 

befolyásolja. 

A zajkibocsátás számítását mindkét úttípus esetén a CNOSSOS-EU módszer közúti emissziószámítási 

eljárása szerint, a 8. táblázatban megadott korrekciós együtthatók beépítésével végeztük. A kibocsátott 

hangteljesítményszint napi átlagos értékét (LW,24 (dB(A)) minden útszakaszra, mindkét vizsgált évre az 

alábbi két esetre számítottuk: 

• az 1. járműkategóriába tartozó összes járművet hagyományos működésűnek tekintve 

• az 1. járműkategóriában a fentebb ismertetett részarányoknak megfelelő számú zéró emissziós 

járművet feltételezve. 

A két érték különbsége mutatja a zéró emissziós járművek adott forgalmi részarányának megfelelő 

zajcsökkentő hatást.   

 

3.2 A zéró emissziós járművek nagyobb arányú elterjedése esetén várható zajcsökkentő 

hatás vizsgálata 

Egy másik megközelítésben arra kerestük a választ, hogy a zéró emissziós személyautók és 

kistehergépkocsik nagyobb arányú elterjedése, majd az 1. járműkategóriában a teljes flotta zéró 

emissziós járművekre való lecserélődése milyen mértékű zajcsökkentő hatással járna. A nagyobb 

részarányok elérésének időpontjára vonatkozóan azonban közelítő becsléssel sem rendelkezünk. Ha a 

Fit for 55 intézkedéscsomag implementálásával meg is valósulna, hogy 2035-től csak zéró emissziós 

személygépkocsi, ill. kisteherautó lenne forgalomba hozható az EU tagállamaiban, megjósolhatatlan, 

hogy Magyarországon milyen ütemben és mikorra cserélődne le az 1. kategória teljes járműállománya. 

Ennek okán ebben a megközelítésben nem egy adott időpontbeli viszonyokat vizsgáltunk, hanem az 1. 

kategóriába tartozó zéró emissziós járművek elterjedésének mérföldköveit (a járműkategórián belüli 

50%-os, illetve 100%-os részarányt) rögzítettük.  
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A vizsgálatot a 3.1 fejezetben megadott útszakaszokra végeztük el. Mivel az időtáv ismeretlen (és 

várhatóan meglehetősen nagy), a távlati forgalom előrejelzése nem volt lehetséges. Ehelyett az országos 

közúti szakaszokra vonatkozóan a 2030. évre becsült forgalmi adatokat, az önkormányzati utak esetében 

pedig a 2017. évi zajtérképezéshez felhasznált forgalmi adatokat vettük alapul. A zajkibocsátás 

számítása a 3.1 fejezetben leírtak szerint történt. 

3.3 A várható zajcsökkentő hatás vizsgálata kizárólag az 1. járműkategória 

figyelembevételével 

A fenti, tényleges, illetve előre jelzett forgalmi adatokon alapuló mintaterületi vizsgálatok képet adnak 

arról, hogy különböző jellegű valós útszakaszokon hogyan alakulhat a zajkibocsátás a zéró emissziós 

járművek terjedésével. Érdemes azonban megvizsgálni a forgalomösszetétel befolyásoló hatása nélkül 

is, hogy a zéró emissziós járművek térnyerése hogyan hat a zajkibocsátás alakulására a sebesség 

függvényében. A zajkibocsátás csökkenésének számítását elvégeztük ezért a 3.1 és 3.2 fejezetekben 

szereplő részarányok (0,29%, 4,61%, 50%, 100%) esetére oly módon is, hogy csak az 1. 

járműkategóriával számoltunk (a többi kategóriában 0 járművet feltételezve). Ebben az esetben a 

CNOSSOS-EU módszerrel, a 8. táblázat szerinti korrekcióval számított hangteljesítményszint 

különbségek mértéke a forgalom nagyságától független, csak a sebességtől, valamint a zéró emissziós 

járművek részarányától függ. Ezt kihasználva ez esetben fiktív forgalommal számoltuk (adott számú 

járművet feltételezve az 1. járműkategóriában). Ez lehetőséget adott a 30 km/h alatti 

sebességtartományok vizsgálatára is, melyekre a valós útszakaszok esetében nem tudtunk megfelelő 

mintát választani. (Az országos közutak esetében még a településeken áthaladó átkelési szakaszokon 

sem jellemző a 30 km/h alatti megengedett sebesség, az önkormányzati utaknál pedig az jelentette a 

korlátot, hogy a gyűjtőút alatti kategóriájú utakra a hazai gyakorlat szerint nem készül stratégiai 

zajtérkép, így nem álltak rendelkezésre forgalmi adatok).   

4. Eredmények  

A 3.1 és 3.2 fejezetben ismertetett módszerekkel, a kijelölt országos közúti és önkormányzati 

útszakaszokra elvégzett számítások eredményeit a 9. táblázatban foglaltuk össze. 

9. táblázat: Zajkibocsátás-csökkenés mértéke a zéró emissziójú személy- és kistehergépkocsik 

különböző elterjedési szintjeinél, valós útszakaszokra  

Útszakasz típusa 
Közút/közterület 

megnevezése 

Sebesség 

[km/h] 

Zajkibocsátás-csökkenés 

∆LW,24 [dB(A)]  

Vizsgált részarány (év) 

0,29% 

(2020) 

4,61% 

(2030) 

50% 

(-) 

100% 

(-) 

országos közút 

44. sz. 1. rendű főút 30 0,00 0,01 0,11 0,22 

23. sz. 2. rendű főút 40 0,00 0,03 0,30 0,61 

5. sz. 1. rendű főút 50 0,00 0,02 0,20 0,41 

önkormányzati út 

Kecskemét, Csíksomlyói u. 30 0,01 0,08 1,01 2,34 

Kecskemét, Csabay Géza krt. 40 0,00 0,05 0,52 1,10 

Kecskemét, Március 15. u. 50 0,00 0,03 0,32 0,66 

Az eredmények azt mutatják, hogy a zéró emissziós személy- és kistehergépkocsik részaránya 2020-

ban még olyan csekély volt, hogy a zajkibocsátásra gyakorolt hatás gyakorlatilag nem mutatható ki. A 

2030. évre kalkulált 4,61%-os részarány mellett minimális eltérés már jelentkezik a zajkibocsátásban, 

de ez a 0,1 dB(A) értéket sem éri el egyik vizsgált útszakasz esetében sem. Az 50%-os részarány 

elérésével lényegesen nagyobb, de az emberi fül által érzékelhető csökkenésnél jellemzően még mindig 

kisebb eltéréseket kapunk (a legnagyobb érték 1,01 dB(A)). Amennyiben az 1. járműkategória teljes 

egészét zéró emissziós járművek alkotnák, az alacsonyabb sebességű városi útszakaszokon a csökkenés 

mértéke meghaladná az 1 dB(A) értéket (30 km/h: 1,10 db(A), 40 km/h: 2,34 dB(A)), azonban ezek a 

különbségek is még csak éppen elérik a szubjektív észleléssel érzékelhető tartományt.   

Az országos közúti, illetve önkormányzati útszakaszokra kapott eredményeket összehasonlítva azt 

láthatjuk, hogy – a várakozásnak megfelelően – a városi utak esetében a zajcsökkentő hatás mértéke 

sokkal jelentősebb. A markáns különbség oka, hogy az önkormányzati utakon a személy- és 
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kistehergépkocsik részaránya a teljes forgalmon belül jellemzően jóval nagyobb, mint az országos 

közutakon, ahol a középnehéz- és nehézgépjárművek aránya is jelentős. (A vizsgált országos közúti 

szakaszokon az 1. járműkategória részaránya 66-91% között alakult, míg az önkormányzati utaknál ez 

az arány 97-99% volt.) 

A zajkibocsátás-csökkenés értékeit a sebesség függvényében vizsgálva az önkormányzati utak esetében 

jól kirajzolódik az előzetesen várt tendencia, miszerint a sebesség növekedésével a zéró emissziós 

járművek hatása a zajkibocsátásra egyre kevésbé érvényesül. Az országos közutak esetében a 30 km/h 

megengedett sebességű útszakaszon a középnehéz- és nehézgépjárművek nagyobb arányának (az 1. 

járműkategória részaránya a teljes forgalomban csak 66% a, míg a másik két útszakasz esetében 91%, 

illetve 90%) torzító hatása miatt kisebb mértékű zajkibocsátás-csökkenés jelentkezik, mint a két 

nagyobb sebességű szakaszon (a számítást kizárólag az 1. járműkategória figyelembevételével 

elvégezve ez az anomália eltűnik).  

A 3.3 fejezetben bemutatott módszertan szerint, azaz kizárólag az 1. járműkategória figyelembevételével 

elvégzett vizsgálat eredményeit a 10. táblázatban és az 1. ábran mutatjuk be. A zéró emissziós személy- 

és kistehergépkocsik adott arányú jelenléte ebben az esetben értelemszerűen nagyobb hatással van a 

teljes zajkibocsátásra, a kapott értékek ennek megfelelően magasabbak, mint az összes járműkategória 

figyelembevétele mellett végzett számítások esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy a zéró 

emissziós járművek 2020. és 2030. évre vonatkozó részarányai mellett a zajkibocsátás-csökkenés 

mértéke még ezzel a módszerrel számítva is elenyésző. Nagyobb részarányok mellett az alacsonyabb 

sebességtartományokban jelentősebb (100% esetén, 20 km/h és az alatti sebességeknél 4 dB(A)-t 

meghaladó) csökkenést tapasztalhatunk. Az értékelésnél fontos azonban szem előtt tartani, hogy ezek 

nem a valós forgalomban értelmezett értékek, továbbá nem számoltunk az akusztikus jármű-

figyelmeztető rendszer 0-20 km/h alatt fellépő esetleges többletkibocsátásával.  

A zajkibocsátás-csökkenés a sebesség függvényében a szakirodalmi tapasztalatok alapján várható 

tendencia szerint alakul: a zéró emissziós járművek hatása a sebesség növekedésével folyamatosan 

csökken, a 40-50 km/h körüli sebességtartományban (a gördülési zaj dominánssá válásával) már 

minimálissá válik.  

10. táblázat: Zajkibocsátás-csökkenés mértéke a zéró emissziójú személy- és kistehergépkocsik 

különböző elterjedési szintjeinél, fiktív forgalmi adatokkal (csak 1. járműkategória) 

Sebesség 

[km/h] 

Zajkibocsátás-csökkenés 

∆LW,24 [dB(A)]  

Vizsgált részarány (év) 

0,29% 

(2020) 

4,61% 

(2030) 

50% 

(-) 

100% 

(-) 

10 0,01 0,14 1,79 4,89 

15 0,01 0,13 1,75 4,71 

20 0,01 0,13 1,61 4,21 

25 0,01 0,11 1,36 3,37 

30 0,01 0,09 1,06 2,48 

40 0,00 0,05 0,60 1,29 

50 0,00 0,03 0,37 0,77 
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1. ábra: Zajkibocsátás-csökkenés mértéke a zéró emissziójú személy- és kistehergépkocsik különböző 

elterjedési szintjeinél, fiktív forgalmi adatokkal (csak 1. járműkategória) 

Konklúzió 

A cikkben bemutatott vizsgálat célja a zéró emissziós személy- és kistehergépkocsik elterjedése nyomán 

a közúti zajkibocsátás mértékében várható változás feltérképezése volt. Az eredmények értékelése 

alapján a Bevezetésben feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adhatjuk:  

• A közeljövőben (a zéró emissziós személy- és kistehergépkocsik 2030. évre előre jelzett 

részarányával végzett számítások alapján) nem várható a szubjektív emberi észleléssel 

érzékelhető csökkenés a közúti zajkibocsátásban. A zéró emissziós járművek nagyobb arányú 

elterjedése a kis teherforgalmú utakon, alacsony sebességtartományban már érzékelhető 

csökkenést eredményezhet, azonban a változás várhatóan még 100%-os elterjedési arány esetén 

sem lesz olyan mértékű, hogy az a fennálló zajproblémákra érdemi megoldást jelentsen. 

• A zéró emissziós járművek zajkibocsátás-csökkentő hatása a sebesség függvényében a vizsgált 

önkormányzati útszakaszok esetében egyértelmű csökkenést mutat. Az országos közutak esetében 

a tendencia a 30 km/h megengedett sebességű útszakasznál nem érvényesül, ennek oka a 

középnehéz- és nehézgépjárművek jóval nagyobb aránya a másik két vizsgált útszakaszhoz 

képest. Mindez jól mutatja, hogy a forgalom összetétele alapvetően befolyásolja a zéró emissziós 

járművek zajcsökkentő hatásának érvényesülését. A fiktív forgalmi adatokkal, kizárólag az 1. 

járműkategória figyelembevételével elvégzett vizsgálat eredményei egyértelműen a zajcsökkentő 

hatás folyamatos csökkenését mutatják a sebesség növekedésével.  

• A zajcsökkentő hatás a vizsgált önkormányzati utak esetében lényegesen nagyobbnak bizonyult, 

mint az országos közúti szakaszoknál. Ez is mutatja, hogy az eltérő forgalom-összetétel (az 

önkormányzati utakon az 1. kategóriába tartozó személy- és kistehergépkocsik részaránya a teljes 

forgalmon belül jellemzően jóval nagyobb, mint az országos közutakon, ahol jelentős a 

középnehéz- és nehézgépjárművek aránya) nagymértékben befolyásolja a zéró emissziós 

járművek zajcsökkentő hatásának mértékét.   

A vizsgálat során számos korlátozó tényező merült fel, melyeket az eredmények értékelésénél 

mindenképp figyelembe kell venni. A hazai járműállomány jövőbeni alakulásával kapcsolatos, az 1 

fejezetben említett bizonytalanságok mellett fontos megjegyezni azt is, hogy a zéró emissziós járművek 

számának előrejelzése alapján csak országos adat állt rendelkezésre. Nem volt információnk ezek 

regionális eloszlására vonatkozóan, illetve a futott km-ek településen belüli és távolsági utak közötti 

eloszlásáról sem. Ebből kifolyólag minden útszakaszon egységesen az országos szinten becsült 

részaránnyal számoltunk. (Megjegyezzük, hogy ez a teljes járműállományra, illetve az alternatív hajtású 

járművek számára vonatkozó előrejelzések rendkívül nagy bizonytalansága mellett valószínűsíthetően 

elhanyagolható hibát eredményez.) Amint a 3.1 fejezetben is jeleztük, az önkormányzati utakra 

vonatkozó aktuális forgalmi adatok hiánya szintén közelítő megoldás alkalmazásához vezetett. További 

korlátot jelentett, hogy az elektromos járművek zajkibocsátásának számítására kidolgozott módszerek 

(köztük a vizsgálatban alkalmazott CNOSSOS-EU korrekciós módszer) kisszámú, a jelenleg elérhető 

modellekre elvégzett vizsgálaton alapulnak. Az alternatív technológiák jövőbeni várható gyors fejlődése 
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megkérdőjelezheti a jelenlegi zajszámítási módszerek alkalmazhatóságát. Fontos megemlíteni továbbá, 

hogy a számítások során kizárólag állandó sebességű haladást vizsgáltunk, miközben a megállások-

indulások, gyorsítások-lassítások – elsősorban városi környezetben – jelentősen befolyásolják a 

zajkibocsátást. Az elektromos járművek nem állandó sebességű haladás mellett fellépő 

zajkibocsátásának meghatározásával kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság, megalapozott, 

egységesen elfogadott módszer egyelőre nem áll rendelkezésre. A forgalmi előrejelzések jövőbeni 

finomodása, a bemenő adatok körének esetleges bővülése, valamint az elektromos járművek 

zajkibocsátására vonatkozó számítási módszer fejlődése a cikkben bemutatott vizsgálat 

továbbfejlesztését tehetik levetővé a jövőben.        

Mindent összevetve a vizsgálat eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a zéró emissziós járművek 

elterjedésével jelentkező zajkibocsátás-csökkenés várhatóan nem lesz akkora mértékű, hogy az a közúti 

közlekedés okozta zajproblémákra érdemi megoldást jelentsen. A közúti zaj lakosságot zavaró 

hatásainak csökkentése, a vonatkozó zajvédelmi határértékek betartása céljából ezért a jövőben is 

elengedhetetlen lesz más megoldások (pl. forgalomszervezési intézkedések, a burkolat állapotának 

javítása a gördülési zaj csökkentése érdekében stb.) megfelelő alkalmazása.   
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Kivonat: A kerékpár egyre népszerűbb közlekedési eszköz az európai közlekedéskultúrában. Ez egyáltalán nem 

meglepő, hiszen a kerékpározás öt (sok esetben akár tíz vagy még több) kilométeres hatótávolságon 

belül városi környezetben vitán felülállóan versenyképes a gépjármű- vagy akár a közforgalmú 

közlekedéssel szemben: utazási idő, költség, környezeti terhelés, egészségmegőrzés, illetve 

élményszerűség tekintetében egyaránt. Mindezek ellenére a városvezetők sok esetben nem látják be a 

kerékpározás támogatásának előnyös következményeit vagy a kerékpározásbarát város 

megvalósításához elkerülhetetlen konfliktusokat nem kívánják felvállalni. A felvázolt helyzet 

megelőzését vagy feloldását segítheti, ha egy objektív módszertan alapján értékelhetővé válik egy 

város, egy régió vagy éppen egy ország esetében, hogy a rendelkezésre álló szakpolitikai eszközök 

tekintetében milyen szintet képvisel az adott vezetés. A Danube Cycle Plans projekt keretében a KTI 

vezetésével valósult meg Magyarország BYPAD auditálása 2021 őszén. A politikai, operatív, illetve 

felhasználói szintek képviselőiből álló értékelő munkacsoport a BYPAD módszertan 21 kérdése 

mentén pontozta országunk kerékpározást támogató nemzeti szintű működését. Tanulmányunkban 

áttekintjük a rendelkezésre álló értékelési módszertanokat, továbbá bemutatjuk a Nemzeti Kerékpáros 

Stratégia mellékleteként megjelenő BYPAD audit alkalmazását illetve eredményeit. 

Kulcsszavak: kerékpározás; kerékpáros szakpolitika; értékelési módszertan; kerékpározásbarát; stratégia; 

BYPAD 

Bevezetés 

Az aktív mobilitás (és ez által a kerékpározás) kérdésköre várostervezési, gazdasági, egészségügyi és 

politikai vetületekkel is rendelkezik. Bár a klímaváltozás, az üvegházhatású gázok kibocsátása, a (főként 

városi) torlódások és az elhízási szint ügyei is erősítették a kerékpározás szerepét a közlekedési palettán, 

a COVID-19 járvány rezilienciával összefüggő aspektusa tudott komoly áttörést elérni sok (elsősorban 

európai) országban a politikai szint nagyobb elköteleződésében. Ezt többek között az uniós helyreállítási 

tervekben is érzékelhetjük, amelyekben a kerékpáros fejlesztésekre jelentős forrásokat allokáltak az 

egyes tagállamok – az országok ilyen szempontú besorolását az 1. ábra mutatja. Összesen mintegy 1,7 

milliárd eurós költségvetést társítottak a kerékpáros infrastruktúra, a közlekedésbiztonság, a turizmus és 

a promóció fejlesztéseihez [1]. 

A kerékpározás (és az élhető városok) irányában elkötelezett városvezető számára az egyik legsúlyosabb 

kérdés: hogyan vehető rá egy jelenleg napi szinten személygépjárművel közlekedő városlakó (vagy 

éppen ingázó), hogy utazásait kerékpárral és/vagy közforgalmú közlekedéssel bonyolítsa le? A kérdés 

jellemzően temérdek nehezítő körülménybe ütközik, amelyeknek a súlyozása településenként, 

országonként változó. 

Néhány dél-európai sziget városai, akik magukat „kezdő kerékpáros” városoknak minősítik, legnagyobb 

kihívásként az érzékelt közlekedésbiztonságot nevezik meg. [2] A Limassol (Ciprus), Las Palmas de 

Gran Canaria (Kanári-szigetek, Spanyolország) és Valletta (Málta) stakeholdereivel készült interjúk 

alapján egyértelműen körvonalazódott, hogy a kerékpárral való közlekedés a közgondolkodásban 

komoly baleseti kockázattal párosul. A (bizonyos esetekben irreális) félelmek feloldására egyik oldalról 

adekvát választ adhat a biztonságosabb infrastruktúra fejlesztése, a másik oldalról pedig mind a 

potenciális kerékpározók, mind a közúton közlekedők szemléletformálásának is meg kell jelennie. 
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1. ábra: A kerékpározás megjelenésének mértéke az egyes uniós országok helyreállítási terveiben [1] 

A személyközlekedésen felül az árufuvarozásban is komoly potenciál mutatkozik meg a kerékpáros 

megoldások területén a városi környezetekben. A teherkerékpárok egyre népszerűbbek Európában, 

azonban még messze nem sikerült kiaknázni ennek az árufuvarozási módnak a lehetőségeit. A 

teherkerékpár-vásárlási szándék és a megvalósult vásárlások kapcsolatát kutatták Németországban [3]. 

Az öt befolyásoló tényező (jogi környezet, infrastruktúra, finanszírozás, kampányok és kipróbálási 

lehetőségek) mentén modellezett környezetben arra a konklúzióra jutottak, hogy az állami szereplők 

részéről feltétlenül szükséges a piacra lépést segítő intézkedések bevezetése a teherkerékpárok 

megfelelő mértékű elterjedéséhez. 

Összegészében kijelenthető, hogy a kerékpáros közlekedés csak a városvezetés megfelelő támogatásával 

tud jelentős hányadot képviselni a közlekedési munkamegosztásban. A szakpolitika azonban rendkívül 

széles „push” és „pull” típusú eszköztárral rendelkezik, amellyel a kerékpározás támogatása 

megvalósulhat. A döntéshozók számára ezért igencsak értékes döntéstámogató eszközként jelennek meg 

a szakpolitikát és a kerékpározás helyzetét értékelő módszertanok, amelyek a reflexió mellett jellemzően 

a jövőbeli hangsúlyok irányait is meghatározzák. 

1. A kerékpáros szakpolitika értékelési lehetőségei 

A kerékpározás helyzetének értékelésére számos módszertant dolgoztak ki különböző funkcionalitásban 

és különböző szinteken. Legkisebb egységként értékelhetünk kerékpáros útvonalakat, legnagyobb 

egységként pedig akár országokat magukba foglaló térségek támogatási keretrendszereit. Előbbi 

kategóriába tartozik a kerékpáros létesítmények „level of service (LoS)”, azaz szolgáltatási színvonal 

alapú vizsgálata. [4] A „Bicycle Level of Service (BLOS)” módszertanban az alkotók virtuális valóság 

(VR) technológiát alkalmazva értékelték a kísérletben részt vevők elégedettségi szintjeit. A metódus 

által akár jelenlegi, akár tervezett kialakítások is modellezhetők, így a BLOS eredményei révén a 

döntéshozók a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés szempontjából is kritikus információkhoz 

juthatnak.  

Egy portugál módszertan a kerékpározás támogatásában még kevésbé elkötelezett városvezetések 

számára kíván döntéstámogató eszközt nyújtani [5]. A metódus célja, hogy értékelje egy adott város 

kerékpáros potenciálját, azaz, hogy milyen mértékben alkalmas az adott környezet a kerékpározás 

előnyeinek kiaknázására. A portói esettanulmányt bemutató kutatás három dimenzióban vizsgálja a 

kerékpáros potenciált: 

1. Célcsoportok – a magasabb kerékpározási hajlandósággal rendelkező népességcsoportok 

számossága és térbeli eloszlása; 

2. Célterületek – az alkalmas fizikai és épített környezeti adottságokkal rendelkező területek 

számossága és térbeli eloszlása; 

3. Politikai elköteleződés a kerékpározás iránt – milyen mértékben elkötelezett (és cselekvőképes) 

a helyi politika a kerékpározás közlekedési részarányának növelésében. 
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Az egyes dimenziókon belül több indikátort is meghatároztak, amelyeket 1–5-ig terjedő skálán 

szükséges értékelni. Ezekből a pontszámokból fog végül előállni az adott városban rejlő kerékpáros 

potenciál mutatószáma. 

A „mobile2020” projekt Közép-Kelet-Európa kisvárosaira fókuszálva próbált tenni a kerékpáros 

közlekedés részarányának növeléséért. Ennek eredményeképpen 2012-ben kiadott kézikönyvük [6] 

nyolcadik fejezetében bemutatják az akkori paletta értékelési módszertanait. Ebből egyértelműen 

kiemelkedik a BYPAD módszertan ismertetése, de emellett megjelennek más fókuszú kerékpáros 

politikát értékelő metódusok is: 

a) Az Egyesült Királyságban egy országos civil kerékpáros szervezet (CTC) alakított ki egy 

benchmarking eszközt 2003-ban, amellyel elsősorban helyi hatóságok értékelésére került sor 

[7]. Az elsődleges céljuk a helyi legjobb gyakorlatok („best practise”-ek) összegyűjtése volt, 

amely mentén egymástól tanulhatnak a települések. A benchmarking eredményeit pedig be lehet 

építeni a helyi kerékpáros stratégiába. 

b) A Cycle Balance (kerékpáros egyensúly) egy helyi kerékpáros körülményeket értékelő 

benchmarking eszköz, amelyet a holland kerékpáros egyesület fejlesztett ki [8]. Tíz különböző 

dimenzióba sorolják a helyi körülményeket, majd ezekre építve kérdőíveken keresztül gyűjtik 

be a felhasználók tapasztalatait elsősorban a fizikai környezettel kapcsolatban. 2002-ig 115 

városban több mint 100.000 lakos bevonásával készítettek ilyen értékeléseket. A felhasználó-

központú benchmark alapján a kisebb városok teljesítettek jobban, elsősorban az alacsonyabb 

zajszintjeik miatt. 

c) A svájci benchmarking eszközt önkormányzatok tudják alkalmazni önértékelésre [6]. Egy 

inspirációt adót, figyelemfelhívó, nem időigényes módszertan, amely elsősorban a kerékpáros 

infrastruktúra építési és használati kérdéseire fókuszál. 

d) Végül pedig a német kerékpárosbarát település keretrendszerét említi a kézikönyv [6]. Az 

önkormányzatok pályázhattak a címre, amellyel egy (tudományosan kevésbé körüljárt) 

értékelésnek vetették alá magukat, amelyet a minisztérium által kijelölt szakértők végeztek el. 

A svédországi Lund egyetemének munkatársai egy olyan módszertant dolgoztak ki 2021-ben, amely a 

már megvalósult vagy tervezett (elsősorban helyi) politikai döntések (forgatókönyvek) közgazdasági 

hasznait becsüli meg az aktív közlekedés fókuszba helyezésével [9]. A módszertan öt blokkból épül fel: 

1. O-D (honnan-hová) mátrix létrehozása; 

2. Referencia-forgatókönyv fejlesztése; 

3. HEAT modellezés: a HEAT – Health Economic Assessment Tool (egészségügyi hasznokat 

mérő eszköz) – a WHO által fejlesztett szabad hozzáférésű (online) eszköz, amelyet 

közlekedéstervezők számára hozták létre, hogy egy adott projekt egészségügyi hasznait meg 

tudják becsülni. 

4. Politikai döntések elemzése; 

5. Érzékenységvizsgálat. 

Összesen 312 forgatókönyvet dolgoztak ki és elemeztek, amelynek eredményeképpen megállapítást 

nyert, hogy a kerékpármegosztó rendszerek, a kerékpártárolás/-parkolás fejlesztése, az oktatás-képzés, 

az alacsonyforgalmú városrészek, az e-bike támogatások, a munkahelyi parkolási díj és a kerékpáros 

munkába járás fokozott támogatása adja ki azt a „politikai mixet”, amely a hasznokat maximalizálni 

tudja. 

A kerékpárosbarát turisztikai útvonalhálózat értékelésére készült módszertan egy határon átnyúló 

együttműködési projekt keretében, amely külföldi példák alapján a burkolatminőség, a 

kerékpározhatóság, az útjelző táblák, a közforgalmú közlekedési kapcsolatok, valamint a turisztikai 

szempontok és a hálózatosodás alapján vizsgálja az útvonalakat [10]. 

2. BYPAD módszertan 

A BYPAD módszertant eredetileg települések és régiók számára dolgozták ki, hogy értékelni tudják, 

mennyire támogatja a kerékpározást a politikai intézményrendszer (helyi vagy regionális 

önkormányzat), és ezáltal javaslatokat adjon a kerékpározás helyzetének javítására [11]. A betűszó 

(BicYcle Policy AuDit – azaz kerékpáros politikai audit) egy 1999-ben megvalósított, Európai Unió 
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által finanszírozott projekt részeként kapcsolódott össze a módszertan fejlesztésével, majd később két 

további projekt által (BYPAD+ és BYPAD Platform) alakult ki a mai formája. Azóta több mint 250 

város alkalmazta sikeresen, amelyeknek auditja elérhető a hivatkozott honlapon megtalálható linkeken. 

Jellemzően az önkormányzatok kezdeményezik az auditot (akár a helyi civilek javaslata alapján), 

bizonyos esetekben a SUMP-hoz (fenntartható városi mobilitási tervhez) kapcsolódóan készül BYPAD 

audit, mint ahogy az történt például Podgoricában 2019 folyamán [12]. 

A módszertan alapja, hogy három érdekeltségi szint (politikai, operatív és felhasználói szint) képviselőit 

egy asztalhoz ülteti kiscsoportos formában, és az előre tisztázott és mindenki által kitöltött kérdőív 

mentén átbeszélik a kerékpározással kapcsolatos politika különböző aspektusainak aktuális státuszát. A 

konszenzusra törekedő megbeszélésen a végső eredményt a BYPAD által hitelesített auditor határozza 

meg, aki koordinálja a folyamatokat, moderálja a megbeszéléseket és kommunikál a BYPAD stábja felé. 

Az EU Interreg Duna nemzetek közötti együttműködési programja által társfinanszírozott Danube Cycle 

Plans (DCP) projekt keretében a módszertant felülvizsgálták, hogy országok esetén is alkalmazható 

legyen a nemzeti szintű intézményrendszer értékelése céljából. Ennek eredménye-képpen a BYPAD 

kérdőívének kilenc modulját és annak összesen huszonegy kérdését módosították, hogy megvalósítható 

legyen a nemzeti szintű értékelés. Az egyes kérdések esetén 5 szint közül lehet kiválasztani, hogy az 

adott szempont szerint melyik szint a leginkább igaz az országra (2. ábra): 

• 0. szint: Nincs tevékenység; 

• 1. szint: Ad-hoc megközelítés (csak a feltétlenül szükséges intézkedések megvalósítása); 

• 2. szint: Elszigetelt megközelítés (pontszerű intézkedések, amelyek nem kapcsolódnak más 

területekhez, szervezetekhez); 

• 3. szint: Rendszerszemlélet (több partnerrel együtt dolgozva a kerékpáros rendszer optimumára 

való törekvés); 

• 4. szint: Integrált szemlélet (a kerékpározás ügye állandó feladat, folyamatos a fejlődés és az 

együttműködés a stratégiai partnerekkel).  

 

2. ábra: A BYPAD audit szintjei [11] 

A DCP projekt magyarországi partnere a Közlekedéstudományi Intézet (KTI), társult partnerei pedig az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya és az Aktív és 

Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. A KTI szervezésében 2021 őszén került megszervezésre a magyar 

audit, amelynek eredményei a készülő Nemzeti Kerékpáros Stratégia mellékletét fogják képezni. 
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3. BYPAD audit Magyarországon 

Az értékelő munkacsoport 2021 szeptemberében lett felkérve a DCP által 2021 májusában kiképzett 

BYPAD auditor (Dr. Andrejszki Tamás) által. A munkacsoportban az alábbi szervezetek munkatársai 

képviselték az egyes rétegeket: 

• Politikai szint: Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Pénzügyminisztérium (Stratégiai 

Tervezési és Értékelési Főosztály), Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Budapest 

Főváros Önkormányzata; 

• Operatív szint: Innovációs és Technológiai Minisztérium (Kerékpáros Koordinációs Főosztály), 

Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Budapesti Közlekedési Központ Zrt., 

Magyar Közút Zrt., Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; 

• Felhasználói szint: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Közlekedésbiztonsági 

Kutatóközpont), Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Magyar Kerékpárosklub, Magyar 

Útügyi és Vasútügyi Társaság, Magyar Mérnöki Kamara, továbbá két piaci tervező-tanácsadó 

vállalat. 

Az előzetes írásos módszertani ismertetést követően egy online megbeszélés keretében az auditor 

bemutatta a munkacsoport pontos feladatát, valamint a résztevők áttekintették a teljes kérdőívet (21 

kérdés), elősegítve az egységes értelmezést. Ennek következtében a következő pontosítások bizonyultak 

szükségesnek: 

1. A folyamat eredményeként a nemzeti szintű működést auditálják (és nem Magyarországot). 

2. A jelenlegi (a 2021 őszén érvényes) helyzetet értékelik, nem a jövőbeli terveket. Két kivételt 

elfogadtunk ez alól – két közeljövőben megvalósuló projektet, amelyre már allokáltak 

forrásokat. 

3. A nemzeti hatóságok kifejezés az ITM-re és a kormánybiztosi szerepre vonatkozik. 

4. A „regionális” kifejezés a megyei szintre vonatkozik. 

5. A „kerékpárosok” kifejezés minden potenciális kerékpározóra vonatkozik. 

6. Egy kérdést (konkrétan a 7. modul 14. kérdését) nem értékeljük, mivel a magyar finanszírozási 

rendszer a kérdésben felvázolt módon nem képezhető le. 

Az online megbeszélés után az értékelő munkacsoport tagjai a www.bypad.org felületen keresztül 

jogosultságot kaptak a kérdőív kitöltésére, amelyet az elkövetkező két hétben mindnyájan ki is töltöttek. 

A válaszokat (és a megjegyzéseket) kiértékelve az auditor összeállította a konszenzusmegbeszélés 

(consensus meeting) diasorozatát, amelynek elsődleges többletinformációja a kérdésekre adott válaszok 

átlagértéke és szórása volt. A 2021 novemberében szervezett személyes megbeszélésen mindegyik 

kérdést megvitatta a munkacsoport, végül pedig szavazás által alakult ki, hogy az alternatívák közül 

felfelé vagy lefelé kerekítik az egyes mutatókat. 

3.1 A magyar BYPAD audit eredményei 

A 21 kérdés mindegyikéhez 5 lehetséges szint tartozik (0–4). Mindegyik szint legalább egy, de sok 

esetben több állítással van körülírva – ezek által próbálta a munkacsoport értékelni, hogy a skálán hol 

tart Magyarország nemzeti szintű működése. 

Az alábbiakban az első kérdés szemlélteti az audit pontos menetét. A kérdés: A nemzeti hatóságok 

hogyan határozzák meg a kerékpárosok szükségleteit? A válaszlehetőségek: 

• 0. szint 

o Nincs tevékenység. 

• 1. szint 

o Időnként felhasználják a már rendelkezésre álló információkat (tervezési útmutatók, 

irányelvek). 

o Időnként bevonásra kerülnek a kerékpárosok vagy a képviselőik a szakpolitikai 

folyamatokba, de csak akkor, ha elég nyomást helyeznek a közigazgatásra és a 

politikusokra. 

• 2. szint 

o A kerékpárosoknak vagy a képviselőiknek lehetőségük van panaszokat és javaslatokat 

tenni. 
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o Specifikus kerékpáros ügyekben van konzultáció a kerékpárosokkal vagy az őket 

képviselőkkel. (Pl. amikor kiadnak egy szabadidős kerékpáros térképet, akkor egyeztetnek 

a felhasználói csoportokkal.) 

• 3. szint 

o A (potenciális) célközönséget rendszeresen megkérdezik felméréseken keresztül, hogy a 

kerékpáros szakpolitika naprakész valós adatokra támaszkodjon. (Pl. felmérések diákok és 

szülők körében.) 

o A kerékpárosokkal (vagy az ő képviselőikkel) rendszeresek az egyeztetések, ezeknek az 

eredménye dokumentált, és a tervezett intézkedések végrehajtásra is kerülnek. 

• 4. szint 

o Folyamatosan vizsgálják a felhasználói igényeket, és számos diverz felhasználói csoport a 

tervezési folyamat elejétől bevonásra kerül. 

o Kísérletek, tanulmányok és mintaprojektek kerülnek megvalósításra annak érdekében, 

hogy értékes információ álljon rendelkezésre a felhasználói igényekről bizonyos 

területeken. (Pl. tanulmány a teherkerékpárokról, elektromos kerékpár megosztásról, 

kerékpársztrádákról együttműködésben egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel.) 

Az állítások közül többet (maximum kettőt) is meg lehetett jelölni, de az alapvető cél az volt, hogy a 

legmagasabb szintű igaz állítás legyen kiválasztva – ebből következően az egyéni válaszok nem csak 

egész értékeket vehettek fel. A kérdés online kérdőíves kitöltéséből a 3. ábrán szemléltetett válaszok 

érkeztek be. 

 

3. ábra: A BYPAD audit első kérdésére adott válaszok [saját szerkesztés] 

A konszenzusmegbeszélésen a szélsőséges álláspontok képviselői kifejtették véleményüket – 

azonosították azokat a pontokat, amelyeket máshogy látnak, vagy éppen a kérdés kapcsán máshogy 

értelmeznek. Mindezek után a csoport szavazás útján döntötte el, hogy az eredetileg 2,36-os átlag értéket 

merrefelé „mozdítja el”. Alapesetben felfelé vagy lefelé „feles” értékre kerekítés a végeredmény, 

azonban megvan a lehetőség, hogy a konszenzus távolabbi értéket jelöljön ki. Az első kérdés esetén ez 

2,5-re adódott, ami azt jelenti, hogy Magyarország a kerékpárosok szükségleteinek meghatározása 

szerint a 2-es és a 3-as szint között van (mintegy 62,5%-án a skálának). 

Az összes kérdést, az online válaszok átlagait, szórását és a konszenzusos eredményt az 1. táblázat 

tartalmazza. 

1. táblázat: A BYPAD audit eredménye [saját szerkesztés] 

Kérdés 

Online 

válaszok 

átlaga 

Online 

válaszok 

szórása 

Kon-

szenzus 

1. A nemzeti hatóságok hogyan határozzák meg a kerékpárosok 

szükségleteit?  2,36 0,91 2,5 

2. Milyen a helyzete a kerékpározásnak a politikában és a 

közigazgatásban? 2,64 0,69 2,5 
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3. Milyen hatása van a kerékpározásért felelős kulcsszereplőknek 

(mind a politikusoknak, mind a közigazgatásban dolgozóknak) a 

döntéshozatali folyamatokra? 
2,57 0,62 2,5 

4. Milyen munkacsoportok működnek a kerékpározás ügyének 

elősegítése céljából? 2,36 0,63 2 

5. Milyen az együttműködés a kapcsolódó minisztériumokkal? 2,64 1,01 3 

6. Hogyan épül fel a nemzeti kerékpáros szakpolitika? 2,21 0,85 2,5 

7. Hogyan biztosítják a nemzeti hatóságok a kerékpáros 

stratégiában/koncepcióban szereplő, kerékpározást népszerűsítő 

lépések megvalósítását? 
2,54 1,20 3 

8. Hogyan támogatják a kerékpározás ügyét a nemzeti törvények és 

szabályozások? 1,61 0,98 2 

9. Milyen módon biztosított a nemzeti kerékpáros szakpolitikák 

finanszírozása (infrastruktúra, projektek és/vagy társfinanszírozási 

lehetőség biztosítása régióknak, önkormányzatoknak)? 
2,82 0,46 3 

10. Ki készíti és valósítja meg a kerékpáros szakpolitikát? 3,04 0,50 3 

11. Mekkora méretű és milyen minőségű a turisztikai és szabadidős 

kerékpárút hálózat? 2,82 0,82 3 

12. Mekkora méretű és milyen minőségű a mindennapi közlekedést 

szolgáló kerékpárút hálózat? 2,25 0,70 2 

13. Milyen lépések történtek eddig a kerékpározás és a közösségi 

közlekedés kombinálásának az optimalizációjára? 2,36 0,79 2,5 

14. Milyen módon támogatják a településeket és/vagy a régiókat a 

nemzeti hatóságok a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésében? - - - 

15. Hogyan támogatják a nemzeti hatóságok a településeket és/vagy 

régiókat a kerékpáros-specifikus tudás, tanácsadás és oktatás 

területén? 
2,18 0,87 2,5 

16. Hogyan valósul meg a helyi/regionális kerékpáros kampányok 

támogatása? 2,24 0,74 2,5 

17. Milyen lépések történnek a közlekedési ismeretek és a 

kerékpározás oktatása terén? 2,07 0,83 2,5 

18. Milyen mértékben támogatja a területhasználati szakpolitika a 

kerékpáros szakpolitikát? 1,86 0,93 2 

19. Milyen mértékben veszik figyelembe a kerékpárosok igényeit a 

közlekedési infrastruktúratervezés során? 2,07 0,51 2 

20. Milyen mértékben gyűjtenek és használnak adatokat a 

kerékpározásról? 2,39 0,88 2 

21. Hogyan kerül összegyűjtésre és felhasználásra a kerékpáros 

szakpolitika-fejlesztéssel kapcsolatos információ? 1,27 0,73 1,5 

Az audit során megállapított értékekből kiindulva elmondható, hogy összegészében („átlagosan”) 

Magyarország a kerékpározás támogatásában a (szak)politika szempontjából 60,63%-ánál jár azon az 

úton, amelyen a végcél (100%) azt az állapotot jelenti, amikor a kerékpározás minden csatlakozó 

szakpolitika integráns részeként, magas prioritással van jelen. A modulokat tekintve a „személyi 

állomány és eszközök” területén járunk előrébb az úton (átlagosan 75%), míg a legtöbb lemaradásunk a 

9-es modul adatgyűjtési kérdéseivel kapcsolatban halmozódott fel, ahol átlagosan 43,75%-os értéket 

állapított meg a munkacsoport. 
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Az audit azonban nem csak az értékelésről szól, hanem a különböző szereplők személyes találkozásáról, 

a felhasználói – operatív – politikai szintek egymás felé nyitásáról, amely által a kerékpározás ügyéért 

felelős rétegek mélyebben meg tudják érteni egymás nézőpontjait. A magyarországi auditnak ez egy 

igen fontos hozadéka volt, mindamellett valószínűsíthető, hogy ez helyi (önkormányzati) auditoknál 

még magasabb szinten jelentkező haszon. 

Konklúzió 

Áttekintettük azokat a módszereket, amelyek a kerékpározás iránti elköteleződést, a fejlesztések 

előrehaladását, illetve a mobilitási kultúrát a kerékpározás szempontjából értékelik. A változatos 

módszertanok közül az egyik legelterjedtebb a BYPAD, amelyet első ízben 2021 folyamán alkalmaztak 

országos szintű szakpolitikák (és ezek eredményeinek) vizsgálatára. A továbbfejlesztést elősegítő 

projektben hazai partnerek is együttműködnek, így a kerékpározással kapcsolatos nemzeti szintű 

működést az elsők között Magyarországon is el lehetett végezni. A számszerű eredmény azt mutatja, 

hogy hazánk 60,63%-nál jár a kerékpározást minden szempontból integráló szakpolitikai működés 

irányában vezető úton. A részkérdéseket is figyelembe véve ennél értelemszerűen árnyaltabb a kép: a 

résztvevők a legjelentősebb „elmaradást” a fejlesztésre vonatkozó információk összegyűjtése terén 

találták, míg például a kerékpározást szolgáló projektek, ezek finanszírozása vagy a turisztikai útvonalak 

kapcsán megállapították, hogy a működés valamivel előrébb jár.  

A BYPAD audit nem országok közötti benchmarking céljait szolgálja, ugyanakkor alkalmas lehet, hogy 

a változásokat, remélhetőleg az előrehaladást időről időre feltárja. Egyúttal lehetőséget biztosít azoknak 

a problémáknak az azonosítására, amelyek hátráltatják a kerékpározás széles körű integrációját a 

szakpolitikai tevékenységekbe. Ezt erősíti az értékelést megalapozó sokrétű együttműködés a politikai, 

az operatív és a felhasználói szint részvételével. Meggyőződésünk, hogy az audit rendszeres alkalmazása 

elősegíti a készülő Nemzeti Kerékpáros Stratégia megvalósítását, jövőbeli felülvizsgálatát és általában 

a kerékpározás térnyerését a közlekedési, turisztikai és más szakpolitikákban. 

Köszönetnyilvánítás: A BYPAD audit a Danube Cycle Plans projekt (Interreg Danube Programme) 

keretében készült, amely az Európai Unió (ERDF, IPA) társfinanszírozásával valósul meg. 
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Kivonat:  A közlekedéspolitikában az önálló magyar érdekek érvényesítésére sajátos módon a trianoni 

békeszerződést követően nyílt lehetőség. Ezt követően a magyar és tágabb értelemben a változó 

szövetségi hovatartozásunktól függetlenül az érdekérvényesítés a katonai stratégia szerves részét 

képezte és meghatározó elemévé vált. Az 1990-es évek közepétől az Egyesült Államokban az 

infokommunikációs technológiai fejlődése és a nemzetközi terrorizmus miatt elterjedt a kritikus 

infrastruktúra védelem szemlélet és módszer, amely az Európai Unióban lassan nyert teret. 

Napjainkban már a létfontosságú rendszerelemek védelme az elterjedt elnevezés, amelynek a 

közlekedési és logisztikai rendszer egy meghatározó alrendszerét képezi. A módszer és az eljárások 

értelmezése komplex közlekedéstudományi, biztonságpolitikai és hadtudományi megközelítést 

igényel. 

Kulcsszavak: közlekedéspolitika; katonai szempontokok; stratégia; kritikus infrastruktúra védelem, biztonság 

és védelem. 

Bevezetés 

Egy ország vagy politikai szövetség katonai (védelmi) képességeit számtalan tényező határozza meg. 

Ezek közül az egyik legfontosabb a haderő mennyiségi és minőségi összetétele, amely alatt tágabb 

értelemben a létszámviszonyokat, a haditechnikai eszközök fejlettségét, a fegyveres erő szervezetét, 

alkalmazott hadműveleti eljárásait és vezetettségét értjük. Történelmi példák sora bizonyítja, hogy sok 

más – politikai, társadalmi, gazdasági és egyéb – tényező mellett a haderő mozgatási-szállítási 

lehetőségei, illetve azok kihasználása szükséges, de nem elégséges feltétele a katonai sikerek elérésének. 

A tanulmányban a trianoni békeszerződést követő időszakban áttekintem a magyar honvédelem és a 

közlekedéspolitika viszonyát. A kiinduló időszakot az indokolja, hogy a területgyarapítások időszakát 

és a második világháborút leszámítva a közlekedési rendszer térszerkezete lénygében megegyezett. Az 

eltérést a győztes feleknek Magyarországgal a második világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt 

párizsi békeszerződés okozta, amelyben Csehszlovákiához csatolták az úgynevezett pozsonyi-hídfőben 

három települést Dunacsúnt, Horvátjárfalut és Oroszvárt. 

A tanulmányban a történeti visszatekintést a három fejezetre tagolom, úgymint: a két világháború közötti 

és a második világháború időszaka, a második fejezet a második világháborút követő államszocialista 

időszak jellemzőivel, a harmadik fejezet a rendszerváltástól hazánk Európai Unióhoz (a továbbiakban: 

EU) való csatlakozásáig eltelt éveket tekinti át. A cikk zárófejezete kritikus infrastruktúra védelem 

módszer és eljárás szemléletének elterjedésétől kezdődő korszakkal foglalkozik. Ennek a korszaknak 

utolsó évtizede egybe esik a megváltozott biztonságpolitikai körülményekkel, amelynek egyik súlyos 

következménye a cikk készítésének időpontjában is zajló orosz – ukrán háború. A tanulmány terjedelmi 

okokból a főbb jellemzők tárgyalására korlátozódik. 

1. A trianoni békeszerződés következményeinek béklyójában 

Nem túlzás kijelenteni, hogy Magyarország az első világháborút lezáró Párizs-környéki 

békeszerződések legnagyobb vesztese, amelynek következményei napjainkig is hatnak. Nem könnyű 

röviden összefoglalni legfontosabb következményeket, de megítélésem szerint három-négy 

következmény kiemelése jól szemlélteti a békeszerződés hatását. Magyarország elveszítette területének 

több, mint 2/3-át lakosságának több mint a felét. Az ország – ha nem is önállóan volt az – elveszítette 

középhatalmi státuszát. A gyárak, üzemek nyersanyag lelőhelyek határon kívülre kerülése miatt, 
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valamint azért, mert az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása egy jól kiszámítható belső piac 

megszűnését is jelentette, egyben gazdasági és pénzügyi értelemben nyitott országgá vált. [1] 

A katonai és közlekedési következményeket is nagyon nehéz röviden összefoglalni. A győztes feleknek 

az volt az egyértelmű szándéka, hogy Magyarország katonai eszközökkel ne tudja az első világháború 

előtti állapotot visszaállítani. A haderő létszámát 35 000 főben határozták meg, a legénységi állomány 

sorozás utáni feltöltése a szerződés értelmében nem volt lehetséges. A Magyar Királyi Honvédség 

hadrendjében tilos volt nehéz fegyverzetet és korszerű haditechnikai eszközöket, például 10 cm-nél 

nagyobb űrméretű lövegeket, harckocsikat és repülőeszközöket tartani. Magyarországon a vezérkart és 

más olyan szervet, amely a mozgósítás előkészítését szolgálhatta volna tilos volt a honvédelmi tárca, 

illetve a közigazgatási – mai értelemben védelmi igazgatási – szervek alárendeltségébe helyezni. A 

békeszerződés katonai határozmányai 106. cikkelye kifejezetten tiltotta, hogy állatok és 

szállítóeszközök katonai célú igénybevétele lehetséges legyen. [1] A kormányzat azonban már a 

békeszerződés aláírását követően rejtett fegyverkezésbe kezdett és a mozgósítási előkészületeket 

felriasztásnak nevezték el. Valójában erre csak az ország pénzügyi stabilizációja után és a közvetlen 

katonai ellenőrzés 1927. március 31-ei megszűnését követően nyílt lehetőség. [1] 

A békediktátum közlekedési következményei is rendkívül súlyosak voltak. Nőtt a vasútvonalak és a 

közutak Budapestre koncentráltsága. Magyarország elveszítette a tengeri kijáratát és a nagyobb belvízi 

kikötők is az ország határán kívülre estek. A határok kijelölése miatt nagyon sok vasúti csomópont 

szerepét is betöltő nagyobb város is a szomszéd országok területérre került, például Pozsony, Nyitra, 

Fülek, Kassa, Ungvár, Csap, Szatmárnémeti, Nagykároly, Zilah, Arad, Nagyvárad, Arad, Szabadka, 

Zombor és Eszék. [2] Az úgynevezett trianoni határ közelében a jelentősebb vasúti csomópontok is a 

határon kívülre kerültek. Gazdasági és katonai értelemben a Duna és a Tisza áthidalásának, illetve az 

országot kelet-nyugati irányban átszelő vasúti és közúti útvonalak hiánya felerősödött. A trianoni 

határon belül háborús cselekmények miatt csak a háború utáni forradalmak alatt károsodott a 

közlekedési rendszer, illetve a román megszálló erők vittek el az ország területéről járműveket és 

biztosító berendezéseket. A közlekedési hálózat a fokozott katonai és hadiipari szállítások miatt 

használódott el, miközben a háborús években nem volt lehetőség fejlesztésre, csak a feltétlenül 

szükséges karbantartási munkálatokat végezték el. [2] 

A Szövetséges Katonai Ellenőrző Bizottság 1927. márciusi távozása után nyílt lehetőség a rejtett 

fegyverkezés és a mozgósítási előkészületek felgyorsítására. Ebben az időszakban alakították ki a két 

világháború közötti magyar katonai stratégiát, amelyben a haderő gyors felvonulása kiemelt szerepet 

kapott. A stratégiai elképzelések meghatározásánál abból indultak ki, hogy az utódállamok még nem 

alakították ki a közlekedési hálózatuk belső rendszerét. Így a haderők felvonulását is csak lassan tudták 

volna végrehajtani, amellyel a kisantant országok nyomasztó katonai erőfölényét a háború első 

időszakában ellensúlyozni lehetett. A magyar katonai vezetés azzal számolt, hogy az egyirányú 

körforgalom alkalmazásával egy gyors felvonulást követően megragadja a kezdeményezést. Támadást 

indít Jugoszlávia vagy Csehszlovákia ellen – közben a meg nem támadott ország határán a haderő 

védelemre rendezkedik be. Romániával kapcsolatban azt elképzelést alakították ki, hogy a Tisza vonalán 

folyó védelmet alakítanak ki. A politikai és katonai vezetés ettől azt várta, hogy kedvező nemzetközi 

helyzetben a békefeltételeket újra lehessen tárgyalni. Természetesen a kudarc lehetőségét sem zárták ki, 

ebben az esetben Budapest ellenség általi megszállásának kitolását várták a gyors felvonulástól. [1] 

A két világháború közötti katonai stratégia realitását megítélni nem a tanulmány célja és faladata. A 

rejtve működő vezérkar jó kapcsolatokat alakított ki a belügyi és a kereskedelemügyi tárcával. A 

Kereskedelemügyi Minisztérium a katonai követelményeket figyelembe vette például az 1928-ban 

kidolgozott vasúti felépítménycsere program célkitűzéseinek kialakításánál. A 100 tengely teherbírású 

vasútvonalak kiterjesztésével a cél a vasútvonalak teljesítményének fokozása volt. A közúti fejlesztések 

a közutak autózhatóvá tételét irányozták elő. [2] A fejlesztési elképzelések megvalósítását azonban a 

gazdasági világválság Magyarországra nézve elhúzódó és súlyos következményei megakadályozták.  

Európában az 1930-as évek elejétől kezdődő hatalmi átrendeződés a különböző államok fegyverkezését 

is felgyorsította. Ez arra ösztönözte a magyar politikai vezetést, hogy haladéktalanul elkezdje a magyar 

haderő mennyiségi és minőségi fejlesztését. A programot Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. március 

5-én Győrben elhangzott beszédében hirdette meg, a pénzügyi tervezést az MNB akkori elnöke Imrédy 

Béla irányította. Az ötéves, 1 milliárd pengő értékű fejlesztési keretből 600 milliót a hadsereg 
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korszerűsítésére, 400 millió pengőt hadszíntér berendezési és népjóléti célokra terveztek fordítani. [1] 

A 400 millió pengős keret nagyobb hányadából közlekedési fejlesztéseket kívántak megvalósítani az 

alábbi megoszlásban: vasúti közlekedés 96 millió, közúti építés 80 millió, belvízi hajózás 14 millió, 

távközlés 20 millió pengő. [2] A győri program előkészítésével és elindításával párhuzamosan a 

jogszabályi keretek nyílttá és áttekinthetővé tétele is megtörtént. A kisantant országok ugyanis az 

úgynevezett Bledi Egyezmény 1938. augusztus 29-ei aláírásával elismerték Magyarország 

fegyverkezési egyenjogúságát. Ez lehetővé tette egy olyan honvédelmi törvény elfogadását, amely 

alapján egy nyílt jogszabályi és intézményi környezet kialakítása két évtized után lehetségessé vált. Az 

1939-ben elfogadott II. törvénycikk a kor követelményeinek megfelelt és a mai napig zsinórmértékként 

szolgál – beleértve az államszocialista időszakot is – gazdasági és anyagi honvédelmi szolgáltatások 

szabályozásában. Jogi értelemben ehhez a tárgykörhöz tartoznak a közlekedési rendszer katonai 

igénybevételének előkészítésével kapcsolatos szabályozási kérdések. [1] 

A haderőfejlesztési programmal kapcsolatban terjedelmi okokból csak a főbb célkitűzések 

megvalósításának ismertetésére szorítkozom. A vasúti közlekedésben a megkezdett felépítménycsere 

programot tervezték befejezni, illetve a Budapest – Debrecen vasútvonalon a második vágány kiépítését 

és egy Nyíregyházát elkerülő deltavonal megépítését határozták meg. A közúti közlekedésben a határig 

tervezték felújítani a közutakat. Mindkét közlekedési alágazatban kiemelt célkén határozták meg az 

1930-ban átadott dunaföldvári–híd forgalmi kapcsolatainak kiépítését. [2] A gépjárművek számának 

emelése olyan kérdést jelentett, amelyet nem lehetett megkerülni. A gyorscsapatok és az utánpótlást 

szállító úgynevezett vonatalakulatok gépjármű igényeit a hadsereg fejlesztésre szánt keretből 

valósították meg, olyan módon, hogy a gépjárművek többségét kihelyezték a nemzetgazdaságba és csak 

mozgósítás elrendelése után használhatta a Magyar Királyi Honvédség. 

A győri program eredeti közlekedési célkitűzéseinek egy része csak a második világháború után valósult 

meg. Ennek okát abban kell keresni, hogy a területgyarapítások után főként Észak-Erdélyben és a 

Kárpátalján azonnali közlekedési beruházásokat kellett elkezdeni. Ezek közül a Szeretfalva – Déda 

vasútvonal építése emelkedik ki, mert a második bécsi döntés értelmében a Nagyvárad – Kolozsvár – 

Sepsiszentgyörgy vasútvonal Apahida és Nyárádtő szakasza román területen maradt. Így a Székelyföld 

vasúti összeköttetés nélkül maradt, a 48 km hosszú Szeretfalva – Déda vonalat 1942 decemberében 

adták át a forgalomnak. [2] A két világháború közötti korszakot elemezve megállapítható, a 

közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekek érvényesülése úgy is megvalósult, hogy az ország 1938-

ban kapta vissza fegyverkezési egyenjogúságát és csak ezt követően nyílt lehetőség jogszabályi- és 

intézményi háttér kialakítására. A második világháborúban Magyarország az úgynevezett 

Háromhatalmi Egyezmény országaihoz csatlakozott, így 1940-től a német katonai szempontokat is 

figyelembe kellett venni a Jugoszláviai és a Szovjetunió irányába történő felvonulási-, csapat- és 

utánszállítások során. 

2. A szovjet befolyás érvényesülése 

A második világháború a fasizmus történelmi vereségével zárult, egyben két pólusú világrendszer 

kialakulásának a kezdetét jelentette, amelyet a két szuper hatalom globális szembenállása jellemzett és 

a hidegháború korszakának is szokás nevezni. A Szovjetunió folyamatosan terjesztette ki befolyását az 

általa elfoglalt közép-európai országokban, amelyekben 1949-re befejeződött az államszocialista 

rendszerre való áttérés. Az úgynevezett nyugati országok 1949. április 4-én a Washingtoni Szerződés 

aláírásával létrehozták az Észak Atlanti Szerződés Szervezetét vagyis a NATO-t. A Szovjetunió a közép-

európai országokkal a Varsói Szerződés (a továbbiakban: VSZ) 1955-ös megalakításáig két és több 

oldalú szerződésekkel szabályozta a katonai együttműködését. [3]  

Az úgynevezett Osztrák Államszerződés aláírásával és Ausztria katonai megszállásának befejezésével 

megszűnt volna a szovjet csapatok közép-európai állomásoztatásának nemzetközi jogalapja, ezért vált 

szükségessé a VSZ megalakítása. A szervezet megalakulása után az államszocialista országok politikai 

és katonai együttműködés szabályozottabbá vált. A szövetségi katonai követelményeket a VSZ 

Egyesített Fegyveres Erők Törzse (a továbbiakban VSZ EFE) határozta meg és ellenőrizte a 

megvalósításukat. A hadszíntérelőkészítés követelményeit ennek alapján kiegészítve a Magyar 

Néphadsereg (a továbbiakban: MN) igényeivel és elvárásaival a Honvédelmi Minisztérium (a 

továbbiakban: HM) és az MN Vezérkara fogalmazta meg. A rövidtávú egyéves, és a középtávú három, 
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illetve ötéves a közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekek érvényesítésében meghatározó szerepe volt 

az Országos Tervhivatalnak (a továbbiakban: OT). Fontos szereplők voltak még a Közlekedési- és 

Postaügyi Minisztérium, valamint az állami tulajdonban lévő közlekedési társaságok például a TEFU, 

majd a VOLÁN és a MÁV is. [4] A közlekedési kérdések fontosságát jelzi az is, hogy a HM kijelölt 

szakértői részt vettek a hosszabbtávú programok kidolgozásában, mit például az úgynevezett új 

gazdasági mechanizmus bevezetéséhez kapcsolódó Közlekedéspolitikai Koncepció véglegesítésében. 

[5] A katonai szakértők részt vettek az 1971-ben elfogadott Országos Település-fejlesztési Koncepció 

közlekedési tartalmának kidolgozásában. [4] 

A VSZ EFE törzsének követelményei szerint határozták meg - amelyet protokollnak hívtak - 

irányonként, vasútvonalanként és közutanként a Magyarország területén átvonulásra tervezett szovjet 

csapatok közlekedési igényei szerinti kapacitásokat: a vasúti közlekedési alágazatban vonatpár/napban, 

a közúti közlekedésben pedig gépjármű/napban a felvonulási szükségleteket. A tervek szerint a szovjet 

vasúti szállítmányok a Csehszlovákia, Szovjetunió és Románia felől lépték át a magyar határt, illetve 

Ausztria és Jugoszlávia felé hagyták el. [5] Az akkori felfogás szerint a Duna hadászati – front vagy 

front csoport –, a Tisza hadműveleti – hadsereg és hadtest – szintű víziakadályt jelentett, továbbá a vasúti 

közlekedésben a katonai szállítások szervezését ezen kívül széles és normálnyomtáv különbsége is 

nehezítette. 

A szovjet csapat- és utánpótlási szállítások tervezett volumenét jól szemlélteti, hogy a vasúti 

közlekedésben az úgynevezett frontális irányokban 21, 24 és 60 vonatpár/nap szállítási kapacitással 

számoltak. [5] A közúti közlekedésben a VSZ EFE törzs az 1960-as évek végén nyugat felé naponta 

40 000-50 000 katonai gépjármű áteresztő képességét irányozta elő. Ezzel szemben a Tisza vonaláig 

30 000, a Tiszán keresztül 25 000, a Duna és a Tisza között 28 000, a Dunán keresztül 25 000 db, a 

Duna vonalától a nyugati országhatárig 35 000 jármű/nap áteresztőképesség volt biztosított. [4] 

Természetesen számoltak a szállítási nehézségekkel és a NATO atom- és légicsapásaival is. A 

megszakított vasútvonalak kiváltására úgynevezett ideiglenes átrakó körzeteket terveztek kialakítani, 

ahonnan a vasúti járművekből kirakott eszközöket és anyagokat a VOLÁN vállalatok gépjárműveivel 

tervezték a következő berakásra alkalmas vasútállomásra szállítani. Az elszigetelt vasútvonal szakaszok 

kiváltására az ideiglenes átrakó körzeteket az alábbiak szerint tervezték alkalmazni: 

• a Dunán: Dunaföldvár és Baja térségében napi 24 hadműveleti és 10 hadtápvonat átrakási 

kapacitással 

• a Tiszán: Tiszafüred és Szolnok térségében napi 10-10 és 5-5 hadtápvonat átrakási kapacitással 

• a Dunán: Komárom térségében 15 hadtápvonat átrakási kapacitással 

• Záhony-Nyíregyháza-Mátészalka tartalék átrakó körzet legalább 40 vonat – ebből 24 

nehéztechnikai szállítmány átrakási kapacitással. [6] 

A Magyar Néphadsereg szállátási igényeinek meghatározó részét képezte, a hadászati készletek 

szétbontakoztatása, amelyre a folyamatos utánpótlási szállítások biztosítása és a készletek megóvása 

miatt volt szükség. A szállítási szükségletek nagyságrendjét VSZ megszűnésekor elfogadott titkosítási 

megállapodás értelmében nem lehet közzétenni. A készletképzési elvek és követelmények miatt azonban 

a szállítási feladatok volumene miatt következtetni lehet, mivel a korabeli elvek szerint 90 napos 

készleteket kellett felhalmozni, amelyet meghatározó módon vasúti szállítással terveztek 

szétbontakoztatni. [7]  

A VSZ működése alatt a közlekedéspolitikában a honvédelmi érdek érvényesítésével kapcsolatban 

elfogadásra javaslom Szászi Gábornak azt az álláspontját, hogy az azokon a területeken és időszakokban 

érvényesült leginkább, amikor gazdasági érdekek egybeestek a katonai szempontokkal [5]. Hozzá kell 

tenni azonban, hogy közlekedési fejlesztésekre az 1970-es évek közepétől a romló gazdasági helyzet 

miatt nem volt elegendő forrás, így a honvédelmi érdekek érvényesítése is sérült. 

3. A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig tartó időszak tapasztalatai 

Magyarország geopolitikai helyzetet kihasználva 1989-ben intenzíven megkezdte lebontani az 

államszocialista gazdasági-, politikai és társadalmi berendezkedést. 1990-ben többpárti szabad 

választást tartottak, a gazdaságban felgyorsult a tervgazdálkodáson alapuló modell helyett a 

piacgazdaság viszonyaira való áttérés. A korszak legfontosabb geopolitikai eseménysorozata volt a 
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hidegháború vége és a kínai gazdasági nyitás felgyorsítása. Ugyanakkor a felgyorsuló globalizációs 

folyamatok közepette a várva várt szép új világ nem következett be. Számos, a korábbi szuperhatalmak 

által a két pólusú világrendszer alatt kontrolált biztonsági kockázat felerősödött. 

Magyarországon a hidegháború lezárását követően a szovjet befolyás megszűnt. A parlamenti pártok és 

az egymást követő kormányok stratégiai külpolitikai céljává vált az euro-atlanti integráció keretében a 

NATO-hoz és az Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU) való csatlakozás, amelynek nagy volt a 

társadalmi támogatottsága. Magyarország 1999. március 12-én a NATO, 2004. május 1-jén az EU 

hivatalos tagja lett.  

A rendszerváltás kezdeti szakaszában megkezdődött a magyar haderő átalakítása is. Az MN-ből Magyar 

Honvédség (a továbbiakban: MH) lett, amelynek korábbi, mintegy 150 000 fős békelétszáma 

tarthatatlanná és feleslegessé vált, az MH úgynevezett létszám leépítése 2006-ig gyakorlatilag 

folyamatos volt. A rendszerváltást követő választások után haladéktalanul megkezdődött a 

védelemigazgatás szervezeti átalakítása is. 1990-ben megszűnt az OT a feladatait a 

Pénzügyminisztérium vette át. A hadszíntérelőkészítés kérdéseinek koordinálása és felügyelete a 

mindenkori kormányzati struktúrához igazodott. A védelemigazgatási és logisztikai szakértők körében 

szinte egyöntetű vélemény alakult ki, hogy a kormányzati struktúrában a hadszíntérelőkészítés feladatait 

központilag kell szabályozni. Ilyen időszak volt a Miniszterelnöki Hivatalban 1998-99-ben felállított 

Védelempolitikai Koordinációs Tikárság, amelyet Gyuricza Béla, a miniszterelnök nemzetbiztonsági 

főtanácsadója vezetett államtitkári rangban. [3] A tárcákkal és az országos hatáskörű és területi 

szervekkel való kapcsolattartás érdekében 1990 szeptember 1-től a HM-ben megalakították a Védelmi 

Koordinációs Irodát (1995. július 1-től HM Védelmi Hivatal), a közlekedésügy irányításáért felelős 

változó nevű tárcánál pedig Védelempolitikai Koordinációs Titkárság működött. [3]  

A rendszerváltást követően a honvédelmi érdek érvényesítését megváltozott jogszabályi környezetben, 

gyökeresen átalakított intézményrendszer mellett az MH megváltozott feladatrendszere is átértékelte. 

Az 1990-es években változott az MH diszlokációja, a haderőt országvédelemre kellett felkészíteni. 

Továbbra is fontos szempont volt a Védelmi Tervben meghatározott irányokban a katonai szervezetek 

gyors felvonulási képessége és az időközben 45 naposra csökkentett anyagi készletek 

szétbontakoztatása, amelyre egy vasúti alapú hadműveleti logisztikát terveztek. Ez azt jelentette, hogy 

a készleteket a MÁV gördülőanyag állományára alapozott úgynevezett Anyag-tároló és Kirakó 

Körzetekbe bontakoztatták szét, és a tervek szerint innen történt az ellátó zászlóaljak részére az anyagi 

készletek átadása, amelyek kiszállították azokat a csapatok részére. [9] 

Magyarország biztonságát az 1990-es években jelentős mértékben veszélyeztette a délszláv háború, 

amelyet 1995 novemberében az Egyesült Államokbeli Dayton városában aláírt békeszerződés zárt le. A 

béketámogató műveletekben a NATO tagállamok, illetve a békepartnerségi országok vállaltak szerepet. 

Magyarország számára a békefolyamat elindításában kiemelt szerep jutott, hiszen egy műszaki 

kontingens biztosításán kívül a NATO értelmezésében befogadó nemzeti támogatást (a továbbiakban: 

BNT) nyújtott az IFOR, majd 1996 végétől az SFOR kötelékek számára. A BNT a logisztikai 

háttérbázisok – Kaposvár, Taszár és Pécs – rendelkezésre bocsátásán kívül jelentős közlekedési 

faladatokkal járt. Ez azt jelentette, hogy a polgári és katonai szakemberek még a NATO tagság előtt 

megismerték a NATO mozgatási-szállítási elveit módszereit és okmányait. Az MH Közlekedési 

Szolgálat feladatai ezzel kapcsolatban rendkívül komplexek voltak, mert a szállításokat koordinálni 

kellett a NATO törzsekkel, a magyar közlekedési hatóságokkal és vállaltokkal. Meg kellett szervezni az 

IFOR/SFOR szállítmányok rakodását, áthaladását és szállítmánykísérését. Mindez hasznosnak 

bizonyult Magyarország teljesjogú NATO tagságát követő időszakban. [10] 

Magyarország NATO csatlakozási kérelmének benyújtása után a közlekedési rendszer honvédelmi célú 

felkészítésének középpontjában a BNT feltételeinek megteremtése állt. Ez azért volt különösen fontos, 

mert Szlovákia és Románia 2004-es csatlakozásáig Magyarország a NATO történetében első olyan 

tagállam volt, amely nem rendelkezett tengeri kijárattal és egyetlen szomszédja sem volt a szövetség 

tagja. [10] Fontos megjegyezni, hogy a korábban tárgyalt VSZ EFE törzs által meghatározott kelet-

nyugati irányok nem feleltek meg a NATO vezetése számára nyugat-keleti iránynak. [6] 

A szövetséghez való csatlakozás időszakában a NATO Katonai Bizottsága a felvétel minimális 

követelményeihez sorolta a BNT rendszerének kialakítását, amely közlekedési értelemben az alábbiakat 

foglalta magába: 
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• az erők fogadásához, ki- és átrakásához a repülőterek NATO-szabványok szerinti megfeleltetése 

és a repterek közlekedési kapcsolatainak javítása 

• a felvonulási vonalak adatainak, áteresztőképeségének és állapotának megadása 

• a közúti hidak NATO-szabványokban rögzített osztályozása, jelölése és teherbírásának 

kialakítása az új építésű hidaknál. [6] 

A fejezetben eddig tárgyalt tartalomból is délszláv háborús részvételünk miatt a közlekedési rendszer 

hadszíntérelőkészítésében a NATO követelményeket, elveket és módszereket nem csupán elvi síkon 

kellett érvényesíteni, hanem az IFOR/SFOR műveleteinek érdekében a valóságban is. A 

rendszerváltástól az EU csatlakozásig eltelt időszakban az ország gazdasági helyzete miatt csak 

korlátozott mértékben lehetett közlekedési célú fejlesztéséket megvalósítani. Ebben az időszakban a 

honvédelmi érdek érvényesítése a jogszabályi környezet kialakítására és az intézményi rendszer 

átalakítására irányult. Mindezt olyan körülmények között, amelyben teljesíteni kellett a NATO-hoz és 

az EU-hoz való csatlakozás feltételeit. Az EU csatlakozás olyan szempontból jelentett kihívást, hogy a 

közlekedési rendszer védelmi célú felkészítésében is megjelentek a közösség kötelező érvényű 

irányelvei és előírásai.  

4. Az EU-hoz való csatlakozás követő időszak tapasztalatai az integrált védelmi szemlélet 

elterjesztésével kapcsolatos feladatok 

A tanulmány záró fejezetében a fejlesztési elképzelésekre csak néhány stratégiai jelentéségű kérdésben 

térek ki. Sokkal fontosabbnak tartom alátámasztani az integrált védelmi szemlélet elterjesztésének 

szükségességét, amelyet a megváltozott biztonsági kihívások tesznek a szükségessé. A cikk előző 

fejezetében utaltam rá, hogy a hidegháborút követően olyan biztonsági kihívások erősödtek fel, amelyek 

a két pólusú világrendszer időszakában elképzelhetetlen voltak. Gondoljunk csak a délszláv háború 

etnikai tisztogatásaira vagy a napjainkban bekövetkezett háborús bűn gyanús cselekményekre. Mindez 

azt jelentette, hogy a biztonsági tanulmányokat tekintve a katonai kérdések elveszítették korábbi 

primátusukat. [11] Igaz a katonai kérdések elhanyagolása súlyos következménnyel járhat, amely a 

katonai szempontok újragondolását kényszerítheti ki a nemzetközi együttműködésben és az egyes 

országokban is. [12] 

A posztmodern társadalmak korábbi, a természetet kizsákmányoló gazdasági gyakorlata vagy 

technológiai fejlődés olyan biztonsági kockázatokat erősített fel, mint például a globális klímaváltozás 

és az infokommunikációs technológiáktól való függés, amely napjainkban a közlekedési rendszert is 

érinti. [11] Az Egyesült Államokban ennek a függőségnek az okán és az 1990-es években felerősödő 

nemzetközi terrorizmus miatt elterjedt egy fogalomrendszer és módszer, amelyet kritikus infrastruktúra 

védelemnek hívunk. Az infrastrukturális rendszerektől a „hétköznapi emberek” függősége is kialakult 

és növekvő tendenciát mutat. Ezek nélkül a gazdasági, pénzügyi, kormányzati, egészségügyi szektorok 

szereplői sem képesek ellátni a feladataikat. Ez a felismerés vezérelte az 1990-es évek második felében 

a Clinton-adminisztrációt, amely ahhoz vezetett, hogy az Egyesült Államok akkori elnöke 1998. május 

22-én kiadta kritikus infrastruktúrák védelemét szabályzó 63. számú elnöki direktívát. A kidolgozók 

abból a felismerésből indultak ki, hogy a már tárgyalt kockázati tényező mellett a sérülékenységet 

növeli, hogy az infrastrukturális rendszerek összekapcsolódnak, kölcsönhatást fejtenek ki és az 

irányításukat IT rendszerek végzik. [11] 

Az Egyesült Államok ellen elkövetett 2001. szeptember 11-ei terrortámadás-sorozat következtében a 

módszer elterjedése Európában is szükségessé vált. Az elterjedés azonban nehézkesen ment végbe. 

Ennek okát a terület egyik kutatójaként az EU nehézkes döntéshozatali mechanizmusában látom, illetve 

abban, hogy az infrastruktúra elnevezés bővebb értelmezést nyert, mivel felfogásuk szerint a fogalom 

magába foglalja az épített létesítményeket üzemeltető szervezeteket és az általuk nyújtott 

szolgáltatásokat is. Paradox módon bár a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás-sorozatot az Egyesült 

Államok területén követték el, mégis a kritikus infrastruktúrák védelmi rendszerének felülvizsgálata 

komplex módon történt, vagyis a kockázati tényezőket széleskörűen vették figyelembe. Ezzel szemben 

az EU-ban a terrorfenyegetettségre koncentráltak. A két felfogás közötti eltérést jól szemlélteti, hogy az 

Egyesült Államokban a 2001. szeptember 11-ét követő anthrax támadásokat követően arra 

következtésre jutottak, hogy a közlekedési alágazatok védelmét ki kell terjeszteni a logisztikai szektorra, 

ezen belül pedig az ellátási láncok biztonságára is. [11] Ugyanakkor a szakemberek számára Európában 
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is világossá vált, hogy a megváltozott biztonsági kihívások integrált biztonsági szemlélet elterjedését 

teszik szükségessé a közlekedéspolitikában is. [12] 

A kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos EU-s szabályozás a madridi 2004-es és a londoni 

2005-s terrortámadásokat követően gyorsult fel, ekkor adták ki a „Zöld Könyv a kritikus infrastruktúrák 

védelmének európai programját”, amely három pillérre támaszkodott: 

• megelőzés 

• felkészülés 

• ellenállóképesség. [13] 

Ezt követte a magyarországi jogalkotási folyamat – amelynek fontosabb állomásainak értékelésétől 

eltekintek. Az Országgyűlés megalkotta a 2012. évi CLXVI. törvényt a létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonostásáról, kijelöléséről és azonosításáról. A törvény elfogadását minden túlzás nélkül 

mérföldkőnek tekinthetjük, azt azonban nem, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a 10 ágazatból 

háromnál – energetika, informatika és közlekedés – viszonylag gyorsan, 2013 május 20-ig rendelte el 

az úgy nevezett horizontális és ágazati követelmények meghatározását. A közlekedési szektorban 

mindez sajnálatos módom csak 2019-ben történt meg. A létfontosságú rendszerelemek védelmét 

ágazatonként és komplex módon is folyamatosan vizsgálni kell, csak úgy lehet szabályozni a megelőzés 

és a felkészítés feladatait. [13] 

A szűkebben értelmezett honvédelmi érdek érvényesítése, mind a szabályozást mind pedig az 

intézményi rendszert tekintve is az EU csatlakozást követő időszakban csorbát szenvedett. A Gazdasági 

és Közlekedési Minisztériumban 2006-ban felszámolták a Védelem Koordinációs Főosztályt, holott egy 

integrált szemléletű védelmi főosztályra napjainkban is szükség van. A központi hivatalok 2016-ban 

elhatározott és végrehajtott reformja miatt a HM Védelmi Hivatal megszűnt, és jogutóda a honvédelmi 

tárca Védelemigazgatási Főosztálya lett. Az intézményi háttér megszűnését csak nehezen pótolja, hogy 

a Védelemigazgatási Főosztály összekötő tiszteket delegál az egyes tárcákhoz, így a közlekedésügyet 

felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz is. [10] 

A katonai szempontok háttérbe szorulása az egyes szektorokban több NATO-tagállamban is 

megfigyelhető volt. Magyarország EU csatlakozását megelőző években a biztonsági környezet gyökeres 

megváltozásáig Európában – így hazánkban is – az országvédelemre való figyelés is háttérbe szorult. 

Az úgynevezett „Arab tavasz”, valamint a fokozódó orosz fenyegetés, amely a Krím-félsziget 2014-es 

annektálásával már komoly biztonságpolitikai kihívást jelentett szövetségi szinten is. A megváltozott 

körülményekre és katonai értelemben is értelmezhető fenyegetésre a NATO tervezési rendszer 

átalakításával, a készenléti és reagáló erők fokozásával, az elvárt műveleti alkalmazás idejének 

rövidítésével válaszolt. [14] A NATO az orosz fenyegetésre válaszolva az elrettentés politikáját 

alkalmazza és szövetségi szinten látható jelenlétet követel meg szövetségi és tagállami szinten is. [15] 

Nem túlzás azt kijelenteni, hogy a NATO területe, vagyis az európai lehetséges hadszíntér 

felértékelődött. Ilyen körülmények között a BNT és az úgynevezett Erők Fogadási Állomásoztatási és 

Előrevonási (RSOM) műveletek jelentősége ismételten felértékelődött.   

Az elrettentés sikerét az orosz-ukrán háború tükrében meg kell kérdőjelezni. Újra kell gondolni a 

közlekedéspolitikában is a honvédelmi követelményeket és szempontokat. Ne lehessen úgy vasúti hidat 

„feladni”, hogy a döntés helyességét utólag lehet katonai szempontból elfogadni és megfelelő 

háttértanulmánnyal alátámasztani. [16] A konkrét fejlesztési tervek elkészítésénél a katonai szakértők 

bevonásával csak egy stratégiai feladatot emelnék ki: meg kell vizsgálni a déli összekötő vasúti híd 

kapacitás bővítését, amely valóban fontos beruházás, de a műtárgy esetleges kiesésekor Duna vasúti 

áthidalása rendkívül nehézkes. [17, 18] Ezzel a magyar közlekedéspolitika több mint egy évszázados 

mulasztását törlesztené a honvédelmi érdek érvényesítése szempontjából. Nem elhanyagolható tényező 

az sem, hogy egy úgynevezett V0-s vasútvonal megépítése jótékony hatással lenne az alágazat 

versenyképességére is. [19] 

Konklúzió 

Az integrált biztonsági szempontok érvényesítését a közlekedéspolitikában nemzeti és összkormányzati 

ügynek kell tekinteni, amelyet komplex módon kell kezelni. Történelmi példák sora bizonyítja, hogy 

milyen jóvátehetetlen károkat okoz, ha a védelmi szempontok érvényesítését figyelmen kívül hagyják.  
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Ammenyiben röviden összegezni kell az általam tárgyalt időszakok tapasztalatait akkor az egyes 

időszakokban az alábbiak szerint javaslom megtenni:  

• A trianoni békediktátum közlekedésföldrajzi következményei a mai napig éreztetik hatásukat. A 

kormányzati revíziós politika a helyszíni katonai ellenőrzés megszűnése után egy új katonai 

stratégia kialakítását tette szükségessé, amelyben a közlekedéspolitikában érvényesítendő 

honvédelmi érdekek prioritást nyertek. Az úgynevezett győri programban a közlekedési 

beruházások nem véletlenül kaptak hangsúlyozott szerepet: a célkitűzések zöme megvalósult, 

paradox módon egyes eredmények a második világháború után ismét az országhatáron kívülre 

kerültek. Az 1939. évi honvédelmi törvény elfogadása is bizonyította a jogszabályi környezet 

fontoságát, mivel a honvédelmi érdekeket csak szabályozott körülmények között lehet 

érvényesíteni. 

• A második világháborút követően a Magyarország politikai-, gazdasági- és katonai értelemben a 

szovjet befolyási övezetbe került. Az államszocialista berendezkedés a magántulajdon helyett a 

társadalmi tulajdont és a tervutasításos gazdasági irányítást helyezte előtérbe, amely a 

közlekedéspolitikában is érvényesült. A Varsói Szerződés 1955-ös megalakulása után a VSZ EFE 

törzs követelményei beépültek a magyar közlekedéspolitikában érvényesítendő szempontok közé. 

A gazdasági lehetőségek miatt azonban egy jól szabályozott érdekérvényesítési rendszerben is a 

közlekedéssel összefüggő hadszíntérelőkészítési fejlesztések csak kompromisszumok árán, 

korlátozott mértékben valósulhattak meg. 

• A magyarországi rendszerváltást a bipoláris világrendszer megszűnése tette lehetővé. 

Magyarországon a tervutasításos gazdaságirányítás helyett a piacgazdasági viszonyok és 

többpártrendszer alakult ki. A közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekek érvényesítését és a 

hadszíntérelőkészítés feladatainak előkészítését gyökeresen át kellett alakítani. Magyarország 

euroatlanti csatlakozási törekvésit szintén figyelembe kellett venni. Az országhatárhoz közeli 

délszláv háborúban betöltött szerepünk miatt a NATO mozgatási-szállítási követelményei a 

szövetséghez való csatlakozás előtt ismertté váltak és a védelmi felkészítés feladatrendszerét is 

eszerint alakították át. Az EU-csatlakozásig azonban csak korlátozott mértékben nyílt lehetőség 

a védelmi felkészítés követelményeit is szem előtt tartó közlekedési beruházások 

megvalósítására.  

• Az EU csatlakozástól eltelt időszak ellentmondásos. Egyrészt az EU forrásokhoz való hozzájutás 

lehetővé tette a közlekedési infrastruktúra számottevő fejlesztését, másrészt az országvédelmi 

felkészítés intézményrendszerét szinte majdnem felszámolták. A 2014-ben a 

biztonságpolitikában jelentkező új, valamint a korábbi kihívások azonban rámutattak arra, hogy 

a védelmi szempontokat a közlekedéspolitikában nem lehet következmények nélkül figyelmen 

kívül hagyni. A kritikus infrastruktúra védelmi szemlélet és módszer szükségszerű elterjedése – 

nem csupán katonai eredetű biztonsági kockázatok felerősödése miatt –, valamint az 

országvédelmi felkészítésben a komplex szemlélet érvényesülése elengedhetetlenek. Ez csak 

akkor valósulhat meg teljes körűen, , ha védelmi felkészítés követelményeinek érvényesítésekor 

a közlekedési rendszer versenyképességi szempontjai is érvényesülnek. Egy 

kompromisszumokon alapuló intézmény és szabályozási rendszer kialakítása ezért is 

elengedhetetlen.  

A komplexitás követelménye együttműködést kíván a kutatóktól, a döntéshozóktól, a közlekedési 

társaságoktól és az infrastruktúrák üzemeltetőtől is. A biztonsági, a honvédelmi, a katasztrófavédelmi 

és a rendvédelmi szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. A közlekedési rendszer utólagos 

korrekciójára rendkívüli esemény vagy a különleges jogrendi helyzetek bevezetése után már nincs 

lehetőség. [12] A védelmi szempontokat már a fejlesztések tervezésekor figyelembe kell venni és 

érvényesítni kell, ennek elhanyagolása vagy műszaki szempontból lehetetlen vagy jelentős 

költségráfordítást eredményez. [20] 

Ez olyan kompromisszumok megkötést is jelenti, hogy közlekedésmérnökök, a közlekedéspolitika 

irányítói tudomásul veszik, hogy a rendszert védelmi szempontból utólag korrigálni lehetetlen vagy 

nehéz és költséges. A védelempolitika iránytói nem kérnek lehetetlen vagy megvalósíthatatlan 

beruházásokat és tudomásul veszik, hogy léteznek versenyképességi, gazdasági és környezetvédelmi 

szempontok is. [19, 21] Erre jó példát jelenthet a két világháború közötti időszak, amikor a katonai 

vezetés tisztában volt az ország pénzügyi lehetőségeivel, a közlekedéspolitikát irányítók pedig 

felismerték a honvédelmi érdekek érvényesítésének szükségességét.  
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Kivonat: A közszolgáltatási menetrendek társadalmi egyeztetése széleskörű nemzetközi gyakorlat, hazánkban 

először a 2021/2022-es menetrendi időszakra vonatkozóan indult el 2021 tavaszán, első lépésben csak 

a közforgalmú vasúti személyszállítást érintően. Mind a Magyar Állam nevében eljáró megrendelőt 

(Innovációs és Technológiai Minisztérium), mind pedig a szolgáltatókat támogatja a tervezést az 

eddigieknél sokkal közvetlenebb formában segítő lakossági észrevételek, valamint a látens utazási 

igények felmérését, értékelését célzó társadalmasítási eljárás, mely a társadalmi utazási igények 

magasabb színvonalú kielégítésének egyik módja, természetesen a mindenkori közszolgáltatási 

tevékenységre rendelkezésre álló erőforrások és finanszírozási lehetőségek együttes 

figyelembevételével. A cikkben bemutatjuk a társadalmi egyeztetés előkészítését, folyamatát, 

tapasztalatait és javaslatot teszünk annak jövőbeni lehetséges működésére, akár más, közösségi 

közlekedéssel összefüggő területen. 

Bevezetés  

A társadalmi egyeztetés hazánkban egyre nagyobb szerepet kap a közszolgáltatási menetrend 

tervezésekor.  A 2021 decemberétől 2022 decemberéig érvényes vasúti menetrend egyeztetése már 2021 

tavaszán elindult; a menetrendet megrendelő szaktárca és a szolgáltató MÁV-START (a továbbiakban: 

Szolgáltató) a korábbiakban alkalmazott eljárásrendhez képest közvetlenebbül gyűjtötte be lakossági 

észrevételeket, és hatékonyabban építette be azokat a következő évi menetrend-módosítási tervekbe. Az 

idei évben, a soron következő menetrendi évet illetően már a Volánbusz is bekapcsolódik az egyeztetési-

eljárási folyamatba, valamint további területeken is körvonalazódik a társadalmasítás lehetősége.  

Nagyon nehéz helyzetben lett volna az, aki akár egy évvel ezelőtt cikket szeretett volna írni a 

magyarországi közszolgáltatási menetrendek társadalmi egyeztetéséről. Irányadó keretnek 

rendelkezésre áll a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásról szóló 

– 15/2010. (III. 5.) KHEM – rendeletre építő szabályozás (továbbiakban: KHEM rendelet) [1], valamint 

a 2014-2023. évi Vasúti személyszállítási közszolgáltatási menetrendnek a közszolgáltatási menetrend 

elkészítésével és módosításával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 4. melléklete [2] – 

azonban de facto a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet az önkormányzatok, illetve a járások felé 

meglévő közvetlen kapcsolattartásban is nehézségeket okozott. 

Az egyes állami tulajdonú közösségi közlekedési társaságok egységes csoportszintű tulajdonosi 

struktúrájának kialakításáról szóló – 2051/2020. (XII. 30.) számú – kormányhatározat [3] többek között 

előírja a MÁV-Volán-csoport által végzett országos, regionális és elővárosi közúti és vasúti 

közszolgáltatások menetrendi szempontú összehangolását. A társadalmi egyeztetés egyik alapvető célja, 

hogy a lakosság megismerhesse és véleményezhesse az integrált vállalatcsoport által kialakítandó közös 

és egységes közösségi közlekedési szolgáltatási struktúrát, amelyhez a 12 évvel ezelőtt életbe lépett, 

még a Regionális Közlekedési Szakbizottságokra építő KHEM rendelet nagyon kevés támogatást tudott 

nyújtani. 

2020-ban a kormányhatározatnak való megfelelés érdekében a Szolgáltató elsőként kezdeményezte a 

közszolgáltatásokat megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (továbbiakban: ITM), 

hogy az éves vasúti menetvonaligények benyújtását követő három héten belül a közszolgáltatási 

menetrendtervezet minden érintett – így legfőképpen az utazóközönség – számára elérhetően, 

véleményezhetően és nyomonkövethetően meghirdetésre kerüljön.  

A megrendelő és a szolgáltatók erőfeszítései ellenére nagyok sok utas érzi úgy az éves 

menetrendváltáskor, hogy a közforgalmú menetrend bevezetése véleményének meghallgatása, 



A közszolgáltatási menetrend társadalmi egyeztetése – tapasztalatok, jövőkép 

 

 

figyelmen kívül hagyása nélkül zajlik. Ennek érdekében a menetrendi szempontú összehangolás 

eredményességéhez, az utazóközönség utazási szokásaihoz jobban igazodó közforgalmú menetrendek 

kidolgozásához, a társadalmi és politikai támogatás megtartásához a szolgáltatók és a megrendelő által 

is újonnan képviselt álláspont szerint elengedhetetlen a társadalmi egyeztetések eljárási rendjének 

módosítása, a nyugat-európai és a magyarországi legjobb gyakorlatok figyelembevételével, azok 

implementálásával. Az iméntiek figyelembevételével a Szolgáltató kezdeményezését az ITM támogatta. 

1. Nemzetközi benchmark 

A nyugat-európai vasutak évtizedes előnyben vannak a társadalmi egyeztetés terén is. Általánosnak 

mondható az a gyakorlat, miszerint az éves decemberi menetrendváltást követően a következő évi éves 

menetrendtervezetek legkésőbb a május–júniusi hónapokban már az utazóközönség számára is 

elérhetőek, valamint közvetlenül véleményezhetők. A menetrendi változások kommunikációját 

részletes leírások, esetenként interaktív térképek is segítik.  

A tervezetek mellett több esetben – mint például a Svájci Szövetségi Vasutaknál (SBB-CFF-FFS) – a 

felkészülést transzparens ütemterv segíti, amelyben a véleményezés lehetősége, a végleges menetrend 

publikációja, vagy az elektronikus menetrendi keresőben megjelentetés is megtalálható. 

Az SBB-CFF-FFS 2022/2023. évi menetrendje 2022. május 25-től június 22-ig véleményezhető, külön 

menetrendi oldalon [4]. A könnyebb kereshetőség érdekében Svájc 26 kantonjának mindegyike külön 

választható. 

 

2. ábra: SBB-CFF-FFS társadalmi egyeztetési felülete 

Ezzel szemben Németországban a regionális közlekedés megrendelése, a tervezett változásokról 

részletes előzetes tájékoztatás adása a tartományok, a közlekedési szövetségek hatáskörébe tartozik [5].  

A közép-kelet-európai vasutak esetében az utóbbi években fedezhető fel jelentős paradigmaváltás. Az 

SŽDC (Csehország) első alkalommal 2017 júniusában publikálta előre a – 2017/2018. évi – menetrend 

tervezetét. 2022 márciusában a HŽPP (Horvátország) is hasonló kezdeményezéssel jelentkezett. 

A brit South Western Railway [6] is széleskörű társadalmi konzultációt folytat a lakossággal a tervezett 

menetrendeket illetően.  

A vasúttársaság a konzultációt egy részletes és színvonalas kiadvány elkészítésével indítja útjára, mely 

kiadványban ismerteti a konzultáció célját, bemutatja a vállalatot, a társaság által felölelt szolgáltatási 

területet (London dél-nyugati elővárosában nyújt vasúti személyszállítási szolgáltatást, többek között 

Londonból Readingbe, Bristolba, Southamptonba és Portsmouthba). Helyzetképet ad a vállalattal 

kapcsolatos főbb mutatószámokról (például elszállított utasmennyiség, utasforgalmi előrejelzés). 

Bemutatja a tervezett menetrendi struktúrát valamennyi – szolgáltatási területén érintett – vasútvonalra 

vonatkozóan, kiemelve a tervezett változtatásokat. A konzultáció során gyakori kérdések (FAQ) rovattal 
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segíti a véleményezési folyamatot illetve 10 pontban foglalja össze azon kérdéseket a tervezettel 

kapcsolatban, melyre elsődlegesen választ szeretne kapni a vasúttársaság a lakosságtól a konzultáció 

során. A véleményezésre 8 hét áll rendelkezésre.  

A South Western Railway példája azt mutatja, hogy a vasúttársaság a tervezett menetrenddel együttesen 

egyfajta helyzetképet is ad a lakosság számára magáról a vállalatról, például az egyes vasútvonalakon 

elszállított utasok mennyiségéről, a vasúti hálózattal kapcsolatos tudnivalókról, tehát egyfajta lakossági 

tájékoztatásnak, illetve visszacsatolásnak is tekinthető a konzultáció mellett.  

2. Hazai benchmark 

A társadalmi egyeztetések lefolytatása Magyarországon is gyakorlat. A jogszabályok előkészítésében 

való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény [7] rendelkezései a miniszterek által 

előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási koncepciókra terjednek ki, 

azonban a törvényben foglalt alábbi alapelvek szem előtt tartása a közösségi közlekedésben érintettek 

számára is érvényes: 

1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a vélemények 

– különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált 

csoportok véleményére – lehető legszélesebb köre jelenjen meg. 

2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél 

teljesebb körű nyilvánosságát. 

Hazánkban már a korábbiakban is indultak társadalmi egyeztetések, többek között uniós fejlesztési 

tervekről, civilszervezetek költségvetési támogatásáról, vidékfejlesztési pályázatok egyeztetéséről, vagy 

például köztéri művészeti koncepciókról is. Közlekedési területen kiemelkedő a 2013-as Nemzeti 

Közlekedési Stratégia társadalmi egyeztetése, illetve az egyes közlekedésfejlesztési operatív programok 

társadalmasítása. 

A hazai közösségi közlekedés területén úttörőnek számítanak a Budapesti Közlekedési Központ 

(továbbiakban: BKK) által fémjelzett azon lépések, amelyek az általuk kidolgozott és bevezetett 

társadalmi egyeztetési folyamatot jellemzik.  

2022. április elején a BKK oldalán [8] 62 lezárt, 2 feldolgozás alatti (az Aquincumi híd és a kapcsolódó 

közlekedési hálózat, valamint a csepeli Királyerdő út közlekedésének átalakítása) és 2 véleményezhető 

(a főváros kerékpárforgalmi főhálózata, illetve a Havanna-lakótelep kiszolgálása) társadalmi egyeztetési 

anyag volt az érdeklődők számára megtalálható. A módosító javaslatok megtételéhez a K-Monitor 

Közhasznú Egyesület által kifejlesztett ingyenes, nyílt forráskódú szoftvert használnak, amely könnyen 

kezelhető digitális kérdőíves felületet biztosít, különösen település- és közlekedés-fejlesztéssel 

kapcsolatos témákban. A digitális kérdőív használata mind a kérdések feltevésében, mind azok 

feldolgozásában vélhetőleg jelentős segítség a BKK számára, utóbbit a Consul keretrendszer [9] is 

támogatja. 

Alapesetben két hét állt rendelkezésre az észrevételek megtételére, amelyek közt a közlekedési 

fejlesztéseken túl a BKK üzletszabályzat módosításai és infrastrukturális beruházások egyaránt 

fellelhetők. A lezárt társadalmi egyeztetések záródokumentumában megtalálható a beérkezett 

észrevételek száma, szükség szerint azok csoportosítása, valamint a megtett intézkedések bemutatása. 

További példa a Budapesti Fejlesztési Központ (továbbiakban: BFK) társadalmi egyeztetési gyakorlata, 

illetve platformja. Ennek keretében a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS), valamint 

további közlekedés- és településfejlesztési projektek kerülnek bemutatásra és társadalmi egyeztetésre. 

Minden érintett projekt jól érthető tartalommal, interaktív térképekkel, látványtervekkel kerül ki az 

elektronikus felületekre (budapestvasut2040.hu), egyes kiemelt projektek külön aloldalakra [10]. Az 

érdeklődők ezeken a felületeken át tudják tekinteni a projekteket, észrevételeket tudnak tenni. Minden 

kiemelt projekt esetében sor kerül – a COVID miatt alapvetően online – társadalmi egyeztetésre 

(„közmeghallgatásra”), ahol prezentációt mutatnak be a tervezett fejlesztésről, egyúttal lehetőség van 

észrevételek megtételére is (pl.: Gyorsabb lesz a közlekedés a lajosmizsei vasútvonalon – A lajosmizsei 

vasútvonal fejlesztésének véleményezése (lajosmizseivasut.hu). A beérkezett észrevételek feldolgozása 

és lehetőségek szerinti beépítése komoly lehetőség a későbbi esetleges társadalmi elégedetlenség 

megelőzése érdekében.  
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A társadalmasításhoz közvetetten kapcsolódik, hogy a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. az elmúlt 

időszakban bevezetett gyakorlata szerint a honlapján közzéteszi menetrendi ábra formájában [11] az 

aktuális évi üzemi menetrendet. A kapacitáselosztó szervezet szintén több évre visszamenően folytatja 

azon gyakorlatát, hogy a magyar vasúthálózaton az informatikai rendszerekbe rögzített pályakapacitás-

korlátozási (vágányzári) igényeket is mindenki számára elérhetővé teszi. 

3. 2021. évi társadalmi egyeztetés – a MÁV-START történet 

A Szolgáltató kezdeményezésére az ITM, valamint annak vasúti szakhatósága a Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága (továbbiakban: KTI-SZKI) a 

2021/2022. évi vasúti közforgalmú menetrendeket érintően a tervezési folyamat megújítását irányozta 

elő. 

A rendszeresen vonatozók érdemi észrevételei, jobbító szándékú javaslatai alapján a szolgáltatási kínálat 

rugalmasabban igazodhat a valós utazási igényekhez – mindez hozzájárul az utasok elégedettségének 

növeléséhez, a színvonal folyamatos javításához. Amennyiben a kezdeményezés kedvező fogadtatásra 

talál és a menetrendi módosítási folyamatokat érdemben támogatja, később már élesben folytatódhat a 

társadalmi véleményeztetés, kiterjesztve a jóval nagyobb adattartalmú, összetettebb helyközi autóbuszos 

menetrendekre is – hangzott el 2021 tavaszán. 

A szolgáltatók által a KTI-SZKI közreműködésével összeállított, 2021/2022. évre tervezett vasúti 

közforgalmú menetrendi mezők és azok jelenlegi menetrendekhez képest tervezett módosításainak 

jegyzéke a KTI honlapján [12] került meghirdetésre. A lakossági véleményezésre 2021. július 2-től 

július 15-ig volt lehetőség, amellyel több, mint 3000-en éltek, a Szolgáltató meghirdetett közforgalmú 

vasúti menetrendjeit illetően 3077 észrevétel érkezett. 

A mindössze két hét alatt érkezett észrevételek magas számának érzékeltetéséhez érdemes figyelembe 

venni, hogy éves szinten nagyságrendileg 1000–1500 menetrendi megkeresés érkezik a Szolgáltatóhoz. 

1. táblázat: A MÁV-START Ügyfélszolgálat által kezelt menetrendi észrevételek száma és eloszlása az 

elmúlt 5 évben (MÁV-START belső anyag) 

Sorcímkék 
Mennyiség / Észrevétel kategóriák 

2021 2020 2019 2018 2017 

Menetrend - adott vonal menetrendi struktúráját érintő 387 452 615 302 208 

Menetrend - adott vonatra vonatkozó 173 114 150 131 138 

Menetrend - csatlakozási probléma 110 77 98 126 71 

Menetrend – járatgyakoriság 52 36 46 32 34 

Menetrend - késői meghirdetés 0 6 1 0 1 

Menetrend – vágányzár 184 94 435 576 388 

Menetrend (egyéb, közelebbről nem behatárolható) 73 149 182 71 60 

Végösszeg 979 928 1527 1238 900 

A társadalmi egyeztetéshez beérkező észrevételeket a szolgáltatók kategorizálták, tételesen 

feldolgozták, majd az egyazon észrevételben több vasútvonalat vagy eltérő témákat érintő módosítási 

javaslatokat szétbontották. A beküldött 3077 lakossági észrevételben beérkezett javaslatok, illetve 

kérések szétbontása és kategorizálása után összesen 3921 darab különálló menetrend-módosítási 

javaslat lett. 
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2. táblázat: A társadalmi egyeztetéshez érkezett észrevételek területi központok szerinti eloszlása 

TERÜLETI KÖZPONT 
BEÉRKEZETT 

ÉSZREVÉTELEK 
SZÁMA 

BEÉRKEZETT 
ÉSZREVÉTELEK 

ARÁNYA 

Budapest 1404 db 35,8% 

Pécs 660 db 16,8% 

Miskolc 485 db 12,4% 

Szombathely 483 db 12,3% 

Szeged 412 db 10,5% 

Debrecen 298 db 7,6% 

Több területet érintő 175 db 4,5% 

Nem besorolható 3 db 0,1% 

Nem a MÁV pályahálózatát érinti 1 db 0,0% 

Végösszeg 3921 db  

A menetrendi észrevételek feldolgozása során a szolgáltatók részére nem állt rendelkezésre 

adatfeldolgozó rendszer, illetve korábbi hazai gyakorlat, így a tipizálásokat és kategorizálásokat a 

beérkező észrevételekben folyamatosan megmutatkozó módosítási javaslatok függvényében menet 

közben kellett meghatározni. Járatsűrítéseket és a megállási rend módosítását kérő észrevételek mellett 

az új viszonylatok bevezetése, valamint a meglévők meghosszabbítása szerepelt a legtöbbször. A TOP5 

észrevétel közt a jelenleg 10 vasútvonalon érvényben lévő ideiglenes járványügyi menetrendekkel 

kapcsolatos észrevételek szerepeltek még. 

3. táblázat: A társadalmi egyeztetéshez érkezett észrevételek kategóriánkénti és területenkénti 

eloszlása 
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Néhány példa a leggyakoribb kategóriákból: 

Járatsűrítés, kínálatbővítés: az ideiglenes járványügyi menetrendben érintett 4 sz. 

Esztergom―Almásfüzitő―[Komárom] és az 5 sz. Komárom―Székesfehérvár vonal kapcsán (előbbi 

menetrendváltástól kikerült a járványügyi körből) 453 észrevétel érkezett, ami országos szinten is 

rendkívül kimagasló, 11,5%-nak felel meg. Összehasonlításképpen: a 100a sz. Budapest―Cegléd 

―Szolnok vonal kapcsán 48 észrevétel, 1,2%.  

Volt olyan kisebb észrevételszámú megkeresés is, amely végül megrendelői támogatást kapott. Ilyen a 

12 sz. Tatabánya―Oroszlány vonal (11 észrevétel; 0,3 százalék), ahol valamennyi kérés az oroszlányi 

vonatok naponta közlekedtetésére és az üzemidő bővítésére érkezett. 

Egyes megkereséseket csak később, a vasútvonali karbantartások és az átépítések után lehet majd 

figyelembe venni, ilyen pl. a 150 sz. Budapest―Kunszentmiklós-Tass―Kelebia vonal (91 észrevétel; 

2,3%), ahol elővárosban járatsűrítésre, távolsági forgalomban a völgyidőszaki ütemhiány pótlására 

jelentkeztek igények. 

Megállási rend módosítása: A 2 sz. Budapest―Esztergom vonalon (179 észrevétel; 4,6%) az 

észrevételek közel kétharmada irányult a gyorsított és a zónázóvonatok Klotildliget, Szabadságliget, 

Pázmáneum, Magdolnavölgy, Piliscsév, Rákosrendező, Angyalföld, Óbuda, Üröm és Szélhegy 

állomásokon, illetve megállóhelyeken való megállítására, azonban itt jelentős technológiai kötöttségek 

is felmerülnek infrastruktúra oldalon. Ugyanakkor ezen észrevételek nagyban segítik például a 

pályahálózat-működtető munkáját, ugyanis világos célt jelenítenek meg, hogy milyen infrastruktúra-

fejlesztési munkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy a felmerülő lakossági igényeknek minél jobban 

megfelelő menetrendi struktúra lehessen kialakítható.   

Új viszonylat bevezetése: a 87a-87 sz. Füzesabony―Eger―Szilvásvárad vonalon (44 észrevétel; 1,1%) 

számos észrevétel érkezett a közvetlen Debrecen―Eger InterRégió viszonylat kialakítására. 

A 108 és a 87a sz. vasútvonalak összefűzésével és füzesabonyi irányváltással közlekedő 

Debrecen―Eger InterRégió közlekedés bevezetését a Szolgáltató támogatja, célkitűzései között 

szerepel, a megrendelői támogatás is biztosított. A viszonylaton való közlekedés megindítása jelenleg a 

108 sz. vasútvonalon végzett pályaépítési munkák miatt nem lehetséges, leghamarabb a munkálatok 

befejezését követően kerülhet sor az IR viszonylat bevezetésére. 

Viszonylat meghosszabbítása: a 80a sz. Budapest―Hatvan vonal (116 észrevétel; 3,0%) esetében igény 

mutatkozott az S76-os viszonylatjelzésű, munkanapokon Rákos―Piliscsaba között, hétvégente 

Rákos―Óbuda között közlekedő személyvonatok viszonylatának 80a sz. vasútvonal felé Pécelig vagy 

Gödöllőig történő meghosszabbítására. A 80a sz. vonali utasészrevételek közül kb. 20 irányul erre, 

azonban a 2 sz. vonal kapcsán kapott észrevételek között is található közel 15 hasonló tartalmú. 

A körvasúton közlekedő S76-os viszonylatjelzésű személyvonatok 80a sz. vonalon Pécelig vagy 

Gödöllőig meghosszabbítása a Szolgáltató stratégiai célkitűzései között is szerepel, ugyanakkor ennek 

megvalósításához egyes további infrastruktúra-elemek megléte is szükséges Rákos állomáson és az 

érintett vonali szakaszokon.  

Megszüntetett vonal újranyitása: a korábban megszüntetett vonalak személyforgalomra újranyitását 58 

észrevételben kezdeményezték, kiemelendő a 24 sz. Zalabér-Batyk―Zalaszentgrót és a 27 sz. 

Lepsény—Hajmáskér vonal. 

A megrendelő döntése alapján a nyáron beérkezett érdemi észrevételek nyomán több fejlesztés is 

megvalósult a 2021. decemberi menetrendváltástól. 

4. 2022. évi társadalmi egyeztetés – tovább a megkezdett úton 

A menetrendtervezetek társadalmasításának tapasztalatai alapján és kedvező fogadtatására tekintettel az 

a megrendelői döntés született, hogy a 2022/2023. évi menetrendtervezetek társadalmi meghirdetését 

változatlanul pilot jelleggel, de immár az autóbuszos alágazat bevonása mellett kívánják folytatni. 

A vasúti menetrendtervezetek meghirdetésére a 2021. évihez hasonló keretek között kerülne sor, de a 

tavalyihoz képest időben korábban, és – a beérkezett jelzések nyomán – nem 14, hanem 21 napra növelt 

észrevételezési lehetőséggel. 
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4. táblázat: 2021/2022. évi munkaütemezés (MÁV-START belső anyag) 

 

A Volánbusz Zrt. esetében az éves periodicitás helyett első alkalommal csak a jelentősebb, strukturális 

változások meghirdetése mellett született döntés, így esetükben csak a nagyobb területeket érintő, 

valóban jelentős módosításokat ismertető szöveges anyag, illetve a megértést támogató térképvázlat 

kerül társadalmi egyeztetésre. 

5. A jövő – lehetséges irányok 

A társadalmi egyeztetések rendszerbe illesztéséhez szükséges a KHEM rendelet teljes körű 

újragondolása, a kérdésfeltevések tematizálása, az adatfeldolgozások sztenderdizálása, valamint 

szolgáltatói oldalról a tárgyévi menetrend évközi módosításainak társadalmasítása. 

A 2021/2022-es és a 2022/2023-as menetrendi időszakokra pilot jelleggel elindult társadalmi 

egyeztetések kizárólag az éves menetrendtervezetekre fókuszáltak, évente tervezetten azonban három 

alkalommal is sor kerül a tárgyévi menetrend évközi módosítására: a menetrend hatályba lépését követő 

negyedik hónapban, a nyári menetrendi időszak kezdetekor és a nyári menetrendi időszak végén. 

Megrendelői és szolgáltatói támogatottság esetén a társadalmi egyeztetések folyamatába – a BKK 

gyakorlatához hasonló digitális kérdőív segítségével – az évközi tervezett módosítások jelentős része is 

könnyen becsatornázható lehet, már a javaslattételi fázisban, az alábbiak szerint: 

• új vonatok bevezetésénél, a peremidős bővítések tervezésénél, meglévő vonatok megállási 

rendjének módosításánál, vagy akár a rendelkezésre álló kerékpárhely-kapacitás megosztásánál 

mind-mind adott lenne a lehetőség előzetes, évközi társadalmi egyeztetésre.  Az éves 

menetrendtervezettől eltérően – hasonlóan a BKK gyakorlatához – az évközi menetrend-

módosítások a rugalmasság érdekében közvetlenül a vasúttársaságok saját oldalán kerülhetnének 

meghirdetésre, míg azok eredményéről is ugyanott tájékozódhatnának az utasok.  

• Az évközi módosítások társadalmasítása egyúttal előszűrő szerepet is betölthet a jövőben annak 

érdekében, hogy a döntés-előkészítő vizsgálatokban már valóban csak a megvalósulási eséllyel 

rendelkező javaslatok kidolgozására kelljen fordítania az erőforrásait a szolgáltatóknak, másrészt 

a megrendelő az utasészrevételeket is figyelembe tudja venni döntése meghozatalakor.   

További társadalmasításra javasoljuk: 

• a hosszabb ideig – hónapokon vagy adott esetben éveken át – tartó infrastruktúra-beruházási 

munkák alatt kialakítandó ideiglenes ellátási rend lakossági véleményeztetését (ilyen lehetett 

volna például a 150-es sz. Budapest―Kiskunhalas―Kelebia vasútvonalon életbe lépő 

vágányzárhoz tartozó módosított forgalmi rend társadalmasítása), ennek keretében például 

felmerülhetnek olyan lakossági igények, amelyek alapján a tervezett vonatpótlási rend módosítása 

lenne indokolt, 
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2. ábra: Debrecen térségi menetrendi fejlesztések a közelmúltban 

• vasúti és autóbuszos, helyi és/vagy helyközi integrált közösségi közlekedési fejlesztések 

(közforgalmú menetrend keretében vagy egyéb módon tervezett fejlesztési projektek stb.), térségi 

tarifális együttműködések előkészítő fázisában, az érintett régiók lakossága, munkáltatói, 

civilszervezetei részére lehetőség biztosítása a tervek áttekintésére a várható változások részletes 

bemutatásával (a véleményezést segítő, közérthető infografikákkal, térképekkel és 

kiadványokkal), véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása. 

 

3. ábra: Debrecen térségi tarifális együttműködések a közelmúltban 

A legjobb hazai gyakorlatok ismertetésénél már részben felmerült a stratégiai közlekedéstervezés 

társadalmasítása. Ennek egy konkrétabb szelete lehetne a tervezett infrastruktúra-fejlesztésekkel 

kapcsolatos széles körű véleményeztetési eljárás, melynek keretében a lakosság az infrastruktúra-

fejlesztés megkezdése előtt formálhatna véleményt, fogalmazhatna meg például kiegészítő igényt. 

Záró gondolatok 

Fontos, hogy a közlekedési szakma ne felesleges, az erőforrásokat „lekötő” tevékenységként tekintsen 

a társadalmi egyeztetésre. A lakossági vélemények lehető legszélesebb körének megismerése, az 

egyeztetések átláthatósága, azok minél teljesebb körű nyilvánosságra hozatala elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a társadalmi egyeztetés a tervezési folyamatokat közvetlenül támogató, hatékony eszköz legyen. 

Irodalomjegyzék 

[1] 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000015.khe (2022.04.15.) 



A közszolgáltatási menetrend társadalmi egyeztetése – tapasztalatok, jövőkép 

 

 

[2] [2] A Közszolgáltatási menetrend elkészítésével és módosításával kapcsolatos eljárás részletes 

szabályai 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/res/kosz_4.__sz_m_2013.pdf (2022.04.15.) 

[3] 2051/2020. (XII. 30.) Korm. határozat 

Magyar Közlöny 296. szám  

[4] SBB-CFF-FFS 2022/2023. évi menetrend véleményezés 

https://fahrplanauskunft-

oev.transportdatamanagement.ch/qv/#/IndividuellesAbfahrtsplakat/Suche?timetable=draft&lang=

de (2022.04.15.) 

[5] Szászország 2023. évi tervezett menetrendi változásainak ismertetése 

LOK Report - Sachsen-Anhalt: Fahrplan 2023 im Entwurf - Anregungen der Fahrgäste gefragt 

(lok-report.de) (2022.04.15.) 

[6] South Western Railway társadalmi egyeztetési felület 

https://www.southwesternrailway.com/plan-my-journey/timetables/timetable-consultation-

december-2022 (2022.04.15.) 

[7] 2010. évi CXXXI. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000131.tv (2022.04.15.) 

[8] Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetés 

https://bkk.hu/fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes/ (2022.04.10.) 

[9] Társadalmi egyeztetés a közlekedésfejlesztés szolgálatában – a Consul keretrendszer 

adaptációjának tanulságai (2022.04.13.) 

http://real.mtak.hu/113982/1/5_PDFsam_ktsz2019december.pdf (2022.04.13.) 

[10] Budapesti Fejlesztési Központ önálló projektoldal 

Déli Körvasút – Vasút a városban (delikorvasut.hu) 

[11] VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. menetrendábrák elérhetősége 

https://www2.vpe.hu/menetrendi_abrak (2022.04.08.) 

[12] Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. társadalmi egyeztetési felület 

https://www.kti.hu/menetrend-tervezet/ (2022.04.08.) 

 



A közúti közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentése: alacsony emissziós zóna kialakításának vizsgálata hazánkban 

 

 

A közúti közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentése: 

alacsony emissziós zóna kialakításának vizsgálata hazánkban 

Szabó Ádám - Telekesi Tibor - Schváb Zoltán 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Levegőtisztasági és Járműtechnikai Osztály 

e-mail: szabo.adam@kti.hu 

Kivonat: A Levegőminőségi Irányelv (2008/50/EK) megköveteli, hogy a levegőszennyezés megengedett 

határértékeit túllépő városok akcióterveket dolgozzanak ki és hajtsanak végre a szükséges 

intézkedések megvalósításával a légszennyezettségi határértékek eléréséhez. Az alacsony kibocsátású 

zóna (LEZ) egy olyan intézkedés, amelyet Európában egyre több település vezet be a szennyező 

járművek számának csökkentésére. A LEZ-ekre nincs egységes szabályozás a különböző EU-

tagállamokban, így hazánkban sincs jelenleg a zóna kialakítására eszköz, hiányzik az alkalmazását 

elősegítő jogszabályi háttér, amely felhatalmazást adna az önkormányzatok számára és egyértelmű 

útmutatást tudna nyújtani. Jelenlegi kutatás célja LEZ a legjobban bevált gyakorlatok feltárása, amely 

segíti a magyarországi LEZ bevezetését. Megállapítható, hogy sok feltéltelt kell figyelembe venni a 

zóna kialakítása során, szükség van együttműködésre, a lakosság tájékoztatására, előzetes tervezésre 

és szakember bevonására, valamint az ellenőrzés kialakításához szükséges finanszírozásra, hatóságok 

bevonására. Megvalósításuk a levegőminőség javításán túl, közvetve elősegíti a közúti biztonság 

javítását. Hatékony eszközt jelent és hozzájárul a torlódások csökkentéséhez, az üzemanyag 

hatékonysághoz, az éghajlati célok eléréséhez és a zajszennyezés csökkentéséhez. Mindazonáltal a 

LEZ bevezetése a járműállomány megújulását felgyorsítja. Míg a tisztább járműtechnológiák a 

levegőszennyezés és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló stratégiák fontos elemei, a 

személygépjárművek és a motoros közlekedés csökkentése ugyanolyan fontos, mivel további 

előnyökkel járhat az emberi egészségre. 

Kulcsszavak: alacsony emissziós zóna; LEZ; kibocsátáscsökkentés; közúti közlekedés; legjobb külföldi 

tapasztalatok 

Bevezetés 

A világ lakosságának több mint a fele jelenleg városi területeken él és ez az arány az emberiség 

üvegházhatású gázkibocsátásának 80%-áért felelős. Emellett a légszennyezés világszerte komoly 

gondot okoz az emberi egészség és jólét szempontjából. [1] A sűrűn lakott városi területeken a 

közlekedésből származó kibocsátások jelentik a környezeti levegő szennyezésének fő forrását. [2] Az 

Egészségügyi Világszervezete szerint évente körülbelül hétmillió korai haláleset, valamint számos 

egészségügyi veszély, különösen légúti-, valamint szív- és érrendszeri betegségek tudható be a rossz 

levegőminőségnek. Az előrejelzések szerint 2050-re a fejlődő világ mintegy 64%-a és a fejlett világ 

86%-a urbanizálódik. Ráadásul a növekvő urbanizáció negatívan befolyásolhat mindent - a 

szántóterületek és a létfontosságú zöldfelületek hozzáférhetőségétől az ivóvíz- és egészségügyi 

hulladéklerakó létesítményekig. A közlekedési járművek nagy sűrűsége szintén jelentős probléma a 

városi területeken, mivel ezek a járművek szinte kizárólag fosszilis tüzelőanyaggal üzemelnek. A 

fosszilis tüzelőanyagok szénhidrogének keveréke, amelyek hatással vannak az emberi egészségre, és 

égéskor káros kibocsátásokat bocsátanak ki a környezetbe. A városokban, agglomerációkban és a 

forgalmas utak közelében a részecske-kibocsátás gyakran egyértelműen a légszennyezés 50%-át teszi 

ki. Az Európai Unió közlekedésről szóló, 2011-ben kiadott fehér könyve hangsúlyozza, hogy olyan új 

közlekedési rendszereket kell kifejleszteni, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, és ezáltal 

kevesebb szennyezést okoznak. A fehér könyv célja a fenntarthatóbb közlekedés elérése, különösen 

azokon a városi területeken, ahol a környezeti fenntarthatósági problémák súlyosabbak a súlyosabb 

antropogén hatások miatt. [3] Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2017) szerint Európában 

körülbelül 430 000 ember hal meg idő előtt a kisméretű részecske (PM2,5)-nek való kitettség 

következtében, és körülbelül 78 000 ember halt meg idő előtt nitrogén-dioxid (NO2)-expozíció 

következtében. A Levegőminőségi Irányelv (2008/50/EK) megköveteli, hogy a levegőszennyezés 

megengedett határértékeit túllépő városok akcióterveket dolgozzanak ki és hajtsák végre a szükséges 
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intézkedéseket a határértékek eléréséhez. Az alacsony kibocsátású zóna (LEZ) egy olyan intézkedés, 

amelyet Európában egyre több település vezet be a szennyező járművek számának csökkentésére. A 

LEZ-eket elsősorban a városok levegőminőségének javítására használják. Azok a városok, amelyek 

LEZ-t vezettek be, általában azért teszik ezt, mert nehezen teljesítik az EU-s részecske- és/vagy 

nitrogén-dioxid határértékeket. [4] A kutatás célja ezáltal a legjobb külföldi példák, gyakorlatok és 

ajánlások feltárása, amely megkönnyíti a magyarországi LEZ bevezetését. Továbbá iránymutatásul 

szolgál az önkormányzatoknak a LEZ tervezésével, megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos 

minden vonatkozásban, ezzel is hozzájárulva a LEZ-ek hatékonyságának növeléséhez. 

1. Légszennyező anyagok 

1.1 Kisméretű részecske 

A kisméretű részecskék (PM) fémek, korom, nitrátok, kloridok, szulfátok, por, talaj és egyéb szilárd 

vagy folyékony részecskék gázban szuszpendált apró töredékeinek összetett keveréke. A részecskék 

mérete alapján a különböző formákra osztják. Európában a részecskék két legfontosabb, és így a 

legjobban szabályozott formája a PM10 (azaz a részecskeanyag kevesebb, mint tíz mikron átmérőjű) és 

a PM2,5 (azaz a 2,5 mikronnál kisebb átmérőjű részecskeanyag). A PM10 és a PM2,5 a tüdőn keresztül a 

véráramba képes átdiffundálni, és a leghalálosabb légszennyező anyagként említik. A részecskék 

anyagát összefüggésbe hozták szív- és tüdőbetegségekkel, akut légúti fertőzéssel, valamint a légcső, a 

hörgők és a tüdőrákkal. [5] 

1.2 Nitrogén oxidok 

A nitrogén-dioxid (NO2) fosszilis tüzelőanyagok, például szén, olaj és gáz elégetése során keletkezik. A 

városokban a nitrogén-dioxid fő forrása a gépjárművek kipufogógáza (akár 80 százaléka). A nitrogén-

dioxid hozzájárul a fotokémiai szmog kialakulásához, amely jelentős hatással lehet az emberi 

egészségre. A nitrogén -oxidok gyakran kapcsolódnak az orr és a torok irritációjához, és fokozzák a 

légúti fertőzések iránti érzékenységet. A környezeti levegő emelkedett NO2-koncentrációjának való 

kitettség különösen légzési problémákat okoz a tüdő nyálkahártyájának gyulladásával. Egy tanulmány 

alapján azonosították a lehetséges NO2-ok miatti kórházi felvételeket: kardiovaszkuláris és légúti 

morbiditás, magas vérnyomás, ischaemiás szívbetegségek és alacsony születési súly. [2] 

2. Szabályozás 

Az Európai Parlament a LEZ-eket olyan eszközként azonosította, amely képes csökkenteni a városok 

szennyezőanyag-szintjét. [6] 

2.1 Levegőminőségi célok 

Az Európai Unió (akkor EGK) az 1990-es évek óta dolgozik a levegőszennyezés leküzdésén olyan 

irányelvek révén, amelyek szabványokat határoznak meg a levegő minőségére vonatkozóan, és 

védelmet nyújtanak az európai polgárok számára a szennyezés ellen. Ezt először a 96/62/EK 

levegőminőségi keretirányelv tette meg, amely szabványokat állapított meg a részecskék és gázok széles 

skálájára, például az ózonra, a szálló porra (PM10 és PM2,5) és a nitrogén-dioxidra (NO2). 2008-ban ezt 

a 96/62/EK irányelvet felváltotta egy átfogóbb intézkedési keret, az úgynevezett Környezeti 

Levegőminőségi Irányelv (a Tanács és az Európai Parlament irányelve, 2008/50/EK, 2008). Ez az 

irányelv meghatározza azt a felső határt, amelyet jelenleg a levegőszennyezés határértékeként 

használnak az Európai Unióban. (Európai Bizottság, 2018b) Fontos megjegyezni, hogy a környezeti 

levegő minőségéről szóló irányelv egy irányelv. Meghatározza a légszennyezettség határait az Európai 

Unióban, és kötelező érvényű az elérendő eredmények tekintetében. A tagállamoknak maguknak kell 

konkrét intézkedéseket létrehozniuk (ha szükséges), hogy megfeleljenek a környezeti levegő 

minőségéről szóló irányelvben meghatározott határértékeknek. Az Európai Unión kívül az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) is elkészítette saját irányelveit a légszennyezésre vonatkozóan. 

Ezeket az irányelveket úgy alakították ki, hogy útmutatást nyújtsanak a levegőszennyezés egészségügyi 

hatásainak csökkentésében. A WHO irányelvei jogilag nem kötelező erejűek. Ezért ezeket olyan 

célokként kell értelmezni, amelyek elérése esetén olyan egészségügyi levegőminőséget kell biztosítani, 

amely biztosítja a tiszta levegőt anélkül, hogy az állampolgárok egészségére negatív hatással lenne. A 
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WHO irányelvei szigorúbbak, mint az EU szabványai. Ez azt jelenti, hogy a WHO irányelveinek való 

megfelelés érdekében egy város vagy régió levegőjének tisztábbnak kell lennie, mint az EU által 

meghatározott szabványok. (1. táblázat) [7] 

1. táblázat: Az Európai Unió kibocsátási szabványai és a WHO kibocsátási irányelvei µg/m3-ben [7] 

Szennyezőanyag 
Európai Uniós 

szabványok 
WHO irányelvei 

NO2 
40 µg/m3 (év átlag) 40 µg/m3 (év átlag) 

200 µg/m3 (óra átlag) 200 µg/m3 (óra átlag) 

PM10 
40 µg/m3 (év átlag) 20 µg/m3 (év átlag) 

50 µg/m3 (24 órás átlag) 50 µg/m3 (24 órás átlag) 

PM2,5 

25 µg/m3 (év átlag) 10 µg/m3 (év átlag) 

Nincs 24 órás átlagos 

szabvány 
25 µg/m3 (24 órás átlag) 

Számos európai város nem tudta betartani az EU környezeti levegőminőségi határértékeit a PM10 és NO2 

tekintetében a városi közlekedési helyszíneken. Ezeket 2005-re, illetve 2010-re kellett teljesíteni. A 

PM2,5-re vonatkozó határértéket (éves átlagos 25 μg/m3) 2015-ig be kellett betartani, és a 2020-ra 

vonatkozó alacsonyabb indikatív határérték (éves átlagos 20 μg/m3) kötelezővé vált a Bizottság általi 

levegővédelmi szakpolitika folyamatos felülvizsgálatának eredményeként. Hat országból álló csoport 

(Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Románia és az Egyesült Királyság) nem 

teljesítette az EU levegőminőségi követelményeit a PM-re és NO2-re vonatkozóan [7] (Magyarország a 

PM10 értékekre vonatkozó éves megengedett napok számát lépte túl többször). Az Európai Bizottság a 

kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, hogy megfeleljen a EU levegőminőségi 

követelményeinek. A helyzet megoldásának céljából készült és került elfogadásra PM10 csökkentés 

ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011. (X.12.) Korm. határozat. Az intézkedések 

ellenére a napi átlagos részecskeszennyezés továbbra is meghaladta az átlépési napok (35 nap) 

megengedett számát évente, így a 2020 májusában a 1231/2020. (V.15.) Korm. határozattal elfogadott 

Országos Levegőterhelés-csökkentési Programmal további intézkedéscsomagok kerültek 

meghatározásra. A közlekedési szektor - a környezetvédelmi célú közlekedési szabályozási eszközök 

alkalmazása intézkedéscsomag részeként - az alacsony kibocsátású zónák létrehozásának támogatását 

tűzte ki célul többek között.  

2.2 Európai emissziós szabványok  

A levegőszennyezésre vonatkozó szabványok mellett az Európai Unió a járművek emissziójára is 

határértékeket határozott meg. Ezek az Euro-normák határértékeket határoznak meg a különböző gázok 

és anyagok kibocsátására6. 1992-től hat egymást követő irányelvben csökkentették a gépjárművek által 

kibocsátható maximális kibocsátást. Ezen Euro-normák szerint egy bizonyos dátum után (az Euro-

normától és a jármű típusától függően) gyártott járművek maximális szennyező gáz- és részecskéket 

bocsáthatnak ki, mielőtt az Európai Unióban értékesítenék. A Bizottság célul tűzte ki, hogy ezekkel a 

normákkal ösztönözze a műszaki fejlődést, és elérje, hogy az új járművek kibocsátása csökkenjen. [7] 

3. Alacsony emissziós zóna 

Az LEZ olyan városi területekként vagy utakként határozzuk meg, ahol a leginkább szennyező járművek 

behajtása tilos. A járműveket kibocsátási szintjük alapján lehet kizárni, vagy bizonyos esetekben a 

károsanyag-kibocsátási szinttől függő díjat számítanak fel. A LEZ-t az EU különböző tagállamaiban 

számos városban vezették be. Ezzel párhuzamosan a technológiai fejlődés a klasszikus járművek motor- 

és üzemanyag-környezeti paramétereinek jelentős javulásához, valamint a hibrid járművek vagy 

elektromos járművek bevezetéséhez vezetett. [6] A LEZ európai légszennyezés-kezelési stratégiájának 

végrehajtása Svédországba nyúlik vissza, ahol három legnagyobb városában - Stockholmban, 

Göteborgban és Malmöben - 1996-ban kezdődtek a „Környezeti zónák” elnevezésű kísérleti programok. 

Kifejezetten dízelüzemű teherautókat és 3,5 tonnát meghaladó tömegű buszokat céloz meg. [5] Jelenleg 

több mint 260 alacsony kibocsátású zóna van az EU tagállamaiban, amelyek közül 250 

személygépkocsikat érint. A legtöbb LEZ-t Európában hozták létre. Legtöbbjük Olaszországban (106 

LEZ) és Németországban (86 LEZ), továbbá Hollandiában, Franciaországban, Belgiumban és Nagy-
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Britanniában stb. találhatók. Az EU-n kívül LEZ-ek Tokióban (Japán), Haifában (Izrael) vagy 

Pekingben (Kína) találhatók. [8] 

4. Létrehozás 

Ha egy országban egynél több önkormányzat tervez LEZ-t megvalósítani, akkor ajánlatos erre nemzeti 

keretet kell létrehozni. Ez egyrészt megkönnyíti a végrehajtási folyamatot a települések számára, 

másrészt megkönnyíti a járműtulajdonosok számára az előírások betartását. Még ha van is nemzeti keret 

a LEZ-re, az egyes városokon múlik, hogy a LEZ-t jó intézkedésnek tekinti-e a légszennyezettségi 

problémáik csökkentésére, és hogy hol kívánja létrehozni a zónát. Jelenleg nem minden európai ország 

rendelkezik nemzeti kerettel, és a létező keretek országonként eltérők. A nemzeti keretrendszerre 

vonatkozóan az alábbi ajánlások léteznek: [4] 

• az ellenőrzési rendszer kidolgozása a járművek követelményeinek megfelelően 

• a mentességek közös listája, néhány helyi kiigazítás lehetőségével 

• a szükséges nemzeti adatbázisok előkészítése az automatikus rendszámfelismerési ellenőrzés 

esetén 

• utólagos felszerelési technológiák osztályozása 

• országos útjelző táblák 

• a zónába való belépés napidíjának meghatározása és a meg nem felelés esetén kiszabott bírság. 

A LEZ-eknek a közegészségügyet kell javítaniuk a közlekedés által kiváltott szennyezőanyag-

kibocsátás visszaszorításával. A környezetszennyezéssel összefüggő egészségügyi problémák 

csökkentése azonban nem közvetlen mellékterméke a kiválasztott járművek forgalomból való 

kitiltásának. A LEZ várható előnyei valójában az okok és hatások összetett láncolatából fakadnak, ahol 

több paraméter is szerepet játszik: [8] 

2. táblázat: A LEZ lebontása négylépcsős ok-okozati láncra [8] 

Mechanizmusok Külső tényezők 

Forgalom korlátozás 

 

Viselkedések (az autótulajdonosoké és a szállítócégeké) 

Tömegközlekedési hálózat, kerékpárutak hálózata 

Járműállomány megújulása 

 

Társadalmi-gazdasági tényezők 

Viselkedések 

Selejtezési ösztönzők újabb járművek vásárlásához 

Kibocsátások / 

Koncentrációk 

 

Vezetési magatartás 

Várostervezés 

A szállítási igények alakulása 

Népesség 

A zónán belüli utazások teljes száma 

Időjárási viszonyok 

Helyi domborzat 

Egyéb regionális szennyező források 

Egészségügyi hatások 

 

Lakossági expozíció 

Tevékenységek 

Viselkedések 

Társadalmi-gazdasági tényezők 

Életkor 

4.1 Érintett járművek 

Lényeges, hogy a járműveknek az alacsony kibocsátású zónából való kizárására vonatkozó kibocsátási 

kritériumok az EU Euro kibocsátási szabványain alapuljanak. [6] 
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3.táblázat: A járművek emissziós kritériumai és a szennyezőanyag kibocsátási osztályokra 

vonatkozó utólagos felszerelési követelmények az Euro kibocsátási szabványok és az utólagos 

beépítési egyenértékűségek alapján. [6] 

Kategória Tüzelőanyag 
Szennyezőanyag kibocsátási osztály 

2 3 4 5 6 Z 

Személygépkocsik és 

könnyű 

haszongépjárművek 

<3500 kg 

benzin   
Euro 

1,2 
Euro 3 Euro 4,5,6  

dízel 

Euro 2 

Euro 1 

+ 

REC* 

Euro 

3 

Euro 

2 + 

REC 

Euro 

4 

Euro 

2,3 + 

REC 

Euro 5 

Euro 

3,4 + 

REC 

Euro 6 Euro 

4,5 + REC 
 

Nulla kibocsátás       Összes 

Nehézgépjárművek ≥ 

3500 kg 
dízel 

Euro II 

Euro I 

+REC 

Euro 

III 

Euro 

II + 

REC 

Euro 

IV 

Euro 

II,III 

+ 

REC 

EEV, 

Euro 

V 

Euro 

II,III + 

REC 

Euro VI 

EEV**,IV,V 

+ REC IV 

 

*REC - utólag beépített kibocsátáscsökkentő berendezés, amely megfelel az ENSZ-EGB REC előírásának 

**EEV - kiemelten környezetbarát jármű 

4.2 Utólagos felszerelés 

Az utólag beépíthető emissziócsökkentő berendezések (REC) a régebbi járműveket megfeleltethetik egy 

magasabb Euro-szabványnak bizonyos szennyező anyagok – különösen a PM és a nitrogén-oxidok 

(NOX) – tekintetében. A fenti 3. táblázatban bemutatott harmonizált szennyezési kibocsátási osztályok 

lehetővé teszik a jóváhagyott REC használatát a következő magasabb kibocsátási osztályba sorolt 

dízelmotoros járműveken. A magasabb szennyezőanyag-kibocsátási osztályba való besorolás 

engedélyezése a járművek utólagos felszereléssel megkönnyítheti a szigorúbb LEZ-szabvány 

elfogadását, mint az utólagos felszerelések nélkül, mivel az utólagos felszerelés költsége általában 

alacsonyabb, mint a jármű cseréje. Fontos megjegyezni, hogy az utólagos felszereléssel nem lehet egy 

járművet teljesen egyenértékűvé tenni egy magasabb Euro fokozattal, mert az Euro-szabványok a 

károsanyag-kibocsátási határértékeken kívül más járműspecifikációt is tartalmaznak. 2013 

novemberében az ENSZ-EGB új szabályozást fogadott el a nehéz teherbírású dízeljárművek és nem 

közúti munkagépek REC típusjóváhagyásáról. A rendelet a REC-re vonatkozik a PM és az NOX 

csökkentésére. Olyan módosítást javasoltak, amely egy második szintet vezet be szigorúbb 

követelményekkel. [6] 

4.3 Üzemidő 

A LEZ-ek változásainak egy tervezett stratégia részét kell képezniük, és a jövőbeni szabványokat 

azonosítani kell, és időben közölni kell velük, hogy az üzemeltetők megfeleljenek. A működésről vagy 

kritériumokról a nyilvánosságot és a megfelelő információs rendszereket legalább hat hónappal a 

változás hatálybalépése előtt értesíteni kell. A LEZ bevezetésének napján érdemes kétéves türelmi 

időszakot meghatározni, amely minden járműre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy pl. egy javasolt 2023. 

március 31-ei kezdési dátummal a LEZ-t csak 2025. április 1-jén léptetik életbe. Ez időt hagy az 

előírásoknak nem megfelelő gépjárművekkel rendelkezőknek az alkalmazkodásra, és a közlekedési 

infrastruktúra megváltoztatására vagy útépítési megfontolásokra is, amelyek a LEZ hatékony 

működéséhez szükségesek. A LEZ a nap 24 órájában, az év 365 napján működik, függetlenül az 

esetlegesen bevezetendő időben változó torlódási díjaktól vagy útdíjszabási rendszerektől. Azok a 

városok, amelyek levegőminőség-túllépése csak a téli időszakra vezethető vissza, dönthet úgy, hogy 

meghatározott szezonálisan üzemel, október 1-jétől március 31-ig. Ezt fel kell tüntetni a LEZ határain 

lévő táblákon, valamint az önkormányzat LEZ honlapján. A LEZ-re vonatkozó jogszabályok lehetővé 

teszik a LEZ felfüggesztését helyi vagy országos jelentőségű események idejére. A rendezvények 
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felfüggesztésének követelményét eseti alapon határoznák meg. A LEZ-t vészhelyzetekben is fel lehet 

függeszteni, például a szélesebb úthálózaton bekövetkezett baleset esetén, amely miatt minden járművet 

ideiglenesen át kell terelni a LEZ területén (de csak ott, ahol a járművek az előírt terelőútvonalakat 

követik). [9] 

4.4 Mentességek 

A LEZ tervezési időszakában az egyik kulcsfontosságú szempont a speciális megfontolások, amelyek 

magukban foglalják a lehetséges mentességeket. Fontos felmérni a mentességek szintjét, és felmérni 

azok lehetséges hatását a LEZ céljaira. A jelenlegi gyakorlat alapján fő kategóriákként olyan speciális 

szempontokat vázoltak fel, mint a külföldi járművek, a városi logisztikai és árufuvarozási szolgáltatók, 

turistakocsik, helyi vállalkozások, mozgássérült szállítás, mentőjárművek. A kivételek listája a 

következőket tartalmazhatja továbbá: [6,9] 

• mobil gépek, daruk és berendezések 

• munkagépjármű 

• mezőgazdasági traktorok 

• mentőautók és speciálisan felszerelt járművek a betegszállításhoz 

• mozgássérült járművek 

• speciális járművek a rendőrség, a vámosok, a parti őrség, az orvos, a nővér, a szülésznő vagy az 

állatorvos munkájához 

• mentőjárművek 

• antik vagy veterán járművek 

• katonai járművek hadgyakorlatok alatt. 

4.5 Büntetés- és pótdíjak 

A LEZ szabályai szerint büntetik a rendszer hatálya alá tartozó minden olyan járművet, amely nem felel 

meg a minimális kibocsátási szabványnak, és nem megfelelőként határozzák meg. A klasszikus bírságok 

a pénzbüntetések. Olyan mértékű pénzbüntetéseket kell kiszabni, amelynek értékei elég magasak ahhoz, 

hogy a zónát használókat eltántorítsák a hatályos törvények megsértésétől. A visszaesők ellen 

kiszabható olyan szankció (pótdíj), melynek fokozatos emelése, így a büntetés mértéke a meghatározott 

szabályokon belül olyan szintre emelhető, amely elriasztja a további jogsértések elkövetését. [9] 

4.6 Finanszírozási támogatás 

A rendszer kialakításának beruházási költségeit a rendszer típusától függetlenül előre kell fedezni. A 

saját (helyi önkormányzati) források és (részben) a nemzeti költségvetésből történő finanszírozás a 

leggyakrabban használt finanszírozási mechanizmusok. Nem valószínű, hogy a rendszer önfinanszírozó 

lesz; a bevételek a használati díjak mellett is jellemzően csak a működési költségek bizonyos százalékát 

fedezik. Ezért fontos, hogy a költség-haszon elemzés megerősítse a rendszer társadalmi-gazdasági 

hatékonyságát (azaz, hogy a szociális juttatások meghaladják a társadalmi költségeket). Egy ilyen érv, 

valamint egy ilyen program társadalmi elfogadottsága elengedhetetlen a külső társfinanszírozás 

elnyeréséhez. A LEZ megvalósításának és fenntartásának költsége mellett a lakosság támogatására is 

gondolni kell. A háztartások és a vállalkozások számára finanszírozási alap rendelkezésre bocsátására 

van lehetőség a LEZ 20 km-es körzetén belül, rászorultságtól függő ellátásokra jogosultak. Ha jogosult, 

akkor a nem megfelelő járművek cseréjére támogatást tud igényelni. A sikeres háztartások további 

utalványt is igényelhetnek a fenntartható utazási alternatívákért. A lehetőségek között szerepel 

buszbérlet, vonatbérlet, új és használt kerékpár, valamint autómegosztó- és kölcsönző tagság és kredit. 

Mindazonáltal a kis-és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók a nem megfelelő 

járműveinek cseréjére és utólagos felszerelésére is támogatást tudnának igényelni, ha az alacsony 

kibocsátású zónán belül működnek. A támogatások a költségek bizonyos %-t tudnák fedezni. [9] 

4.7 Értékelés és nyomon követés, 

Az alacsony kibocsátású zónák megvalósításával kapcsolatos hatások monitorozása lehetővé teszi, hogy 

azok alapítója indokolja és megvédje az adott eszköz, mint levegőminőségjavító intézkedés 

alkalmazását. A LEZ hatékonyságértékelési rendszerének tükröznie kell azokat a célokat és elvárásokat, 

amelyekre a LEZ bevezetésre kerül. A LEZ-ek célja a levegő minőségének javítása, és ennek 

következtében a szennyező anyagoknak kitett lakosság egészségi állapotának javítása. Az egész 
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intézkedés végső célját számos egyéb külső tényező befolyásolhatja, amelyek a végrehajtott 

intézkedéstől függetlenül fejtik ki hatásukat. Ezeknek a tényezőknek a hatásai jelentősen 

megváltoztathatják az értékelési monitoring méréseket, ezért szükséges a hatások megkülönböztetése a 

közvetlen vagy közvetett összefüggések mértéke szerint, és meg kell határozni, hogy mely hatások 

esetében kell figyelembe venni a külső tényezők hatásait. Értékelési keretre és monitoring programra 

van szükség a hatások felméréséhez, mind az előzetes értékeléshez, mind a végrehajtás során történő 

nyomon követéshez. Az értékelés (alap vagy kiterjesztett) és a monitoring választott szintjétől függ, 

hogy mely indikátorokhoz kell adatokat gyűjteni. Korlátozott számú, könnyen mérhető mutatót kell 

választani, és kerülni kell az információs túlterheltséget, vagy a túl időigényes és költséges monitoring 

programot. A meglévő levegőminőség-ellenőrző hálózatokat felül kell vizsgálni a folyamatos LEZ-

értékelés specifikus igényei tekintetében. [6] 

4.8 Ellenőrzés 

4.táblázat: Előny és hátrány a LEZ ellenőrzési módszerek esetén [4] 

 Kamerás megfigyelés  Kézi vezérlés 

előny 

 

Képes többé-kevésbé az összes jármű 

ellenőrzése 

Jó megoldás, különösen akkor, ha a 

járművek nagy százalékának 

ellenőrzését tervezzük 

Könnyebben megvalósítható  

Kevesebb adatvédelmi probléma  

A matricák megkönnyítik az ellenőrzést 

hátrány Drágább és időigényesebb lehet a 

megvalósítás, különösen, ha a nulláról 

kezdjük  

Több adatbázis felépítése  

Adatvédelmi problémák 

Kamerák szükségesek a zónában és a 

zónán belül a belső forgalom 

maximális észlelési sebességéhez 

Több határon átnyúló megállapodásra 

van szükség 

Véletlenszerű mintavétel nehézségei  

A járműveknek csak kis százalékát fogják 

ellenőrizni 

Magas munkaerőköltségekkel járhat 

4.8.1 Automatikus rendszámtábla-felismerés 

Automatikus rendszámtábla-felismerést használó ország: Hollandia. A Hollandiában jelenleg érvényben 

lévő alacsony kibocsátású zónák egy automatikus rendszámtábla-felismerő rendszert használnak az 

alacsony károsanyag-kibocsátású zónába belépő járművek észlelésére. Ez a rendszer olyan kamerákat 

használ, amelyek képesek letapogatni az elhaladó járművek rendszámát. Ezt az információt egy 

adatbázisában ellenőrzik, hogy ellenőrizzék az első regisztráció dátumát vagy a jármű kibocsátási 

szabványát. Ezután megállapítják, hogy ez a dátum vagy szabvány meghaladja-e a belépéshez szükséges 

minimális küszöböt. Ha az alacsony károsanyag-kibocsátású zónába behajtani nem engedett járművek 

a behajtási rend szerint mégis belépnek a zónába, automatikusan bírságot kapnak. Az alacsony 

károsanyag-kibocsátású zónában aktív behajtási rendszer többnyire az alacsony kibocsátású zónába 

történő belépés előtt és az utakon kihelyezett táblán jelenik meg. [7] 

4.8.2 Matricarendszer 

Matricarendszert használó ország: Németország. Hollandiától eltérő rendszert alkalmaz az alacsony 

kibocsátású zónák érvényesítésére. Automatikus rendszer helyett a német rendszer analóg, matricák 

segítségével azonosítja, hogy egy jármű behajthat-e egy alacsony károsanyag-kibocsátású zónába. A 

járműtulajdonosoknak maguknak kell beszerezniük egy matricát a járművükhöz. A matrica vásárlásakor 

ellenőrzik az első regisztráció dátumát vagy a jármű károsanyag-kibocsátási normáját, és megadják az 

ennek megfelelő matricát. Azok a járművek, amelyek matrica nélkül vagy rossz matricával lépnek be 

egy alacsony kibocsátású zónába, pénzbírsággal sújthatók. Mivel a rendszer analóg, nincs 

automatikusan kiszabott bírság a zónába való belépéskor, ha megsértik az alacsony kibocsátású zóna 

hozzáférési rendszerét. [7] 
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4.9 Információs rendszerek 

A LEZ határait jelző tábláknak fehér alapon fekete szövegből kell állniuk, fekete kerettel. A „zóna” 

szónak a tábla tetején kell megjelennie. A táblán a „zóna” szó alatt egy piros kör közepén kell 

szerepelnie. A piros körnek egy vagy több járműszimbólumot kell tartalmaznia, amelyek a zónában 

korlátozott járműtípusokat képviselik. A piros kör alatt egyetlen körnek kell lennie a LEZ-be kerülő 

minimális szennyezőanyag-kibocsátási osztályú, a megfelelő osztályszínnel kitöltve. A LEZ határain és 

bejáratainál táblákat kell elhelyezni, jól láthatóan az gépjárművezetők számára. További tájékoztató 

táblákat is el kell helyezni a megközelítési utakon, hogy figyelmeztessék a járművezetőket az előttünk 

álló LEZ korlátozásokra. Ajánlatos olyan helyeken táblákat kihelyezni, ahol a járművezetőnek még 

lehetősége van más utat választani. A határjel további információs tábláinak tájékoztatást kell 

tartalmazniuk a korlátozásokról, a fizetési lehetőségekről (adott esetben) és a büntetési intézkedésekről. 

Javasolt további tájékoztató táblák vagy térképek elhelyezése az elkerülő, parkolási és tömegközlekedési 

lehetőségekről. A LEZ elhelyezésének sematikus térképe tájékoztatja a járművezetőt, hogy a célpont 

eléréséhez be kell lépni vagy át kell lépni a LEZ-en. Az információk minősége és elérhetősége a város 

potenciális látogatói számára létfontosságú a belépési követelményeknek való maximális megfelelés 

érdekében. A látogatók valószínűleg kétféle módon juthatnak hozzá információhoz: út menti táblák és 

információk segítségével, valamint online, weboldalakon és műholdas navigációs rendszereken 

keresztül. A város potenciális látogatóinak fő információforrása valószínűleg az internet, amelyhez 

különösen fontos a mobileszközökről való hozzáférés. Az online tájékoztatást összekapcsolt központi, 

nemzeti és helyi információs rendszerek hálózatán keresztül kell biztosítani, naprakész információkat 

biztosítva minden típusú felhasználó számára a gyakori nemzetközi utazóktól az egyszeri 

felhasználókig, valamint a LEZ-t létrehozni szándékozó helyi hatóságokig. [6] 

Konklúzió 

A rendelkezésre álló szakirodalmakból megállapítható, hogy a LEZ egy hatékony, egyszeri intézkedés, 

amellyel egyszerre serkenti a járműállomány megújulását és csökkenteni a járművekkel kapcsolatos 

szennyezőanyag-kibocsátást. [10] A tanulmányok megállapították, hogy a LEZ-ek városközpontokban 

történő megvalósítása előnyös volt a lakosság általános egészségügyi állapota szempontjából. Ez 

országonként különböző társadalmi-gazdasági csoportokat érintett. A szennyezettségi szintek hatásának 

vizsgálatát diszperziós modellezéssel feltárták és kiderült, hogy minden vizsgálatban csökkentek a 

kisméretű részecskék (PM10, PM2,5). Míg a NOx szintjében enyhe csökkenést tapasztaltak. A mortalitást 

vizsgáló tanulmányok közül azt találták, hogy a LEZ kismértékben javította a populációban megszerzett 

életéveket a felnőtteknél, illetve a gyermekek légúti/allergiás tüneteivel kapcsolatos különböző 

egészségügyi paramétereket vizsgálva a levegőszennyező anyagok csökkentése enyhén javított egyes 

tüneteket. [11] A LEZ-nek gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó 

minimumkövetelményeket nem teljesítő járművek behajtásainak – belépés esetén azok jelentős 

bírsággal való sujtása – korlátázásán túl további közvetett hatásai vannak: [12] 

• Az alacsony kibocsátású zóna célja, hogy a járműállomány megújításának felgyorsításával 

csökkentse a közlekedés hozzájárulását a légszennyezőanyag-koncentrációhoz. [13] 

• A helyi járműállomány összetételét a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítésében is fontosak, 

és hozzájárulhatnak az éghajlatváltozás kezeléséhez is. [13] 

• A járműállomány megújulásának felgyorsulását a társadalmi-gazdasági kritériumok 

nagymértékben befolyásolják. [13] 

• A hatékonyság megőrzése érdekében a követelményeket időszakonként szigorítani kell. [10] 

• Az ilyen intézkedéseket kellően korán végrehajtják és hatékonyan kommunikálják, hozzájárulhat 

a LEZ társadalmi és politikai elfogadottságának javításához, amely eddig a végrehajtásuk egyik 

fő akadályának bizonyult. [14] 

• Az alternatív közlekedési formák ösztönzése, beleértve a tömegközlekedést, a kerékpározást és 

az elektromos járműveket. [15] 

• Bár az elektromos járművek csak a kipufogócsőből származó levegőszennyezést csökkenti, a 

gumiabroncsok és a törési kopások vagy az útkopás által okozott levegőszennyezést nem. [15] 

• A forgalom várhatóan nem csökken, mert a helyi járműflották megújulási ütemét gyorsítják fel. 

[8] 
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Az ideális LEZ-t be kell építeni a közlekedéstervezési stratégiákba, általában a tömegközlekedés és az 

aktív közlekedési módok javára történő modális váltás előmozdítására, így a LEZ-ek összekapcsolhatók 

a fenntartható közlekedéstervezéssel. [8] A LEZ-ek bevezetésének megkönnyítéséhez új közösségi 

autómegosztó szolgáltatásokat vagy kerékpárbérlési rendszereket lehetne elhelyezni a potenciálisan 

sérülékeny területek közelében, hogy a lakosoknak alternatív eszközt biztosítsanak a városközpont 

elérésére. A javasolt megközelítések lehetővé teszik a LEZ-ek bevezetésének megkönnyítését, így a 

helyi önkormányzatok azonosítani és rangsorolni tudják azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek 

csökkentik a LEZ bevezetésének során felmerülő akadályokat. [14] 
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Kivonat: Az elmúlt években globálisan tapasztalható környezettudatos gondolkodás egyebek mellett 

felerősítette az alternatív eszközök iránti igényeket, mely egyaránt megmutatkozik a társadalom és a 

döntéshozók részéről hazai, valamint nemzetközi szinten is. Az utóbbi évtizedben megnövekedett 

autóhasználat az egészségügyi hatások mellett a városi közlekedés zsúfoltságában is megmutatkozik, 

ezért a hatékonyan megvalósítható új módszerek kidolgozása elkerülhetetlen és igen sürgető. 

Előbbiek, valamint a digitalizáció hatására végbement társadalmi és gazdasági változások mellett a 

Covid-19 megjelenése is szignifikáns változásokat hozott az életünkbe, ami szintén újfajta 

gondolkodásmódot és más megoldási formulákat követelt meg, így a koronavírus-járvány 

terjedésével a naponta kizárólag tömegközlekedéssel utazók egy része is új közlekedési módozatokat 

használt a fertőzés elkerülésére, ezért az utasok alternatív mobilitási eszközöket kezdtek el használni 

(elektromos roller, kerékpár, elektromos kerékpár). Ahhoz, hogy az alternatív eszközökben rejlő 

potenciál képes legyen az úgynevezett kilométer-kannibalizációra az egyéni motorizált közlekedéssel 

szemben, a városoknak proaktív szerepet kell vállalniuk a mikromobilitás elősegítésére, mely így a 

közösségi közlekedés „első és utolsó kilométerének” megoldásában jelentős szerephez juthat. 

Napjainkra egyre inkább megmutatkozik, hogy a tömegközlekedés és a mikromobilitás jellemzően 

egymást kiegészítve van jelen a budapesti közösségi közlekedésben, fontos megjegyezni, hogy a 

közlekedés munkamegosztását, azaz a modal share-t egészében érdemes vizsgálni és a 

tömegközlekedés arányát a jelenleginél magasabb szintre emelni, hiszen jelenleg a budapesti 

közlekedés CO2 kibocsátásának 90%-át a magán-és kereskedelmi célú közlekedés teszi ki, míg a 

közösségi közlekedés csupán 8,5%-ot. A publikáció a mikromobilitás és a fenntartható budapesti 

közösségi közlekedés kapcsolatának aktuális kérdéseit ismerteti, valamint megoldásokat keres az 

élhetőbb főváros célkitűzéseinek elérésére. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, mikromobilitás, közösségi közlekedés, modal share 

Bevezetés 

Jelen publikáció célja a mikromobilitás szerepének bemutatása a közösségi közlekedésben, továbbá 

aktuális kérdések felvetése a fenntartható fővárosi közlekedés elősegítése érdekében a mikromobilitás-

tömegközlekedés-megosztott közlekedési szolgáltatások kapcsolatának tükrében. A cikk elemző 

jellegével az átalakulóban lévő emberi igények és a közelmúltban tapasztalható megváltozott 

közlekedési szokások közötti összefüggésekre szeretnénk rámutatni, melynek megállapításait egy 

következő kutatáshoz szeretnénk felhasználni. 

Az elmúlt években globálisan tapasztalható környezettudatos gondolkodás egyebek mellett felerősítette 

az alternatív eszközök iránti igényeket, mely egyaránt megmutatkozik a társadalom és a döntéshozók 

részéről hazai, valamint nemzetközi szinten is. A társadalmi érzékenység számos dimenzióban változást 

mutat, a digitalizáció megjelenése alapjaiban formálta át gondolkodásunkat, felgyorsult világunkban 

fokozatosan növekszik az igény az életünket segítő okos és megfizethető racionális megoldások iránt, 

mely közlekedési szokásainkat is átalakította. A digitalizáció hatására végbement társadalmi és 

gazdasági változások mellett a Covid-19 megjelenése is szignifikáns változásokat hozott az életünkbe, 
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ami szintén újfajta gondolkodásmódot és más megoldási formulákat követelt meg. Rahman et al. [1] 

felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid-19 hatása a közlekedési szektorra az emberek alapvető utazási 

szokásainak változása miatt hosszú távú lesz. A koronavírus-járvány terjedésével a naponta kizárólag 

tömegközlekedéssel utazók egy része is új közlekedési módozatokat használt a fertőzés elkerülésére, 

így az alternatív mobilitási eszközöket használók száma megnőtt. 

1. Mikromobilitás 

A világ számos nagyvárosához hasonlóan a budapesti közlekedésben az elmúlt években egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendenek a mobilitást segítő különböző alternatív eszközök, mint például a kerékpár, 

roller, elektromos kerékpár, elektromos roller, segway, stb. Előbbiek térnyerése leginkább arra vezethető 

vissza, hogy a budapesti közösségi közlekedés hosszú évtizedeken át változatlan formában volt jelen a 

főváros mobilitásában, ami a MOL Bubi megjelenésével alapjaiban változott meg. 

A digitalizáció elterjedésével felerősödött a modern megoldások iránti igény, a fenntartható 

gondolkodás térnyerése és a fiatal generáció racionális gondolkodása az általános életvitel és az annak 

szerves részét képező mobilitás vonatkozásában. Fontos megjegyezni, hogy ezen eszközök jellemzően 

a gyaloglás és a hagyományos tömegközlekedés kiegészítői, egyes esetekben a helyettesítői, hiszen a 

mikromobilitás alkalmazása leginkább a közösségi közlekedéssel kombinálva valósul meg (otthontól a 

megállóig, illetve megállótól a munkahelyig). 

Az elektromos rollerekkel és egyéb – közlekedést segítő – eszközökkel kapcsolatban Moller és Simlett 

[2] tanulmányában rávilágít arra, hogy a korábban csak kütyüknek tartott eszközök mára a fenntartható 

közösségi közlekedés vonzó opciójává fejlődtek, magukban hordozva a last mile probléma megoldását 

és a városi mobilitási szokások megváltoztatásának lehetőségét. A mikromobilitási módozatok városi 

közlekedésbe történő implementálásának lehetőségeivel kapcsolatban Zakhem és Smith-Collin [3] 

megjegyzi, hogy bár az alternatív eszközök hatékony kezelésével és a kapcsolódó infrastruktúra 

telepítésével a zajcsökkentés, a kibocsátás redukálása érhető el, a nem kellően körültekintő megvalósítás 

során azonban komoly problémák jelenhetnek meg, mint például a mikromobilitási eszközök okozta 

zsúfoltság és az ezzel együtt növekvő balesetveszély. Az elektromos rollerekre és egyéb modern 

mobilitási eszközökre a társadalom egy része – Roman Bysko [4], a Meredot mobilitási infrastruktúrával 

foglalkozó vállalat alapítója szerint – leginkább játékszerként és egyben közbiztonsági veszélyként 

tekint. 

2. Személygépkocsi használat és közösségi közlekedés a fenntarthatóság tükrében 

A Központi Statisztikai Hivatal a Budapesten regisztrált személygépkocsik számának változásáról 2010 

és 2020 közötti időszakra vonatkozóan közölt adatai szerint a fővárosban regisztrált személyautók száma 

az elmúlt 10 évben 117.245 darabbal nőtt [5]. A személyautók számának drasztikus növekedése komoly 

terhelést jelent a főváros levegőminőségére nézve, amit jól szemléltet az a Budapest Főváros 

Fenntartható Energia-és Klíma akciótervében [6] ismertetett adat, mely szerint a budapesti közlekedés 

CO2 kibocsátásának 90%-át a magán-és kereskedelmi célú közlekedés teszi ki, míg a közösségi 

közlekedés csupán 8,5%-ot. Levonhatjuk a két arány közötti hatalmas különbségből a következtetést, 

hogy a tömegközlekedés lehet az egyik kulcs az élhetőbb város kialakításában, azonban a társadalom 

több évtizedes mobilitási szokásai már a kényelmi szempontok miatt is rendkívül szilárdak. Az EU 

határozott célkitűzése, hogy 2050-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását nullára csökkentse [7], 

melyben kiemelt szerepet szánnak a fenntartható közösségi közlekedés fejlesztésének. Az „igazságos 

átmenet mechanizmusa” programban 25,4 milliárd euró várható kerettel számolnak, ahol a fosszilis 

üzemanyagoktól nagymértékben függő tagállamok fejlesztésének elősegítésére – egyebek mellett – a 

tömegközlekedésre és a fenntartható közösségi közlekedésre is igénybe lehet venni támogatást [8]. 

3. Új trendek a mobilitásban 

Az élhető városokkal kapcsolatos célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban komoly 

társadalmi igényként jelentkeznek, melyben a hagyományos tömegközlekedés és a megosztott 

közlekedés, a mikromobilitási eszközök egyaránt kiemelt szerephez jutnak. 
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Megfigyelhető, hogy fókuszba került a saját jármű birtoklása, a fenntarthatóság, a költséghatékony 

közlekedés és a kényelmi szempontok között meghúzódó feloldhatatlannak látszó dilemma. Az 

előzőekben felsoroltak mellett azonban egyre inkább látszik a racionális gondolkodásból adódó 

okosmegoldások iránti kereslet, melyek együttes hatása az egyéni mobilitásban is a korábbiaktól eltérő 

szokásokat alakított ki, így komplett mobilitási láncok alakulnak ki. 

A mobilitási szokások változásának másik aspektusa, hogy a koronavírus megjelenésével számos 

nagyvároshoz hasonlóan a budapesti utazóközönség is fokozatosan áttért a tömegközlekedésről az 

egyéni közlekedésre, illetve a gyaloglásra. A nagyobb távolságok gyalogos megtétele felerősítette a 

mikromobilitási eszközök alkalmazását. Bővebb képet kaphatunk Miskolczi et al. [9] által közölt 

tanulmányból, melyben a koronavírus hatásait vizsgálták az utazási szokások vonatkozásában 3025 fős 

mintanagyság mellett. A különböző közlekedési módok elhagyásával kapcsolatban az alábbi főbb 

megállapításokat teszik: a közösségi közlekedést a válaszadók 6,8%-a, a taxi szolgáltatást 5,8% és az 

autómegosztást a megkérdezettek 4,7%-a hagyta el a pandémia hatására. Értékes adatokkal szolgált a 

kutatás a megosztott közlekedésre vonatkozóan, mely szerint a 18-29 és a 40-49 közöttiek körében volt 

legkevésbé jellemző a mobilitási szokások változása, tehát ez a korosztály jelenti leginkább az 

elsődleges célcsoportot. Az elemzés rávilágít arra, hogy a közösségi közlekedéstől leginkább a 30-39 

éves korosztály (8%) és a felsőfokú végzettségűek (9,9%) fordultak el a Covid-19 megjelenésével.  

 

1. ábra: a BKV Zrt. utasszáma és forgalmi teljesítménye a pandémiás korlátozások alatt 2020. – 2021. 

(forrás: BKV Zrt) 

Növekedést mutat viszont a gyaloglás (28%) és a kerékpár használat aránya (18,5%), ami a 

mikromobilitás erősödését jelzi, viszont a felmérés megerősítette, hogy a személyautóhasználat 

gyakorisága a megkérdezettek szerint 13,8%-ban nőtt a pandémia előtti időszakhoz képest, a válaszadók 

mobilitási szokásaira a felmérés alapján leginkább a kockázatkerülő magatartás jellemző. Előzőek 

alapján egyre inkább megmutatkozik, hogy a mikromobilitás hatékony alkalmazása a fenntartható 

közösségi közlekedés jövőjének gerincét képezheti a tömegközlekedéssel kombinálva, melynek 

hatékony fejlesztéséhez a döntéshozók és a társadalom szereplőinek párbeszéden alapuló 

együttműködése szükséges a következő időszakban. 

A megnövekedett autóhasználat az egészségügyi hatások mellett a városi közlekedés zsúfoltságában is 

megmutatkozik, ezért a hatékonyan megvalósítható új módszerek kidolgozása elkerülhetetlen és igen 

sürgető. Ahhoz, hogy az alternatív eszközökben rejlő potenciál képes legyen az úgynevezett kilométer-

kannibalizációra az egyéni motorizált közlekedéssel szemben, a városoknak proaktív szerepet kell 

vállalniuk a mikromobilitás elősegítésére, mely így a közösségi közlekedés „első és utolsó 

kilométerének” megoldásában jelentős szerephez juthat. Az elektromos rollerek, kerékpárok és egyéb 

eszközök okozta forgalomnövekedés dilemmájára Valenca et al. [10] is felhívja a figyelmet, véleménye 

szerint a politikai döntéshozók és a társadalmi szereplők számára komoly kihívást jelent a közlekedési 

terek újraelosztása a méltányosság és fenntarthatóság elveinek figyelembevételével. Kiemeli továbbá, 

hogy jelen pillanatban nincs meglévő módszertan és irányelv a megosztott mobilitás piaci 

szolgáltatóinak üzleti tervezésén túl arra, hogy mi alapján lehet meghatározni a mikromobilitási 
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eszközök számára a jövőben átalakítandó terület elvárt méretét és ezek a döntések milyen hatással 

lesznek a közlekedés egészének minőségére. Az International Transport Forum 2021. évi 

mikromobilitás-méltányosság és fenntarthatóság kérdéskörben kiadott összegzésében felhívja a 

figyelmet a különböző közlekedési módok helyigényére, melyet az alábbi ábra szemléltet [11]. 

 

2. ábra: közlekedési módok helyigénye (saját szerkesztés, forrás: ITF (2021) 

Az ábra egy napi oda-vissza utazás és a munkaidő alatti parkolás egy főre jutó közlekedési helyigényét 

mutatja óránkénti átlagban a használt eszköz függvényében 6 km megtett utat és 8 óra parkolást 

figyelembe véve. 

Az alternatív közlekedési eszközök térnyerését jól mutatja hazánkban is, hogy a BKK a város több 

pontján alakít ki úgynevezett mikromobilitási pontokat a budapesti közösségi közlekedés elősegítésére, 

mellyel egy modern város változó igényeit szeretnék kielégíteni. 

4. Mikromobilitás Budapesten 

A budapesti közlekedésben az elmúlt időszakban érezhetően megnövekedett az alternatív közlekedési 

eszközök használata, többek között elektromos rollerek, kerékpárok, elektromos robogók, melyek 

egyaránt megtalálhatók magántulajdonban és megosztott formában is. A saját tulajdonú és a megosztott 

mikromobilitási eszközök használata a költséghatékony üzemeltetésen túl fontos szerepet játszik a 

fenntartható közösségi közlekedésben és az élhető főváros iránti célkitűzésekben. Budapesten jelenleg 

mintegy 7000 megosztott elektromos roller [12], 170 bérelhető elektromos robogó [13] és közel 2000 

megosztott kerékpár van jelen a saját tulajdonban álló mikromobilitási eszközök mellett, mely az utóbbi 

időben főként a rollerek és kerékpárok parkolása miatt egyre kezelhetetlenebbé vált. Racionális 

megoldásért kiált a közösségi közlekedés és a gyalogosforgalom kapcsolatának megnyugtató és hatásos 

rendezése, mely főként a járdán hagyott eszközök térfoglalása és a városkép általános romlása miatt 

napjaink fő konfliktusforrása a gyalogosok és a mikromobilitást használók között. Előremutató 

gondolkodást jelez, hogy a megosztott mobilitási eszközök parkoltatására a közelmúltban konkrét 

lépések kerültek megfogalmazásra a döntéshozók oldaláról. 

 

3. ábra: mikromobilitási szolgáltatók Budapesten 2022 évben (saját szerkesztés) 

A budapesti mikromobilitási szolgáltatók elérhetőségét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a járművek – 

szolgáltatótól függetlenül – túlnyomó részben a pesti oldal belvárosi részén (V., VI., VII., VIII., IX., 

XIII. kerület), valamint a budai oldal sík elhelyezkedésű kerületeire (I., II., III., XI. kerület Műegyetem 

körüli része) koncentrálódnak. A szolgáltatók által üzemeltetett eszközök komoly egyezőséget mutató 
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elhelyezkedése arra vezethető vissza, hogy a pesti oldal felsorolt kerületei mind munkaerő, mind 

turizmus szempontjából kiemelten frekventált területnek számítanak. A budai oldalt tekintve fontos 

tényező a Műszaki Egyetem környéke és a turisztikailag frekventált területek, viszont a magasabban 

fekvő városrészek már komoly akadályt jelentenek a mikromobilitási eszközök használatában. 

Egyes kimutatások szerint a bérelhető elektromos rollerrel megtett utak átlagos hossza 500 méter és 2,5 

km közötti, ami megközelítőleg 2 és 12 perc közötti utazási időnek felel meg, ez utóbbi is alátámasztja 

azt a felvetést, hogy a mikromobilitási eszközök használata jellemzően rövidebb útszakaszokon, más 

közlekedési módozatokkal kiegészülve valósul meg. A TIER szolgáltató által közölt adatok szerint 

ügyfeleik 2020-ban még 8,5 percet, míg 2021-ben már 13 percet használták az üzemeltetésükben álló 

eszközöket. A megosztott kerékpárhasználatra vonatkozóan beszédes adat, hogy a MOL Bubi 

kerékpárok átlag bérlési ideje a 2021-es évben 15 perc volt, a felhasználók 2021. utolsó negyedévében 

összesen 2,5 millió km utat tettek meg. A rendezett és biztonságos közösségi közlekedés érdekében a 

fővárosi közgyűlés 2021. decemberében több száz közösségi roller-és kerékpárparkoló létesítéséről 

döntött, a tervezési fázisban már 550-nél is több „mikromobilitási pont” került kialakításra, 2022 első 

felében 100-200 pont kivitelezése várható [12]. 

A fővárosi közösségi közlekedés hatékony fejlesztését elősegítendő, a Fővárosi Önkormányzat 2021. 

február 25-én ismertette Budapest tervezett mikromobilitási stratégiáját, melyben a tervek szerint 2030-

ra Budapest olyan várossá kell váljon, ahol egy 8 éves gyermek és egy 80 éves ember is egyaránt képes 

bárhová eljutni gyalog, kerékpárral, vagy mikromobilitási eszközzel [14]. A célkitűzés, melyben többek 

között egy bringasztráda-hálózat megépítése és a közlekedéssel kapcsolatos általános szemléletformálás 

is szerepel, kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy a közösségi közlekedés a jövőben vonzó alternatívaként 

jelenjen meg a budapesti közlekedésben a személyautók helyett. A budapestiek közlekedési szokásainak 

változását kiválóan szemlélteti a Kerékpárosklub [15] kimutatása, mely szerint 2018. évben 2.4 millió, 

2020-ban már ~2.8 millió kerékpár elhaladást mértek a BKK kihelyezett kerékpárforgalom számláló 

egységei, ami 17%-os növekedésnek felel meg. Szintén érdekes eredményeket hozott a kimutatás 

eredménye a budapesti kerékpárhasználati hajlandóságával kapcsolatban, a Kerékpárosklub adatai 

szerint a lakosság 13%-a váltott kerékpárra a koronavírus megjelenése után, viszont 21% annak ellenére 

sem használna kerékpárt, ha a közlekedés lehetőségei tovább javulnának. 

5. Tömegközlekedés és a mikromobilitás 

Tekintettel arra, hogy a tömegközlekedés és a mikromobilitás jellemzően egymást kiegészítve van jelen 

a budapesti közösségi közlekedésben, fontos megjegyezni, hogy a közlekedés munkamegosztását, azaz 

a modal share-t egészében érdemes vizsgálni és a tömegközlekedés arányát a jelenleginél magasabb 

szintre emelni. 

A tömegközlekedés 2021-ben tapasztalt arányát jelentősen befolyásolta a koronavírus miatti 

intézkedések és az utazóközönség távolmaradása az egészség védelme érdekében, így a pandémia utáni 

visszatérés várhatóan a tömegközlekedés arányának emelkedését fogja magával hozni. A budapesti 

közlekedési módok 2021. évben megfigyelt megoszlását az alábbi ábra szemlélteti [16]. 

 

4. ábra: budapesti modális részesedés 2021-ben az utazások száma szerint (saját szerkesztés, forrás: 

BKK Zrt.) 
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A fenntartható közösségi közlekedés kérdésében fontos érv, hogy az utazások 63%-a elektromos 

meghajtású közösségi közlekedési eszközön valósul meg. A legnagyobb szolgáltató, a BKV Zrt. 

utasainak közel 70%-a elektromos meghajtású járművel utazik. Pozitív tényezőként jelentkezik, hogy a 

metrófelújítás befejeztével az elektromos hajtás arányában további javulásra lehet számítani, hiszen a 

metrópótló autóbuszokról várhatóan ismét a metróra tér át az utazóközönség nagy része, ami előre vetíti 

a BKV Zrt. szerepét a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések elérésében. 

 

5. ábra: budapesti közösségi közlekedési utazások megoszlása ágazatok szerint 2021. évben (forrás: 

BKK Zrt.) 

A járatsűrűséget és az állomások közötti távolságot figyelembe véve érthető az a megállapítás, mely 

szerint Budapest kiváló tömegközlekedési infrastruktúrával rendelkezik, hiszen 300-400 méteren belül 

még a legkiesőbb helyeken is nagy valószínűséggel lehet találni BKK járatot. Érdemes ezt az adottságot 

lehetőségként kezelni és a mikromobilitásban rejlő potenciált felhasználva a fenntartható közösségi 

közlekedés szolgálatába állítani. 

6. Új generáció új igényekkel 

Korunk érdekes és rendkívül izgalmas generációja az 1997-2012 között született Z generáció, akik 

éveken belül a következő időszak legnagyobb fogyasztói és véleményformálói lesznek. A közösségi 

hálón szocializálódott Z-generáció tagjai már érzékelhetően a multimodális közlekedést részesítik 

előnyben, Tyson, et al. [17] szerint a környezettudatosság iránt minden korábbi generációnál nagyobb 

elkötelezettséget mutatnak, valamint túlnyomó többségben támogatják a fosszilis üzemanyagok 

fokozatos kivezetését. Előbbit támasztja alá a Frost&Sullivan [18] elemzése, mely szerint a jövőben 1,8 

milliárd influenszer fogja mozgatni a mobilitás trendjeit, közlekedési szokásaikban már most nagy 

hangsúlyt kapnak a lakóhelyüktől az első megállóig, majd az utazás végeztével a munkahely 

megközelítését segítő megoldások, melyekkel a gyaloglást válthatják ki. A Z generáció mobilitási 

szokásai leginkább a városokban lesznek érezhetők, a gépjárművek tulajdonlását fokozatosan felváltja 

a megosztott és a tömegközlekedés iránti igény, ezzel is megnyitva az utat a multimodális mobilitási 

rendszerek előtt. Mivel döntéseik középpontjában már a személyre szabott, racionális és gazdaságos 

megoldások állnak, a megosztott közlekedési módok jobban illeszkednek a város napi változásaihoz, 

amit az aktuális közlekedési helyzet, vagy éppen az időjárási tényezők befolyásolnak. Eltérő igényeiket 

jelzi, hogy míg az előző generációk jobb híján csak az elérhető kínálat alapján közlekedtek, az új 

generáció már most aktívan alkalmazza a kereslet alapú közlekedést, mely az egyéni igényekhez 

igazodva nyújt költséghatékony multimodális közlekedési lehetőséget. Utóbbiak kielégítésére a 

közelmúltban megjelentek a különböző közlekedési módok összekapcsolását lehetővé tevő „MaaS” 

(Mobility as a Service, azaz mobilitás mint szolgáltatás) rendszerek. 
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7. Mobilitás, mint szolgáltatás 

Az MaaS gyakorlatilag a multimodális életstílushoz remekül illeszkedő közlekedést támogató eszköz, 

egy olyan szolgáltató működtetésében, mely egy kézben szolgál valós idejű információval a közlekedés 

tervezésében az elérhető közlekedési módozatok összekapcsolásával (tömegközlekedés-taxi-

mikromobilitás). Dr. Tímár [19] fogalmazásában az MaaS kidolgozásával a korábbi, leginkább kínálat 

vezérelt közlekedési rendszerből a konvencionális modal split átalakításával egy kereslet vezérelt 

rendszer megalkotása volt a cél. 

Előnyei között Kamargiannni et al. [20] említi, hogy az MaaS lényegében egy platformon belül teszi 

elérhetővé az utazástervezést, jegyvásárlást, a megosztott közlekedési eszközök elérhetőségét és igény 

szerinti foglalását, ezáltal a teljes utazási lánc egy rendszeren belül lefedhető, egyaránt támogatva a 

keresleti és kínálati oldalt. 

A mobilitás mint szolgáltatás koncepció gyakorlati megvalósítása Miskolczi et al. [21] szerint a 

mobilitási szolgáltatások színvonalának javulásával a személygépkocsik iránti igény a jövőben 

várhatóan visszaesik. Az MaaS hatásairól a GreeBiz elemzője kifejti [22], hogy a mikoromobilitási 

eszközök egy rendszerben történő alkalmazása a gépkocsihasználat csökkenését eredményezheti, ezért 

a klímaváltozás kezelésében a jövőben jelentős szerepe lesz. 

 

6. ábra: Mobilitás mint szolgáltatás modellje (saját szerkesztés) 

A koncepció 2014-es bemutatkozása óta napjainkra a világ számos országában működnek már MaaS 

szolgáltatók, Durand et al. [23] fogalmazásában működésének köszönhetően személyre szabottan 

valósulhat meg az ajtótól-ajtóig tartó utazás, ami lehetőséget nyújt a közlekedési szokások 

megváltoztatására. Karlsson et al. [24] megjegyzi, hogy az MaaS lényegében az együttműködésen alapul 

és a kooperatív közlekedési rendszer (beleértve a szolgáltatókat, az infrastruktúrát, az információt és a 

fizetést) által a közlekedési módok mellett a köz- és magánszolgáltatók közötti határok is elmosódnak. 

Az adatmegosztás és az ügyfelek online visszajelzései alapján a szolgáltatás színvonala folyamatosan 

fejleszthető, további előnyei között a kereslet és a kínálat személyre szabott optimalizálását említhetjük. 

A Cubic Telekom cikkében [25] kifejtik, hogy mivel a rendszer a tervezés során figyelembe veszi az 

aktuális város adottságait, alkalmazása egy kézben jelenthet megoldást a közlekedési dugókra és a 

fenntarthatóság javítására. Az MaaS szolgáltatásával kapcsolatos kutatásában Kamargianni et al. [26] 

bebizonyította, hogy a többszintű mobilitási integráció (kerékpármegosztás-autómegosztás-autóbérlés-

vonat-tömegközlekedés-taxi) együttesen vonzóbb az utazók számára, mint a hagyományos modellek, 

ami a vizsgálat során pozitívan befolyásolta az utazók közlekedési döntéseit. 

8. Elektromos járművek használatával kapcsolatos kutatás eredményei 

Érdekes eredményekkel szolgál egy, a Jövő Mobilitása Szövetség gondozásában megjelent 2021. április 

8-án lezárult kutatás [27], mely 704 fős mintanagyság mellett vizsgálta az elektromos járművekkel 

kapcsolatos tapasztalatokat és használati szándékot. Fontos megjegyezni, hogy a mikromobilitás nem 

kizárólag az elektromos közlekedési eszközök használatát jelenti, azonban a kutatás eredményei jó 

támpontként szolgálnak az utazóközönség igényeinek és az utazási szokások megváltoztatásával 
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kapcsolatos rugalmasságának megismeréséhez. Figyelemre méltó adat, hogy a megkérdezettek mintegy 

69,3%-a vezetett már elektromos járművet, ezen belül 95,9% volt az aránya azoknak, akik elektromos 

autót próbáltak ki, (a többiek feltehetőleg elektromos mikromobilitási eszközt). A megkérdezettek 

leggyakrabban használt közlekedési eszközként 52,8%-ban személyautót, 37,6%-ban elektromos autót, 

21,1%-ban gyaloglást, 17,6%-ban tömegközlekedést, 14,9%-ban hagyományos hajtású kerékpárt vagy 

rollert, 7,4%-ban pedig egyéb elektromos eszközt jelöltek meg. 

A válaszokból kiderül, hogy az egyes közlekedési módok használata az arányok figyelembevételével 

több esetben fedi egymást, tehát a gyalogosok és egyéb mikromobilitási eszközöket használók nagy 

valószínűséggel tömegközlekedést is használnak. A KSH legfrissebb adatai szerint Budapesten több, 

mint 700 ezer a regisztrált személygépkocsik száma, amelyhez Pest megyében további 600 ezer 

gépkocsi adódik hozzá. Az agglomerációból a koronavírus járványt megelőzően naponta mintegy 755 

ezer fő érkezett személygépkocsival. Budapesten belül a személygépkocsis utazások 30%-át, a 

személygépkocsival megtett távolság 50%-át az agglomerációból érkezett járművek teljesítik. A 

mikoromobilitás fejlődése vajon érdemben befolyásolhatja a személygépkocsis utazások számát? 

Figyelembe véve a mikromobilitási eszközök népszerűségének várható növekedését, valamint Budapest 

kiterjedését és a lakosság számát, úgy gondoljuk, hogy nem lesz elegendő kizárólag a belvárosi 

területekre koncentrálni az eszközök telepítését. 

A mikromobilitási eszközök használatára vonatkozó adatokból arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

Bubi kerékpárbérlés átlagos 15 perce, valamint a roller bérlés átlagos 13 perce városi forgalomban átlag 

kb. 2 - 3 kilométeres utak megtételét jelenti. Ma Budapesten az utazások jelentős része ennél hosszabb; 

a mikromobilitási eszközök így a közösségi közlekedés kiegészítőjeként láthatnak el nagyobb szerepet. 

Ebből kiindulva a belvárostól távolabbi kerületek lakossága még komoly piaci potenciált jelent a 

mikromobilitási szolgáltatások piacán, azonban jelen pillanatban ez egy kihasználatlan piaci rés. Úgy 

gondoljuk, hogy a fenntartható budapesti közösségi közlekedésben hatalmas előrelépést jelentene az 

úgynevezett mikromobilitási HUB-ok telepítése az olyan – BKV által is kiválóan lefedett –frekventált 

helyeken, mint Havanna lakótelep, KÖKI-központ, a békásmegyeri lakótelep, az újpalotai lakótelep, a 

kelenföldi lakótelep, újpesti lakótelep, valamint Soroksár, Pesterzsébet, Csepel, Zugló és Mátyásföld 

vonzáskörzete, mellyel a közösségi közlekedés utasszámának növekedése és ezzel egy időben a közutak 

terheltségének csökkentése lenne elérhető. 

A mikormobilitási eszközök használatának árképzése a közösségi finanszírozású Bubi kivételével 

használati idő alapú; jellemzően egy rendelkezésre állási díj és percdíj összeadásából számítható ki. Egy 

13 perces rollerezés például 900 forintba kerül; vagy 1500 forintos havibérlet megváltása mellett csak 

650 forintba. Az árképzés alapján feltételezhető, hogy hivatásforgalmi igénybevételre ebben a formában 

csak korlátozottan fog sor kerülni. Ha a közösségi közlekedés kiegészítőjeként szeretnénk tekinteni 

ezekre az eszközökre, akkor az üzemeltetés gazdasági hatásait is át kell tekinteni. 

A BKK adatai szerint egy Bubi út költsége 143 forint; ez kb.70 forint/utaskilométer fajlagos költséget 

jelent az üzemeltetőnek. Az egy rollerezés kb. 900 forintos költsége 300 forint/utaskilométer költséget 

jelent a használónak. Látható, hogy a köztulajdonú szolgáltató mikromobilitási kínálata lényegesen 

olcsóbb a piaci szolgáltatóknál. 

Mint a Jövő Mobilitása Szövetség gondozásában megjelent kutatás eredményeiből is kiderült, a 

megkérdezettek ismerik és határozott véleményük van az elektromos járművek használatáról, ami a 

mikromobilitás vizsgálata szempontjából fontos eredményekkel szolgál. A válaszadók többsége a 

személyautók tekintetében még mindig a magas árat, a szabadon elérhető töltési lehetőségek alacsony 

számát, továbbá a kis hatótávot jelölte meg ellenérvként. Ha ezeket az ellenérveket összegyúrjuk, akkor 

azonnal látható, hogy a mobilitás mint szolgáltatás által kínált lehetőségek mindegyike az említett 

problémákra egy kézben nyújt megoldást. 

Jelen pillanatban nincs átfogó ismeret az MaaS által kínált szolgáltatások konkrét hatásairól, azonban a 

rendszernek feltételezhetően a jövőben komoly szerepe lesz az utazóközönség mobilitással kapcsolatos 

szemléletformálásában és így a fenntartható közlekedés célkitűzéseinek hatékony elősegítésében. 
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Konklúzió 

Az elmúlt évek gazdaság-társadalmi változásai, valamint a pandémia kialakulása a mikromobilitás 

térnyeréséhez vezetett, ami a budapesti közlekedés munkamegosztására is jelentős hatást gyakorolt. Az 

alternatív közlekedési módok térnyerése előbbiek mellett visszavezethető a megfizethető és igény 

szerinti használat iránti megnövekedett keresletre, valamint a fiatalabb generációk korábbiaktól eltérő 

mobilitási szokásaira. Előzőek hatására felerősödött a megosztott közlekedési eszközök iránti igény, 

ahol a szolgáltatók költséghatékony és igény szerinti használatot kínálak, mindez jelentősen átalakította 

az utazási szokásokat, egyúttal megkérdőjeleződni látszik a saját jármű birtoklásának létjogosultsága. A 

megosztott közlekedési eszközök megjelenésének hatása, hogy a felhasználók a költségeik 

racionalizálása érdekében vélhetően megfontoltabban veszik igénybe ezen szolgáltatásokat, melytől 

idővel a személyautók forgalmának csökkenése várható Budapesten. 

Véleményünk szerint a tömegközlekedés és mikromobilitás nem egymás alternatívájaként, hanem 

egymás kiegészítőjeként van jelen a közösségi közlekedésben, melynek alátámasztására a jövőben 

további kutatásokat tervezünk. 

Fejlődés várható a jövőben a Z generáció erőteljesebb véleménynyilvánítási képességéből adódóan a 

környezetvédelem és a modern megoldások terén, továbbá az élhető városok kialakításában és a 

mobilitás új irányzatainak megalkotásában is idővel egyre nagyobb szerepük lesz. 

A modern mobilitási megoldások a jövőben még számos területen fogják éreztetni hatásukat, jó eséllyel 

örökre megváltoztatva a jelenlegi ismereteinket és gondolkodásunkat a közlekedés alapvető 

paradigmáiról, egyben lehetőséget adva olyan új üzleti modellek megjelenésére, melyek a 

fenntarthatósági törekvéseket a jelenlegi formuláknál hatékonyabban képesek támogatni. 

A multimodális közösségi közlekedés által kínált megoldásokat kiválóan lehet alkalmazni annak 

érdekében, hogy elmozdítsák a keresletet a személyautók irányából az alternatív mobilitás irányába, ami 

hosszú távon a fenntartható közlekedés fejlődését fogja elősegíteni, melyben egyaránt kiemelt szerepe 

lesz a tömegközlekedésnek és a mikromobilitási eszközöknek.  

Az élhető környezet és az okos város iránti igény azonban önmagában még nem elegendő, azt majd az 

idő fogja eldönteni, hogy a társadalom és a döntéshozás mennyiben tud együttműködni, milyen konkrét 

lépések születnek és az ehhez szükséges erőforrások mennyiben lesznek biztosítottak. Természetszerűen 

adódnak olyan élethelyzetek és családi berendezkedések, amelyekhez az alternatív közlekedési módok 

nem illeszthetők, azonban érdemes erőfeszítéseket tennünk a multimodális mobilitás széles körben 

történő propagálásához. Végül talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi magunk képesek leszünk-e 

kilépni a komfortzónánkból és csak részben, de áttérni az alternatív eszközök használatára a 

közlekedésben gyermekeink és a saját jövőnk érdekében? 

A kutatás következő lépései 

A kutatás további szakaszában szeretnénk mélyrehatóan feltárni a mikromobilitási eszközök és a 

hagyományos  közösségi közlekedés együttműködésének lehetőségeit. Terveink között szerepel az 

egyes közlekedési módok időigényének összevetése egyes budapesti (frekventált) útszakaszokon, így 

előzetes terveink szerint alátámaszthatjuk a közösségi közlekedés és mikromobilitás kombinációjának 

együttes előnyeit. Vizsgálni tervezzük továbbá az utazóközönség mikromobilitással és közösségi 

közlekedéssel kapcsolatos döntéseinek hátterét, valamint a személyautót használók tömegközlekedésre 

váltásának hajlandóságát, melynek eredményeiből konkrét javaslatokat dolgozhatunk ki a fenntartható 

budapesti közlekedésért a tömegközlekedés modal share-ben való arányainak növelésével. Szeretnénk 

megtudni továbbá, hogy a mikromobilitás és a megosztott mobilitási szolgáltatók által kínált lehetőségek 

képesek-e hatékonyan csökkenteni Budapest forgalomterhelését és ezek alkalmazása növeli, vagy éppen 

csökkenti-e a 70%-ban elektromos meghajtással üzemelő és így kifejezetten környezetkímélő 

tömegközlekedés utasszámát. 
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Kivonat: A modellezésben általában, így közlekedési hálózatok modellezése esetében is van az alkalmazott 

modelleknek egy felbontási optimuma, melynél durvább léptéket használva a kapott eredmények nem 

írják le realisztikusan a hálózat viselkedését. Túlságosan finom léptéket használva viszont a kapott 

eredmények pontosságnövekedése viszont már nem áll arányban a modell felépítéséhez szükséges 

erőforrás-felhasználással. Ennek oka lehet a felhasznált adatok feltételezettnél kisebb pontossága de 

a valóságban fellépő bizonytalansági tényezők is. Menetidőszámításhoz például nincs szükség 

minden állomási kitérő pontos pozíciójának ismeretére, ha az érvényben lévő lassújeleket nem 

ismerjük, mivel utóbbi több bizonytalanságot visz a kapott eredménybe, mintha csak a főjelzők 

pozícióit vennénk figyelembe. Jelen cikkben a magyarországi vasúthálózat hálózati szintű 

paramétereinek változását vizsgálom két modellben: az egyikben az elágazó állomások közötti 

pályaszakaszt egyetlen egységként kezelem, míg a másikban figyelembe veszem a (fix) térközöket, 

mint a pályahasználat finomabb léptékű felbontását. A kapott eredmények segítségével bemutatom a 

vasúti közlekedés állandó és változó paramétereinek hatását a modellek eredményeinek pontosságára. 

Kulcsszavak: vasút, gráfelmélet, térköz, modell, pontosság 

Bevezetés 

Valós rendszerek viselkedése feltételezett szituációkban általában nem vizsgálható közvetlenül. Emiatt 

modelleket kell használni, amelyek eredményei alapján megpróbálunk érvényes következtetéseket 

levonni a rendszer viselkedéséről. Ez a modell azonban mindenképpen leegyszerűsítő, csak bizonyos, a 

modell felállítója által előre meghatározott változókat vesz figyelembe (és azokat is eltérő súlyokkal) és 

a modellező feladata felállítani úgy a modellt, hogy az helyes képét adja a valóságnak. De a világunkban 

zajló folyamatokról általánosságban is elmondható, hogy azok annyira összetettek, hogy ha 

numerikusan szimulálni akarjuk a viselkedésüket valós körülmények között vagy feltételezett 

helyzetekben, szükséges bizonyos szempontokat figyelembe venni, másokat (praktikusan végtelenül 

sokat) viszont elhanyagolni. 

Különösen igaz ez a védelmi célú kutatások esetében, ahol létfontosságú rendszerelemek viselkedését 

szeretnénk modellezni. [1] Ilyen kritikus infrastruktúra a vasút is, ahol a katonai mozgatás-szállítás 

szervezésének a közlekedési rendszer jellemzői miatt mindig szorosan együtt kellett működnie a 

közlekedési hálózatok polgári üzemeltetőivel. [2] Emellett a vasúti közlekedés szempontjából 

Magyarország szerepe földrajzi fekvése miatt is felértékelődött a NATO szövetségi szintű közlekedési 

rendszerében az ország tranzit szerepe miatt. [3] Ezért szükséges a hálózat viselkedésének minél 

pontosabb leírása annak a lehetséges zavarokra való reagálásának megértéséhez. 

A modellek felbontását azonban nem érdemes egy bizonyos szintnél jobban pontosítani; ez érvényes a 

modellalkotás minden területén [4]. Ha például egy vasútvonalon a mentidőt a vonal hosszából és az 

engedélyezett sebességből számítjuk, nem érdemes az egyes állomásokat a kitérők szintjéig beépíteni a 

modellbe, ha az azokra érvényes, illetve az egyéb lassújeleket nem vesszük figyelembe. 

Egy korábbi cikkemben bemutattam a magyarországi vasúthálózat egy egyszerű matematikai 

modelljét [5], melyben mindössze az elágazó- és csatlakozó állomások, a zsákvonalak végpontjai és a 

határállomások szerepeltek, de az egyes vonalak középállomásai már nem. Ezt a modellt a 

következőekben az egyszerűség kedvéért állomásszintű modellnek fogom nevezni, 

megkülönböztetendő továbbfejlesztett változatától, az itt bemutatandó térközszintű modelltől (mely 

azonban valóban tartalmazza a térközjelzőket). 
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1. A magyarországi vasúthálózat térköz szintű gráfmodellje 

Jelenlegi számítási céljaimhoz a legjobban egy súlyozott irányított gráf illeszkedik. A súlyok az egyes 

gráfbeli élekhez rendelt távolság- vagy menetidőértékek voltak, a számítási céltól függően. Ezen adatok 

forrása a VPE Kft. weblapja volt [6],[7]. Az itt nem szereplő iparvágányok hosszadatai a vonatkozó 

kormányrendelet [8] alapján, illetve saját távolságmérés alapján [9] lett a modellbe beépítve. 

1.1 Jelzők és vágánykapcsolataik 

A modell 5185 csúcsot tartalmaz, melyekből 1493 állomási kijárati jelzőt, 1690 bejárati jelzőt, 1888 

térközjelzőt, 114 pedig egyéb vágánykapcsolati pontot (például határátmenet, iparvágány) reprezentál. 

A jelzők közti vágánykapcsolatokat 6794 gráfbeli él írja le. Két jelző között a menetidőt a jelzők 

távolságából és az engedélyezett sebességből számoltam. Ezen távolság- és menetidőértékeket 

rendeltem hozzá az egyes élekhez (természetesen egy számolásnál csak az egyiket). Ez tehát azt jelenti, 

hogy míg a menetvonalak számított hosszai néhány méteres pontossággal megegyeznek a valódi 

értékekkel, a számított menetidőértékek a valós értékeknek csak egy alsó korlátját jelentik. Ezek még a 

tiszta menetidőnél is alacsonyabbak, mivel pl. az indítási és a fékezési időket, az ívekben engedélyezett 

alacsonyabb sebességértékeket, a lassújeleket, a terepviszonyokból adódó sebességcsökkentéseket, 

melyek mind növelik a menetidőt, nem vettem figyelembe. Mivel a gráfot alapvetően honvédelmi célú 

alkalmazások modellezésére építettem fel, mint például a védelmi szempontból meghatározó 

repülőterek vasúti kapcsolatainak analízise [10], ahol kisebb engedélyezettsebesség-érték vonatkozott a 

nagyobb tengelyterhelésű vagy a mozdonnyal továbbított szerelvényekre, ott ezt az alacsonyabb 

sebességértéket vettem alapul a számolásokhoz. 

Az egyes vasútvonalakon a páros és a páratlan irányú közlekedést eltérő élekkel írtam le, akkor is, ha a 

pálya egyvágányú, mivel ebben a modellben még nem az egyes vonalak kapacitása (a maximális 

hálózati folyam) meghatározása volt a cél. 

A modellbe 0 km/h engedélyezett sebességű vasútvonalak (pl. Lepsény – Csajág – Papkeszi), sőt, akár 

már teljesen felszedett pályák (pl. az 1CM, a „Nagy-Burma” vágány) is bekerültek, megkönnyítendő a 

modell későbbi alkalmazását fejlesztési tervek modellezésére. A jövőbeli kiegészítések között 

szerepelhetnek például a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában (BAVS) által előirányzott 

Budapest-Kelenföld – Budapest-Nyugati vasúti alagút, a Horog utcai deltavágány vagy a 150. sz. vonal 

felvezetése az Összekötő vasúti hídra. [11] 

1.2 Állomások 

Az állomás területét (az F. 2. sz. Forgalmi utasítással összhangban) a végein található bejárati jelzőkkel 

határozhatjuk meg. [12] Azonban egy vonat leközlekedtetése nem a bejárati jelzőig történik, hanem a 

célállomás területére, azaz a bejárati jelzőn belülre. Ezért az egyes menetvonalakat minden esetben a 

kiinduló- és a célállomás megfelelő kijárati jelzői között értelmeztem. 

Ezzel összhangban a menetirányváltást csak az arra alkalmas állomásokon (melyekből összesen 710 

szerepel a modellben) tettem lehetővé a kezdőponti és a végponti kijárati jelzőket egy 0 km, illetve 

10 perc súlyú éllel összekötve. Ez utóbbi a megállástól a menesztésig terjedő időtartamnak egy alsó 

korlátja. 

Egyrészt ennek a plusz időtartamnak a menetidőben történő figyelembe vételéhez volt szükség a gráf 

irányítására, hogy a 10 perc súlyú élt menetirányváltáskor a legrövidebbút-számító algoritmus ne tudja 

figyelmen kívül hagyni. A másik ok az állomások azonos oldali bejárati és kijárati jelzői közti távolság 

volt, azaz hogy ellentétes irányban közlekedve például egy térközjelzőtől az ahhoz legközelebbi bejárati 

és a kijárati jelző eltérő távolságra van. 

A teljes hálózat diagramja az 1. ábrán látható, míg a gráf felépítésének elvét a 2. ábrán Győr állomás és 

környékének diagramján mutatom be. 
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1. ábra: A magyarországi vasúthálózat gráfjának diagramja. 

 

2. ábra: Győr állomást és környékét leíró részgráf diagramja 
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2. Számítási módszerek 

2.1 Szoftverkörnyezet 

A számolások az R programozási nyelv és környezetben [13] történtek a Csárdi Gábor és Nepusz Tamás 

által kifejlesztett igraph csomag [14] segítségével. A két állomás közötti, menetidő vagy 

menetvonalhossz szempontjából legrövidebb utat (két állomási kijárati jelző között) a csomag 

distances() függvényével lehet meghatározni. Ez a függvény olyan élsúlyozott gráfok esetében, 

melyek csak nemnegatív súlyú éleket tartalmaznak (mint esetünkben is), a Dijkstra-algoritmust [15] 

használja a legrövidebb út meghatározásához. 

Mivel azonban gráfpontok közti távolságot számolunk, a függvény által adott eredmény mindkét 

állomás mindkét kijárati jelzője között meghatározza a legrövidebb utat. Menetidők esetében azonban 

ezek közül kettő 10 percnyi, egy pedig 20 percnyi felesleges fordulóidőt tartalmaz, amikor az egyes 

konkrét menetvonalakat az állomások távolabbi végétől indítjuk és/vagy oda érkeztetjük és ezért 

induláskor és/vagy érkezéskor az algoritmus a beállított kijárati jelzőhöz vezető 10 perces fordulóélt is 

beszámítja a legrövidebb útba. Ezért a két állomás kezdő- és végponti kijárati jelzője között 

meghatározott négy útból a legrövidebbet kell kiválasztani, amivel az adott viszonylaton a megfelelő 

kijárati jelzők is adódnak. Ezen két jelző között a programcsomag shortest paths() függvénye 

segítségével meghatározhatóak az érintett gráfélek ($epath), azaz a konkrét útvonal. 

2.2 Kapcsolatköztiség 

Ha így meghatároztuk minden lehetséges állomáspár között a legrövidebb utat, akkor az egyes hálózati 

elemekhez hozzárendeljük azt a számot, ahány legrövidebb út azt érinti. Ezt a mérőszámot nevezzük 

kapcsolatköztiségnek (betweenness centrality) [16]. Azonban ezt érdemes lenormálni az összes 

menetvonal darabszámával, hogy egy relatív mennyiséget kapjunk. Ez utóbbi tehát az egyes hálózati 

elemek forgalmának mérőszáma uniform forgalom mellett. 

3. Eredmények 

3.1 Átmérő 

Egy hálózat átmérője [17] az összes állomáspár közti legrövidebb utak közül a leghosszabb, illetve a 

leglassabb. Több publikációban előfordul az összes legrövidebb út hosszának átlagaként (azaz két 

állomás távolságának várható értékeként) történő meghatározás, ez a definíció azonban kerülendő, mivel 

ez az ún. átlagos úthossz, ami a hálózatot más szempontból jellemző mennyiség. 

A magyarországi vasúthálózat átmérője 622,9 km, ami a Mohács és Zajta közötti legrövidebb út hossza 

Pécs, Dombóvár, Kelenföld, Ferencváros, Cegléd, Szolnok, Debrecen, Mátészalka állomásokat érintve. 

Meglepő módon a menetvonal Budapesten halad keresztül és nem a bajai Türr István-hídon keresztezi 

a Dunát; ezen az útvonalon ugyanis az 627,6 km hosszú lenne, ami a 154. és 155. sz. vonalak 

alkalmatlanságát mutatja a délnyugati országrész kapcsolatának biztosításában még kilométerben is. 

Menetidőben számolva az átmérő 491 perc, ami a Körösszakál és Rédics közötti menetidő Szeghalom, 

Püspökladány, Szolnok, Cegléd, Ferencváros, Kelenföld, Székesfehérvár, Boba delta, Zalaszentiván, 

Zalaegerszeg útvonalon (menetirányváltással Szeghalmon és Püspökladányban). Ez utóbbi viszonylat a 

jelenlegi menetrend alapján nem beutazható, mivel a Vésztő-Körösszakál szakaszon nincs személyszállítás, 

de a Vésztő-Rédics viszonylat (melyen az elméleti menetidő 404 perc) 561 perces úttal megtehető 

békéscsabai, budapesti és zalaegerszegi átszállással, a Keleti és a Déli pályaudvarok között metróval utazva. 

3.2 Kapcsolatköztiség 

A magyarországi vasúthálózat egyes hálózati elemeinek kapcsolatköztiség-értékeit minimális 

menetvonalhosszakkal és minimális menetidőkkel számolva, mindkét esetben lenormálva az összes 

menetvonal számával a 3., illetve a 4. ábrán láthatjuk. A tárgyalás könnyebbsége kedvéért a minimális 

menetvonalhosszakra vonatkozó eredményeket az (ℓ), a minimális menetidőkre vonatkozóakat pedig 

(t)-vel fogom jelölni a megfelelő eredmény mellett. 

Mindkét átmérőhöz tartozó maximális út érinti tehát a Ferencváros-Kelenföld állomásközt, azaz áthalad 

az Összekötő vasúti hídon. Általánosságban is kijelenthető, hogy mind menetidő, mint menetvonalhossz 
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szempontjából ez a legforgalmasabb állomásköz, az összes menetvonal 45,2 %-ával (ℓ), illetve 

47,8 %-ával (t). Ezek azonban a Dunán áthaladó menetvonalak 84,4 %-át (ℓ), illetve 87,7 %-át (t) 

jelentik! Ennek oka a már többször tárgyalt hiánya a megfelelő paraméterű Duna-hidaknak. [18] Mivel a 

Budapest-Almásfüzitő távolság kb. 2,5 km-rel hosszabb a 2. és 4. sz. vonalakon, mint az 1. sz. vonalakon 

(átlagolva Rákos és Kőbánya-Kispest állomások és Almásfüzitő távolságát a két útvonalon), utóbbin 

haladnak a menetvonalak. Ez a 4. sz. vonal alacsony pályasebessége miatt még szembe tűnőbb a 

menetidőkkel számolva, amikor is a különbség a két útvonal menetidejében majdnem kétszeres (47 perc 

és 90 perc). A 2. sz. vonal felújítása annak mindenképpen javára vált, de még mindig messze van attól, 

hogy valódi alternatívát nyújthasson az 1. sz. vonalnak, különösen, hogy kezdőpontja a főváros; a valódi 

alternatívát egy Budapesttől délre építendő új híd oldaná csak meg [19],[20]. 

 

3. ábra: A hálózati elemek normált kapcsolatköztisége minimális menetvonalhosszak esetén 

 

 

4. ábra: A hálózati elemek normált kapcsolatköztisége minimális menetidők esetén 
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A két különböző élsúlyozás ellenére a kapott eredményekben több hasonlóság is mutatkozik. Mindkét 

esetben az 1., 20., 30., 80., 100. és 120. sz. fővonalak alkotják a hálózat gerincét, ami azt jelenti, hogy 

ezeken a vasútvonalakon halad a legtöbb menetvonal, akár menetidőre, akár távolságra optimalizálunk. 

A magas pályasebesség természetszerűleg eredményezi, hogy a lassabb mellékvonalakról a lehető 

leggyorsabban eljutva a fővonalakra, az út legnagyobb részét ott célszerű megtenni. Itt azonban azt is 

látjuk, hogy a hálózat felépítéséből fakadóan többnyire ezek a vonalak esnek a kilométerben legrövidebb 

utakra is (valamint a 142., 108. és a 13., 150. sz. vonalak egyes szakaszai is). Azaz a hálózat földrajzi 

elrendeződése is az ezeken a vonalakon való közlekedésnek kedvez, függetlenül pályasebességtől, 

villamosítástól, vágányszámtól, tengelyterheléstől. 

A 3-4. ábráknak azonban feltűnő különbsége, hogy a 80/80a és a 100/100a sz. vonalak forgalma 

távolságok esetén kiegyenlített, míg menetidőket vizsgálva a 100a vonalat sokkal több menetvonal 

érinti. Ennek okát a 142. sz. vonal paramétereiben kell keresnünk. Míg a 142. sz. vonalon Kecskemét 

kb. 7 kilométerrel, azaz csak 8 %-al van közelebb Budapesthez, mint Cegléden át; addig a 100a és 140. 

sz. vonalakon a menetidő 29 perccel rövidebb, mindössze kétharmada, mint Lajosmizsét érintve. A 100a 

vonal „többlete” (t) a 142-es vonalon jelenik meg (ℓ). Ez természetesen azt is mutatja, hogy a 142. sz. 

vonal a Dél-Alföld elérésében potenciális alternatíva lehetne a 100. sz. vonal helyettesítésére. A 150. sz. 

vonal felújítása után átvehetné ezt a szerepet a 142. sz. vonaltól (lévén egyébként is TEN-T hálózati 

elem [21]); ebben az esetben azonban mindössze a 155. sz. vonalon lehetne a forgalmat tovább vezetni. 

Ez utóbbinak azonban erre nemcsak a kapacitása elégtelen, hanem – mint fentebb láttuk – földrajzi 

elhelyezkedése is. Ezen a helyzeten valamennyit segítene legalább egy deltavágány Kiskunfélegyháza 

végpontjánál a 155. és a 140. sz. vonalak között, vagy egy második is a 147. sz. vonal felé is. Ez utóbbi 

vonalnak azonban csak földrajzi elhelyezkedése jó, a pályaállapot alapján nem alkalmas kerülőiránynak. 

Hasonló a helyzet az Aszód-Hatvan vonalszakasz és a 82. sz. vonal, illetve a 13. és az 1. sz. vonalak 

viszonyában is. Pusztán a távolságok alapján a 13. sz. vonal Tatabánya és Celldömölk közti szakaszain 

az 1. és 20. sz. vonalak „rovására” látunk forgalmat (ℓ), de a pálya állapota miatt ez nem reális útvonal; 

az 1. és a 20. sz. vonalak valójában egymás számára nyújthatnak alternatívát (t). 

Érdemes megfigyelni, hogy mind minimális menetidők, mind minimális menetvonalhosszak esetén az 

egyvágányú Boba-Ukk vonalszakasz forgalmasabbnak adódott, mint a kétvágányú Boba-Celldömölk 

szakasz. Ez alapján érdemes lenne megvizsgálni, hogy nem uniform, hanem valós forgalmi adatok 

alapján is érdemes lenne-e a kétvágányúsítás. Ehhez a kérdéshez az is hozzá tartozik, hogy a 

7441 kilométernyi magyarországi vasútvonalból csak 1219 kilométer két- vagy többvágányú, ami 

16,38 %-ot jelent. [22] Ez a mutató az elmúlt tizenöt évben még 1 százalékot sem javult. [23] 

A minimális menetvonalhosszak ábráján az látszik, hogy a 108. sz. vonal megfelelő útvonal lehetne a 

forgalom 80. sz. vonalról a 100. sz. vonalra vezetésére, és vice versa. [24] Ez természetesen a vonal 

jelenlegi állapotában (villamosítatlan, egyvágányú, 80 km/h engedélyezett sebességgel) nem valós 

lehetőség, ahogy az a minimális menetidők ábrájából ki is derül, azonban rendkívül kedvező 

vonalvezetése miatt ez a hálózatban rejlő lehetőség a két forgalmas fővonal zavarkezelésére. 

Hasonló, de fordított a helyzet a 82. sz. vonal esetében, mely a 120a és a 80. sz. vonalak között biztosít 

transzverzális kapcsolatot. Azt látjuk, hogy bár a minimális hosszúságú menetvonalak esetén nem 

tartozik a preferált vonalak közé, minimális menetidők esetén azonban a vonal a pálya kedvező 

paraméterei miatt hatékony kapcsolatot biztosít a két fővonal között. 

4. Összehasonlítás korábbi eredményekkel 

Hasonlítsuk most össze a térközszintű gráfmodellből kapott eredményeket a korábban említett, csak 

elágazó állomásokat tartalmazó modellből kapott eredményekkel. Az 5. ábrán az állomásszintű 

modellből minimális menetvonalhosszak esetén kapott normált kapcsolatköztiség-értékeket láthatjuk, a 

6. ábrán pedig a minimális menetidőkkel számítottat. [25] 
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5. ábra: A hálózati elemek normált kapcsolatköztisége minimális menetvonalhosszak esetén [25] 

 

 

6. ábra: A hálózati elemek normált kapcsolatköztisége minimális menetidők esetén [25] 

 

Mivel az új modellben kétszer annyi állomás szerepel és azok területileg egyenletesebben oszlanak el, 

ezért a szimulált forgalom is egyenletesebb. Ezáltal meg lehet határozni, hogy az egyes vasútvonalak 

középállomásairól az adott vonalon melyik irányban preferáltabb a közlekedés. Míg például a 121. sz. 

vonal az állomásszintű modellben annak felépítéséből fakadóan homogénnek látszik, addig a 

térközszintű modellben a vonal Medgyesegyházától Kétegyháza felé forgalmasabbnak adódik mind 

minimális menetvonalhossz, mind minimális menetidő esetén. Ez azt jelenti, hogy az innen kiinduló 

menetvonalak döntő többségét célszerűbb Kétegyháza felé vezetni, ami a korábbiaknál is jobban kiemeli 

a délkelet-alföldi mellék vonalak állapotát. 
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Hasonló a helyzet a 154. sz. vonal Jánoshalma-Kiskunhalas szakaszán (ℓ), a 155. sz. vonal 

Jászszentlászló-Kiskunfélegyháza szakaszán (t), a 140. sz. vonal Kiskunfélegyháza-Csengele 

szakaszán (t), a 82. sz. vonal Portelek-Hatvan szakaszán (t) vagy a 30. sz. vonal Balatonszentgyörgy-

Sávoly szakaszán (ℓ, t) stb. is. A modell jobb felbontásából adódóan tehát valós forgalmi ráterhelés 

esetén is sokkal pontosabb területi felbontását lehet kapni. 

5. További fejlesztési lehetőségek 

Mivel az állomásszintű modellben még a vonali középállomások sem voltak benne, ez lehetetlenné tette 

az egyes vonalak kapacitásainak meghatározását. A térközszintű modellben ezzel a fejlesztéssel már 

meghatározhatóvá válik a hálózati folyam értéke (egy elméleti felső határ) két tetszőleges állomás, 

pontosabban gráfcsúcs között, hiszen ez is számítható akár országhatártól országhatárig. Hasonlóan 

könnyen modellezhetővé vált az egyvágányú, két párhuzamos egyvágányú és a kétvágányú pályák 

viselkedése közti különbség. 

A térközszintű modell flexibilitása is jóval meghaladja az állomásszintűt. Amikor a Szegedi Tisza-híd 

különböző nyomvonalakon történő újjáépítését modelleztük [26], szükséges volt a 121. sz. vonalon 

Szőreg állomást hozzáadni a modellhez (amivel még programozási feladatok is együtt jártak), hiszen az 

középállomásként nem volt annak része. A térközszintű modellbe ezzel szemben például a 40. sz. vonal 

Százhalombatta és Ercsi elágazás közti új szakasza minden nehézség nélkül beépíthető lesz (a gráf nem 

tud a jelenlegi nyomvonal 40E-re tervezett átnevezéséről, csak a pályaparaméterekről). 

Konklúzió 

A cikkben bemutattam a magyarországi vasúthálózat 5071 főjelzőt tartalmazó térközszintű 

gráfmodelljét. A gráf csúcsai ezen főjelzők, valamint további 114 vágánykapcsolati pont voltak, köztük 

6794 gráféllel, melyek a vágánykapcsolatokat reprezentálták. Ezekhez rendeltem hozzá a 

vonalszakaszok hosszát, illetve az ebből és az engedélyezett sebességekből számított menetidőket. A 

hálózatra egy uniform forgalmat ráterhelve meghatároztam az egyes hálózati elemek normált 

kapcsolatköztiségét, azaz részesedésüket a forgalomban. A minimális távolságra optimalizált 

menetvonalak földrajzi eloszlása mellett vizsgáltam a menetidőre optimalizált menetvonalakat is, 

melyből a hálózat ismert gyengeségei (pl. nagy kapacitású nagyfolyami hidak rendkívül alacsony 

száma) mellett több érdekes, valós forgalmi adattal megvizsgálandó fejlesztési lehetőség merült fel (pl. 

kétvágányú Boba-Ukk szakasz a 25. sz. vonalon vagy a 82. és a 108. sz. vonalak mint kerülő útvonalak 

a radiális fővonalak sérülése esetén). 

A kapott eredményeket összehasonlítva a korábban felállított, állomásszintű modellel a nagyléptékű 

eredmények azonosnak adódtak, azonban az egyes vonalak részletes viselkedése csak az új modellben 

vált láthatóvá. 

Emellett tárgyaltam a térközszintű modell alkalmasságát az infrastrukturális változások követésére, 

fejlesztések lehetséges hatásának szimulálására. A térközszintű modell pedig az állomásszintűvel 

ellentétben alkalmas az egyes vasútvonalak, illetve a hálózat két pontja közötti áteresztőképesség 

vizsgálatára is. 
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Kivonat: A tanulmány témája jelenleg is aktuális, hiszen az új évtized kezdetén, 2020-ban kitört a COVID-19 

járvány, amely rövid időn belül elérte a világ minden pontját és teljesen felforgatta régóta megszokott 

mindennapjainkat. Sokféle szempontból lehet vizsgálni, hogy a pandémia hogyan hat a társadalomra 

és a gazdaságra, illetve hogy visszaáll-e a korábbi életforma, ha egyszer a pandémia véget ér. Ez a 

tanulmány a világjárvány közlekedés igényekre és a közlekedési szokásokra gyakorolt hatását, 

valamint a változások mögött meghúzódó okokat vizsgálja a budapesti agglomeráció területén. A 

pandémia hatásának elemzését két szinten végeztük: tényadatok alapján vizsgáltuk a közúti és vasúti 

forgalmi igények változását, valamint közvéleménykutatás segítségével felmérést végeztünk a 

pandémia közlekedési szokásokra gyakorolt hatásáról. Végül a járvány hosszú távú hatásaival 

kapcsolatban felállítottunk egy prognózist az utazási igények, utazási indokok és a közlekedési 

módválasztás pandémia után várható alakulásáról. 
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Bevezetés 

A pandémia egyik jelentős hatása a közlekedéssel kapcsolatban jelentkezik, hiszen az utazások száma 

és a közlekedési módok használata jelentősen függ a COVID járvány alatt bevezetett intézkedésektől és 

a különböző utazási eszközök igénybe vétele kapcsán felmerülő fertőzésveszélytől. A járvány személyes 

találkozás során terjed a leggyorsabban, így a tömegközlekedés igénybevétele során például 

elkerülhetetlen az utasok fokozott fertőzésveszélye az egyéni közlekedéshez képest. A szakirodalomban 

korábban megjelent kutatások a pandémia közlekedési hatását külföldi adatok[1]  alapján, egy 

közlekedési szolgáltatáshoz (pl. teleautó) kapcsolódóan[2], illetve egy gazdasági szektorban [3] (pl. 

turizmus) vizsgálta. Ebben a cikkben terjedelmi okokból nem térünk ki a korábbi parciális elemzések 

eredményeire 

Ennek a kutatásnak a célja pandémia közlekedési igényekre gyakorolt hatásának átfogó vizsgálata volt. 

A kutatás kiterjed az utasforgalom csökkenésének mértékére és okaira, valamint a közlekedésre jellemző 

módválasztási arányok és utazási az indokok változására. Emellett az olyan, a pandémia alatt elterjedt, 

illetve megerősödött társadalmi-gazdasági jelenségekkel is foglalkozunk, mint a távmunka, a távoktatás 

és az egyéb online formában elvégezhető tevékenységek. Ennek oka, hogy az online aktivitás is 

befolyásolja az utazási igényeket, és a két jelenség között, hipotézisünk szerint, jelentős a kölcsönhatás.  

A pandémia hatásának vizsgálatát két szinten végeztük. Az első a tényadatok alapján a közúti és vasúti 

forgalmi igények elemzése, melynek során az Országos Közúti Adatbank (OKA), valamint egy a MÁV-

tól származó fel-leszálló utasforgalmi adatbázis került felhasználásra. Az elemzés második szintje a 

pandémia hosszú távú hatásának vizsgálatát célozta kérdőíves közvéleménykutatás segítségével. Ebben 

egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy a forgalmi adatok alapján tapasztalt változás az egyének utazási 

szokásaiban is érzékelhető-e, másrészt arra, hogy az utazási szokások miként változtak a járvány (és 

más egyéb okok) következtében. Ezen kívül adatgyűjtés célja volt még az online tér előtérbe kerülésének 

a pandémia alatti folyamata, valamint a kitöltők tapasztalatai és ismeretei alapján prognózis rajzolása az 

utazások számának jövőbeli alakulásáról és a közlekedési eszközök használatáról. 
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A kutatás területi lehatárolása elsősorban a tágabb budapesti agglomeráció területe, ugyanis Budapest 

környezetét ítéltük a legalkalmasabbnak a vizsgálatra. Ennek oka elsősorban az, hogy ezen a területen a 

közút mellett, a tömegközlekedési forgalom részaránya is jelentős, így feltételeztük hogy a 

módválasztási arányok feltételezett változása is mérhető lesz. Másodsorban pedig azért választottuk ezt 

a területet, mert a társadalmi-gazdasági fejlettség következtében feltételezésünk szerint az online tér 

előtérbe kerülését ebben a térségben lehet a legmarkánsabban érzékelni.  

1. Pandémia hatása a közlekedésre tényadatok alapján 

A forgalmi adatok elemzése három adatforrásból terveztük elvégezni, elsősorban a közúti adatok 

elemzése az Országos Közúti Adatbank (OKA) () adatbázisa szerint, illetve a MÁV adatbázisból 

származó vasúti utasforgalmi adatok alapján. Ezek megvalósultak és ebben a fejezetben részletesen 

bemutatjuk a rendelkezésre álló adatok alapján a pandémia alatti helyzetet, a változásokat és a látható 

trendeket.  

Tervezetten a helyközi autóbusz járatok, illetve a budapesti tömegközlekedés utasforgalmi adatai is 

szerepeltek volna a kutatásban. Előbbi esetében a Volánbusz Zrt. sajnos nem járult hozzá az adataik 

felhasználásához. Utóbbi esetben a BKK által rendelkezésre bocsátott nyers adatok szűkös és hiányos 

volta nem biztosított megfelelő alapot az elemzéshez. Így kevés információ állt rendelkezésre 

Budapesten belüli forgalmi változásokról, viszont megfelelő mennyiségű információnk volt az 

agglomeráció és Budapest közötti forgalmi viszonyok elemzéséhez. 

1.1 Közúti forgalmi elemzés 

A közúti forgalmi adatok elemzése az OKA adatainak a felhasználásával történt. Az elérhető adatokkal 

kapcsolatban a Magyar Közút Zrt. rövid bemutatója alapján az adatok feldolgozását követően 

megállapította, hogy 2020-ra az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye 

(Ekm/nap) országos átlagban 11,2%-ot, míg a napi személygépkocsi forgalom (E/nap) ennél nagyobb 

mértékben, 12,6%-ot csökkent. Ennek a visszaesésnek az okaként egyértelműen a koronavírus járvány 

nevezhető meg.[4] 

Az adatbázisban elérhetőek az adatok járműkategóriánként és útkategóriánként. Az elemzéshez 2019-

es adatok lettek alapul véve, amely a járvány kitörése előtti helyzetet mutatják be a forgalomnagyság 

szempontjából. Továbbá felhasználásra kerültek a 2020-as adatok, amelyek a pandémia kitörését 

megelőző a január-februári időszak kivételével megmutatják a koronavírus-járvány okozta változásokat 

a közúti forgalomban. 

1.1.1 Éves közúti forgalomváltozás Pest megyében 

Elsőként egy összesített vizsgálat történt meg, az éves változások alapján Pest megye területén. Az 

adatok rendelkezésre állása nem volt korlátlan, így ezek az adatok nem Pest megye területi határai 

szerint vannak lehatárolva, hanem a Pest Megyei Igazgatósághoz tartozó közutak szerint. A közúti 

forgalmi adatok változásának nagysága a jármű/nap tekintetében 80,1%-os, míg a járműkm/nap 

tekintetében 88,5%-os értéket mutatott 2020-ban az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Mindegyik 

esetben forgalomcsökkenés tapasztalható. 
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3. ábra: Járműkm/nap/úthossz 2020-ban az egy évvel korábbi értékekhez viszonyítva a Pest megyei 

igazgatóságban (adatforrás: OKA adatbázis, saját szerkesztés) 

Az 3. ábra megjelenített adatai alapján az adatbázisban szereplő járműkm/nap adatok fajlagos értékét 

mutatja a pest megyei igazgatósághoz tartozó közúthálózat hosszára vetítve. Útkategóriák szerinti 

bontásban, az adatok alapján meghatározható, hogy az autópályákon és az autóutakon mért forgalom 

nagyobb arányban esett vissza, mint a főutakon és az összekötő utakon. Erre azért volt szükség, mert az 

autóút-hálózat 2019 és 2020 közötti növekedése miatt a járműkm/nap adatok jelentős emelkedést 

mutattak. Az úthossz bevonásának eredményeként az gyorsforgalmi út esetében is visszaesés 

mutatkozik minden járműkategóriában.  

Minden vizsgált út- és járműkategóriában megfigyelhető a visszaesés, de a legnagyobb arányú 

visszaesés a gyorsforgalmi utakon tapasztalható. Az összes járműkategóriára vetítve a 2019-hez képest 

2020-ban 69,6%-ra csökkent a forgalom gyorsforgalmi utakon, 89,1%-ra az első- és másodrendű 

főutakon, és 93,1%-ra a mellékutakon. Ez azzal magyarázható, hogy a közúti forgalom járvány hatására 

történő visszaesések mértéke az utazási távolsággal egyenes arányosságban nőtt. Ehhez hozzájárult a 

turizmus visszaeséséből adódó kevesebb közlekedés, a nemzetközi áruszállítás leállása (határok 

lezárása), valamint a Pest megye esetében jelentős munkahelyi ingázás többi utazási indokhoz képest 

jelentős csökkenése is. 

A járműkategóriák tekintetében a személygépkocsi, a kis terhergépkocsi, és az autóbusz mutatta a 

nagyobb visszaesést (teljes közúthálózatra 85-89% között), míg a nehéz tehergépkocsik, 

motorkerékpárok és kerékpárok esetében a visszaesés kisebb volt (teljes közúthálózatra 90-92%).  

1.1.2 Közúti forgalom havi lefolyásának változása a főváros környezetében 

A vizsgálat területe közvetlenül a főváros környezete. A közúti autóforgalom havi változására 

vonatkozóan nagy mennyiségű nyers adat állt rendelkezésre, de az évek közötti változás vizsgálatára 

csak kevés számlálóhely volt alkalmas. Ennek oka, hogy a nyilvánosan elérhető éves kiadványokban a 

mérőhelyek évről évre változnak. Így az OKA adatbázisból elérhető adatok alapján (a 2019-es és 2020-

as kiadványból) 10 olyan számláló helyet használtuk fel, amelyek elérhetőek voltak mindkét évre és 

egyúttal Budapest közelében találhatóak, releváns adattal szolgálva kutatásunk számára. Ezek az adatok 

havi bontásban szerepelnek, így a járvány lefolyásának forgalomra gyakorolt hatásáról még pontosabb 

képet ad. A vizsgált mutató a keresztmetszeti adatokból adódóan jármű/nap.  
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4. ábra: A vizsgált keresztmetszetek helyei és átlagos jármű/nap alapján 2019-2020 (adatforrás: OKA 

adatbázis, saját szerkesztés) 

A 10 mérőpont közül, a Budapestre bevezető autópályákon és autóutakon összesen 4 db, az M0-ás 

körgyűrűről összesen 3 db (egy az M31-es autóútról), a főutakon pedig 3 db található. A mérőpontok 

összesített adatain (4. ábra) látható, hogy a 2020, márciusában kezdődő járvány miatt, átlagosan 63,2%-

ra csökkent az átlagos napi járműszám, de júliusra a korlátozások feloldása után újra elérte a 2019-es 

szintet. A járvány újbóli felerősödésétől kezdve (szeptembertől) és a második hullám alatti korlátozások 

idején már nem esett vissza olyan drasztikus mértékben a forgalom, mint a járvány kezdetén.  

Az autópályák és a főutak között szembetűnő eltérés volt tapasztalható, mivel a gyorsforgalmi utak 

esetében a 2020. március-április során látható visszaesés sokkal nagyobb, mint a három vizsgált főút 

esetében (gyorsforgalmi utak: 59,6%; főutak: 87,9% - 2020. április, bázis: 2019. április). Mindez 

betudható a korábban már említett járványügyi korlátozások miatt lecsökkent hosszabb távú utazások 

számának és a nemzetközi tranzit visszaesésének, amely elsősorban a gyorsforgalmi utakat érinti. 

1.2 Vasúti forgalmi elemzés 

A vasúti forgalomváltozáshoz, közvetlenül a MÁV-tól származó forgalmi adatok lettek felhasználva.[5] 

Ezek többek között tartalmaztak vasútállomásokhoz kötött éves és havi bontásban szerepló utasforgalmi 

adatokat, jegyeladások adatait jegytípusok szerint, valamint az utazás kiinduló- és célállomását is. Az 

adatbázis 2019. januártól – 2021. októberig tartalmazott adatokat, így nagyobb vizsgálható időtávot 

fedett le, mint a közúti adatok.  

Az elemzés során a vasúti adatok a vasútvonalak szerint lettek kigyűjtve a nyers adatokból. Vizsgálatunk 

területileg elsősorban Pest megyére terjed ki, de mivel a Budapestről kiinduló vasútvonalak az elővárosi 

végállomásukig tartanak, ebbe az elemzésbe az érintett vasútvonalak Pest megye határán túlnyúló 

szakaszait is bevontuk. A vasútvonalak a következők: 1) 1 vv. Budapest – Tatabánya között; 2) 2 vv. 

Budapest – Esztergom; 3) 30a vv. Budapest – Székesfehérvár; 4) 40a vv. Budapest – Pusztaszabolcs; 5) 

70 vv. Budapest –Vác között; 6) 71 vv. Budapest – Vácrátót – Vác; 7) 80a vv. Budapest – Hatvan; 8) 

100a vv. Budapest – Cegléd – Szolnok; 9) 120a vv. Budapest – Újszász – Szolnok; 10) 142 vv. Budapest 

– Lajosmizse között; 11) 150 vv. Budapest – Kunszentmiklós között. 

1.2.1 A vasúti forgalom havi lefolyásának alakulása 

Elsőként egy összesítő ábra lett összeállítva a járvány miatti korlátozások időszakainak (a járvány 

hullámai) és a forgalmi visszaesések időszakainak a szemléltetése érdekében. Az adatok 

időintervallumai miatt az első három hullám esik bele a vizsgált időszakba. A 2021 november – 2022 

március közötti újabb korlátozások (és feltételezhetően visszaesések) nincsenek szemléltetve az ábrán, 

mivel az időszakra nem állt még rendelkezésre utasforgalmi adat a kutatás idején.   
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5. ábra: A budapesti és a pest megyei vasútállomások utasforgalom változása a 2019-es adott 

hónaphoz viszonyítva - 2020 január-2021 október (adatforrás: MÁV adatbázis, saját szerkesztés) 

Összesítve az adatokat, 2019-hez viszonyítva 2020-ban 69,9% volt a budapesti és Pest megyei 

vasútállomások utasforgalma. A következő évben a novemberi és decemberi adat nem állt 

rendelkezésre, így az előző két őszi hónap adatait a hiányzó hónapokra extrapolálva, a becsült 2021 évi 

forgalom a 2019 évi 69,6%-a. 

Az első hullám esetében nagyon jelentős csökkenés volt érzékelhető. A Budapesti és a Pest megyei 

vasútállomások aggregált utasforgalma az első hullám idején 22%-ra esett vissza, majd innen kezdett 

helyre állni a korlátozások feloldásakor. Ez köszönhető volt a járvánnyal szembeni 

felkészületlenségnek, valamint a tömegközlekedés használatával összefüggésben feltételezett 

fertőzésveszély miatti aggodalomnak.  

A járvány 2020 végén illetve a 2021 tavaszán jelentkező második illetve harmadik hulláma idején az 

utasforgalom 50 illetve 45%-ra csökkent 2019-hoz képest. A második és harmadik hullám hosszabban 

elnyúlt, korlátozásokkal teli időszaka az első hullámnál kisebb forgalomcsökkenést eredményezett. 

Mindez annak is köszönhető, hogy felkészültebbek voltak a közösségi közlekedési szolgáltatók, a 

lakosság és az egyéb illetékes szervek. A korlátozásoktól mentesebb időszakokban, például a 2020. év 

nyári vagy 2021. év nyári és őszi időszakában újból megnőtt a forgalom. Az utasszámok alapján azonban 

nem érte el a korábbi járvány előtti számokat, de 85% körüli értékkel megközelítette azokat. A földrajzi 

szempontból a budapesti és Pest megyei vasútállomások között a visszaesésben mért különbség szinte 

elhanyagolható volt. 

1.2.2 Vasútállomások utasforgalomi változása 

Az adatok részletesebb elemzésénél a nagyobb vasútállomások adatait vizsgáltuk: Budapesten és Pest 

megyén belül az 5-5 legforgalmasabb helyszínt. Az állomások időbeli forgalomlefolyása nagyon 

hasonló volt. Vannak természetesen bizonyos eltérések helyszínenként, de ezek többnyire a 

vasútállomások felújításából fakadtak. Budapest esetében is láthatóak ennek hatása: a Keleti-pályaudvar 

esetében 2019 tavaszán voltak lezárások, a Nyugati-pályaudvar esetében pedig 2020 nyarán. Így a 

pandémia mellett A MÁV „50 Megújuló Állomás” projektje is jelentősen befolyásolta az itt bemutatott 

utasforgalom változását.  
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11. táblázat: A vizsgált állomások áprilisi és augusztusi értékei 2019 azonos hónapjához viszonyítva - 

%-os értékek (adatforrás: MÁV adatbázis, saját szerkesztés) 

 
Az   
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11. táblázatban összesítettük a 10 kiemelt vasútállomás utasforgalmi adatait a 2019. áprilisi és 

augusztusi értékekhez viszonyítva. Az adatsorok és az ábrák alapján látható, hogy 2020-ban és 2021-

ben is az április és az augusztus tekinthető fordulópontnak az utasforgalom alakulásában. Előbbi 

mélypont, míg utóbbi csúcspontnak tekinthető. A legnagyobb visszaesés idején 15-30%-ra csökkent a 

forgalom. Az ezt követő 2020. augusztusi csúcspont esetében inkább a budapesti állomások közelítik 

meg az egy évvel korábbi forgalomszámot (Budapest-Nyugati esetében ekkor végeztek munkálatokat, 

amely csökkentő hatással van az értékre). A Pest megyei állomások mintegy 5-10%-al alacsonyabb 

forgalmakat mutatnak a budapestiekkel szemben, melyek feltételezésünk szerint az agglomerációs 

ingaforgalomnak az egyéb indokú forgalomhoz képest érzékelhető nagyobb visszaesését tükrözik.  

A 2020. áprilisi mélypontot megelőzően nagyon gyors csökkenés, majd utána egy nagyon gyors 

emelkedés volt jellemző az utasszámokban. A táblázatban megjelenített értékek környékén mozgott az 

utasszám 2020. december és 2021. április közötti időszakban. A 2020. augusztusi csúcsponttól egy 

hónapról-hónapra érzékelhető egyenletes csökkenés figyelhető meg, amely a téli és tavaszi hónapokban 

csökkent, majd májusban és júniusban nőtt, miután a korlátozások nagy része megszűnt. A második 

mélypont kisebb volt mint az első, de hosszabb ideig tartott. Jelentős különbség a budapesti és a pest 

megyei állomások között nem mutatkozott.  

Végül a 2021-es nyári időszakban a budapesti állomások elérték a 2019-es utasszámot az újbóli 

visszaesés előtt, amelyet a negyedik hullám okozott. A Pest megyei állomások átlagban továbbra is 

alacsonyabb utasszámmal rendelkeznek, mint egy évvel korábban. 

1.2.3 Vasútvonalak utasforgalomi változása 

A vizsgált vasútvonalak közötti eltérésekre vonatkozó vizsgálatra is volt lehetőség, melyhez az adott 

vasútvonalhoz tartozó vasútállomások összesített utasforgalmát használtuk fel. A több vasútvonalon is 

megtalálható állomásokat minden egyes vasútvonalba beleszámoltuk az adatok bontatlansága miatt.   

A pandémia alatti utasforgalom visszaesésének vizsgálata során látható, hogy a visszaesés mértéke a 

járvány kezdetén az összes vasútvonalat hasonlóképpen érintette: 2019. áprilisi utasforgalomhoz képest 

a forgalom 18-30% közé esett vissza a vonalakon. A pandémia további részében a tendenciák ugyan 

hasonlóan alakultak, de a különbségek a vasútvonalak között kinyíltak. A vizsgált időszak végéig (2021. 

október) három vasútvonal érte el az adott hónap pandémia előtti utolsó utasszámát. A 80a vonal már 

2020. augusztusban, majd 2021. júliustól újra elérte pandémia előtti forgalmat. A másik két vonal az 1-

es és a 150-es vonal, amelyek 2021. augusztusban érték el ezt. 

1.3 A módválasztási arányok eltolódása 

Az 4. mutatja az autóbuszos, a vasúti és a közúti közlekedés közötti módválasztást főbb közlekedési 

tengelyenként a pandémia előtti időszakban[6]. A pandémia módválasztási arányokra gyakorolt 

hatásának vizsgálatához a korábban már felhasznált OKA keresztmetszeti adatokat és MÁV fel-leszálló 

adatokat használtuk. Mivel ezeken a kordonpontokon a közúti adatokból viszonylag kevés adat áll 

rendelkezésre, így csupán néhány folyosón volt lehetséges a pandémia módválasztásra gyakorolt 

hatásának elemzése. 
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4. ábra: Módválasztási arány a vasútvonalak mentén a közút, autóbusz, valamint vasút (és HÉV) 

között - 2019 (forrás: Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, összefoglaló, BFK, 2021) 

A módválasztási arányok változásának elemzéséhez a 4. ábráról az 1-es, 2-es, 30a/40a, 100a és 120a 

vonalról származó adatokat használtuk fel. Az alkalmazott módszertan szerint az OKA és a MÁV 

adatbázisból rendelkezésre álló adatokból, a leginkább hasonló mutatókat felhasználva meghatároztuk 

a két év (2019 és 2020) közötti forgalom változásának arányszámát, amely megmutatja a csökkenést az 

adott útvonalon. Ehhez a közúti adatok esetében a személygépjárművek átlagos napi száma lett 

felhasználva egy az adott területen lévő forgalomszámlálási helyről. Az utak, amelyekhez ezek az adatok 

tartoznak: M1/M7 bevezető, M4 és M6 gyorsforgalmi út, 10-es és 31-es főút. A vasúti adatokhoz az 

adott vasútvonalak éves utasszáma lett felhasználva. A vasúti forgalomcsökkenés arányszáma lett 

alkalmazva az autóbusz esetében is, mivel ilyen adatok híján feltételezzük, hogy a változás e két 

tömegközlekedési módot esetében megegyezett. 

A kapott eredményekből egyértelműen látható a közúti irányba történő áthelyeződés, illetve a vasúti, 

autóbuszos utasforgalom arányának a csökkenése. A szemléltetett adatok alapján az utasforgalom 

összesítve minden folyosóban csökkent. A módválasztási arány mindenhol eltolódott az autó irányába, 

keresztmetszetenként 3-8% pont közötti értékben. 

12. táblázat: 2019 évi és becsült 2020 évi módválasztási arányok az egyéni (közúti), a vasúti és az 

autóbuszos közlekedés között 
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2. A pandémia hatása az utazási szokásokra közvéleménykutatás alapján 

Kutatásunk második célja az volt, hogy megismerjük a forgalomváltozás valós hátterét, azaz hogy 

milyen okok játszanak szerepet a forgalom csökkenésében. A gyors átalakuláshoz biztosan köthető a 

járványhelyzet, a vírus elleni védekezés és a bevezetett korlátozások, de meghúzódhatnak mögötte más 

okok is, amelyeket nem ismerünk. A kérdőíves kutatást abból a célból alkalmaztuk, hogy megismerjük 

a diákok és munkavállalók mindennapjaiban zajló változásokat, illetve megtudjuk hogy milyen okok 

rejlenek a közlekedési attitűdök változása mögött. A kérdőív valamennyi utazási indokot vizsgálta, így 

a munkába vagy iskolába járást, bevásárlással, ügyintézéssel és szabadidővel kapcsolatos utazásokat is. 

A következőkben bemutatjuk az alkalmazott módszertant, a célcsoportokat, majd rátérünk a kérdőív 

bemutatására. Végül bemutatjuk a kérdőív feldolgozásából nyert eredményeket.  

2.1 Közvéleménykutatás módszertana 

A Google online kérdőíves módszertan segítségével  nagy mintát el lehet érni és nagy mennyiségű, 

számszerűsített adatot gyűjteni. Emellett a kérdőívek által gyűjtött adatoknak magas a megbízhatósága 

és egy újbóli méréskor összehasonlíthatósági alapot is biztosítanak[7]. Mivel a forgalmi adatok elemzése 

lezajlott a kérdőíves kutatás előtt, így a kérdések nagy része a feltárt preferencia vizsgálatnak felelt meg. 

A kérdéseket a lehető legnyitottabban, indokolt esetben attitűd jellegű formában próbáltuk 

megfogalmazni, de bizonyos kérdések zártsága miatt nem kapunk mindenre eshetőségre kiterjedő 

válaszokat. Emellett további hátrány, hogy érvényességi problémák léphetnek fel, mivel a kérdéseket 

nem lehet utólag közérthetőbbé tenni, illetve kontextusba helyezni. A vizsgált minta és a kutatás 

eredményei nem reprezentatívak, csak az adott populációra érvényesek, mert az alapsokaság ismerete 

hiányában nem súlyozzuk az adatokat. Az elsődleges mintavételi egységeket személyek képezték, akiket 

a kérdőív elemzése során csoportként is lehet kezelni, például diákok és munkavállalók bontásában.  

A kérdőíves kutatás 2022. március 12. és 2022. április 9. között zajlott, mivel ebben az időpontban volt 

nyilvános a kérdőív. A célcsoport elsősorban a budapesti és a pest megyei (főként agglomerációs) 

lakosság volt, mivel a kutatás elsősorban erre a területre fókuszált. Ugyanakkor a kérdőívezés 

módszertanából adódóan nem volt helyhez kötött a kitöltés, így az ország más területén élők is kerültek 

a válaszadók közé. A személyes attribútumok, azaz a kor, nem, társadalmi- és gazdasági helyzet sem 

volt a felvétel során kirekesztő tényező.  

A kérdőív kitöltése online formában történt a Google űrlapok segítségével. Ennek oka a rendelkezésre 

álló időkeret, illetve erőforrások szűkössége, hiszen a személyes kérdőívezéssel nem lehetett volna 

megfelelő mennyiségű adatot összegyűjteni. A cél a minél nagyobb számú kitöltés elérése volt, amely 

alapján pontosabb képet lehet kapni a változásokról, és ezek okairól. A módszer használatában a 

leginkább érezhető probléma a kérdezőbiztos hiánya (aki az online módszerben szintén nincs jelen), aki 

jobban biztosíthatja a kérdések megértését a kitöltő számára[7].  

A kérdőív terjesztése és kitöltők keresése közösségi platformokon keresztül történt, elsősorban olyan 

Facebook csoportokban, amelyek valamilyen közúti vagy vasúti közlekedés témához, vagy Budapesthez 

illetve Pest megyéhez kötődnek. Ezáltal nagyobb arányban sikerült elérni olyanokat, akik akár napi 

szinten is ingáznak  illetve aktív életmódot élnek. A mintavétel az alanyok módszerén alapszik, mivel a 

vizsgált kérdésekben érintettnek gondolt embereket célozzuk meg különböző platformokon. Ennek 

előnye, hogy olcsó, gyors és egyszerű eljárás, viszont nem professzionális megkeresési forma[7]. A 

közlekedéssel és területi lehatárolással kiválasztott online csoportokban való kérdőív megosztás miatt 

van torzítás a mintában, de számunkra a prioritás az volt, hogy elegendően nagy mintát sikerüljön 

kikérdezni az aktív utazóközönség körében.  

2.2 A kérdőív felépítése 

A kérdőív egyrészt az utazások mennyiségi csökkenését vagy növekedését, valamint az alkalmazott 

közlekedési módok használatát vizsgálta. A személyes adatok lekérdezése mellett (kor, nem, lakhely, 

jövedelem) a kérdések arra irányultak, hogy járvány előttihez képest hogyan változott az utazások 

száma, illetve hogy milyen utazási eszközöket vettek igénybe a válaszadók a járvány előtt és közben.  

Ezekhez a kérdésekhez egy kérdésminta került felhasználásra, amely rákérdez különböző idősávokra, 

azzal a céllal, hogy kiderítse a járvány miatt a válaszadók utazási szokásaiban bekövetkezett 
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változásokat. Ezek az idősávok a pandémia előtti (2019), a korlátozások alatti (2020-2021), a jelenlegi 

(2022) állapotra , valamint  a járvány utáni hipotetikus helyzetre vonatkoztak. 

Ugyanez a módszer lett alkalmazva a közlekedési módok változásával kapcsolatos kérdéseknél is, ahol 

a válaszadónak az adott időszakokra vonatkozóan kellett megadnia, mely közlekedési módot használja 

leggyakrabban (autó/motor, tömegközlekedés, kerékpár, gyaloglás, egyéb, stb.). Ezekbe a kérdésekbe 

beépítésre került az otthoni tevékenység (otthonról való munkavégzés, otthonról való tanulás, otthonról 

való ügyintézés, stb.), hogy az online, otthonról elérhető tevékenységek körére és elterjedtségére fényt 

derítsünk.  

A kérdések oda-vissza utazásokra kérdeztek rá azzal a feltételezéssel, hogy adott indok esetében az 

utazók túlnyomó többsége mindkét irányban ugyanazt a közlekedési módot veszi igénybe. A kérdések 

célközönség szerinti bontása a következő volt: 1) diákokhoz szóló kérdések az oktatási intézménybe 

történő utazásról; 2) munkavállalókhoz szóló kérdések a munkahelyre történő utazásról; 3) mindenkihez 

intézett kérdések a bevásárlás, személyes ügyintézés, szabadidős és családi programok kapcsán. 

Végül az utazási szokások változásokhoz kötötten arra vonatkozó kérdések is szerepeltek a kérdőívben, 

hogy mely okok álltak a változások mögött (pl. járvány elleni védekezés, kevesebb utazási idő, kényelmi 

okok, stb.). Ezen kívül még az online térbe áthelyeződő tevékenységekkel kapcsolatos kérdések 

szerepelnek, illetve a megváltozott módválasztási preferenciáknak (az autót, kerékpárt, gyaloglást többet 

választók körében) mi volt az oka. 

2.3 A közvéleménykutatás eredményei 

Összesen 500 válasz érkezett a korábban megadott 4 hetes időszak alatt. A válaszadókra vonatkozó 

személyes kérdések alapján 67,8% volt nő és 32,2% férfi, mely az várt 50% körüli arányoknál kicsit 

kedvezőtlenebb. A korcsoportok szerinti megoszlás megfelelő volt. Többségében a középkorúak voltak 

(35-54 évesek – 54,4%). Összesen 54 diák, 383 munkavállaló és 29 nyugdíjas válaszai találhatóak meg 

a válaszok között. A többi kitöltő aktív korú, de nem munkavállaló (19 válaszadó) volt, vagy ezek közül 

egyik sem (15 válaszadó). 

A lakhely szerint a válaszadóknak 12,6%-a él Budapesten, és 70,4%-a él Pest megyében. Az válaszadók 

41,8%-a lakik a jogi értelemben vett Budapesti agglomeráció településein, illetve 28,6% lakik Pest 

megye ezek kívül eső részén. A Pest megyén kívül élők 14,2% (a megyék közül egyedül Vas megyéből 

nincsen kitöltő) és 2,8% nem adott értelmezhető választ. A kutatás szempontjából ezt pozitívan 

értékeltül, mivel Budapest és környezete esetében adottak a lehetőségek az autó és a tömegközlekedés 

használatára is, és egyre inkább elérhető a kerékpáros infrastruktúra is. 

2.3.1 Diákok utazásai az oktatási intézménybe és a munkavállalók utazásai a munkahelyükre 

A diákok által megadott 54 kitöltés alapján egyértelműen látható a visszaesés az oktatási intézményekbe 

való utazás számában. A járvány előtt a heti 5 utazás volt jellemző, míg a korlátozások időszaka alatt 

legtöbb esetben 0 utazás szerepelt válaszként. Az átlagos heti utazásszám a megadott válaszok alapján 

a következőképpen alakult: járvány előtt 4,42 utazás/hét; korlátozások idején 0,92 utazás/hét; jelenleg 

3,49 utazás/hét; a jövőre vonatkozó becslés szerint 3,49 utazás/hét. 

Mivel a fiatalok tanulás céljából oktatási intézménybe járnak és jellemzően számukra ritkán áll 

rendelkezésre autó vagy motor az utazáshoz, általában a tömegközlekedést veszik igénybe. A járvány 

előtt egyértelműen ez emelkedik ki a közlekedési módok közül. A pandémia alatti online oktatás 

eredményeként az otthoni tanulás, távoktatás lett a jellemző. A jelenlegi időszakra vonatkozóan már 

látható, hogy a diákok körében megkezdődött a visszarendeződés a tömegközlekedés kiemelkedő 

használata irányába. 

A diákok utazásszám csökkenése esetében, a válaszadóknak több felsorolt indok közül kellett 

kiválasztani, hogy nagyon jellemzőnek, kicsit jellemzőnek vagy nem jellemzőnek tartja saját magára az 

adott okot. A vírus elleni védekezés mellett a változó órarend miatti csökkenést tartották a legfontosabb, 

sőt fontosabb oknak a válaszadók. A válaszadók között a családi ok és a megdrágult útiköltség nem 

tekinthető a kevesebb utazásszám okának. 

A prognózis a járvány utáni helyzetről adott válaszok alapján nagyon hasonló a jelenlegi időszakra adott 

válaszokhoz. Az oktatási intézménybe irányuló átlagos heti utazásszám pontosan megegyezik a jelenlegi 

értékkel (3,49 utazás/hét). Ez alapján az érintettek azt feltételezik, hogy a heti 5 utazásra (amely a 
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leggyakoribb volt a járvány előtt), nem fog visszaállni az oktatás a jövőben. Valószínű, hogy nem az 

oktatási rendszer távoktatásra való átrendeződéséből gondolják ezt a válaszadók, hanem azon 

információk alapján, amiket a tanulmányaik kapcsán megismertek (pl. órarendmódosítások, kevesebb 

vagy több tanóra, jelenlétet nem igénylő tanórák). 

 

5. ábra - Diákok és munkavállalók utazásai az oktatási intézménybe 

A munkavállalókhoz szóló kérdésekre összesen 429 kitöltő adott választ. A munkahelyre utazások 

számában egyértelműen kiemelkedik a válaszok szerint az 5 utazásszám/hét, amely a szigorú 

korlátozások alatt jelentősen csökkent, majd a jelenlegi helyzetben már elkezdett visszarendeződni. A 

heti átlagos munkahelyre való utazásszám a járvány előtt 4,42 utazás/hét; a korlátozások idején 3,16 

utazás/hét; jelenleg 3,66 utazás/hét; a járvány után becsült pedig 3,95 utazás/hét. A korlátozások ideje 

alatt jelentősen megnövekedett azok száma akik nem jártak be munkahelyükre. A jelenlegi helyzetben 

is és a jövőben becsült helyzetben is alacsonyabb a heti munkába való utazásszám, mint a járvány előtt, 

és kevesebben gondolják úgy, hogy heti 5 alkalommal kell a jövőben a munkahelyükre utazni. 

A munkavállalók munkahelyre járását egyértelműen az autó, illetve a tömegközlekedés használata 

dominálja. A járvány előtti adatok alapján a két közlekedési mód használata hasonló arányú volt, de a 

járványhelyzet idején az autó került előtérbe, vagyis az egyéni közlekedési módokat arányában többen 

választották a munkába járáshoz. A jelenlegi időszakban és a felállított prognózisban is látható, hogy a 

tömegközlekedés esetében emelkedés történik a visszarendeződés jegyében), míg az autóhasználat 

magasabb szintre kerül, mint a járvány előtti. Az otthoni munkavégzés is megugrott a korlátozások ideje 

alatt, amely mostanra visszacsökkent és további csökkenést vetít előre a járvány után. Feltételezhetően 

ez legalább részben megmarad a jövőben is bizonyos munkakörök esetében. 

Egyértelműen a vírus elleni védekezést jelölték meg a válaszadók, mint az utazások száma 

csökkenésének okát. A munkahelyváltás, munkahely elvesztése, kevesebb munkalehetőség, családi ok 

és megdrágult útiköltséget a válaszadók túlnyomó többsége nem jellemző indokként jelölte meg. 

Az üzleti úttal, illetve a munkával kapcsolatos, munkahelytől eltérő helyszínekre történő utazásokkal 

kapcsolatban összesen 144 értelmezhető válasz érkezett. Az ilyen jellegű utazások száma a legtöbb 

válaszadónál 1 alkalom hetente, amely a korlátozások alatt tovább csökkent. Az átlagos utazásszám a 

járvány előtt 1,71 utazás/hét volt a válaszadók körében, ez lecsökkent a korlátozások idején 1,25 utazás/ 

hét-re, a jelenlegi időszakra vonatkozóan ez 1,44 utazás/hét , míg a járvány után becsült érték 1,65 

utazás/hét. 
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A közlekedési eszközök használatában az autó a kiemelkedő, és a tömegközlekedés is viszonylag magas. 

Az autók használatát nem érintette a válaszadók körében a járvány miatti visszaesés, de a 

tömegközlekedés használatában érezhető az online felületen történő ügyintézés megemelkedése. 

2.3.2 Bevásárlással, személyes ügyek intézésével és szabadidős családi programokkal 

kapcsolatos utazási szokások 

A bevásárlás kapcsán hetenként 1, 2 és 3 bevásárlással kapcsolatos utazás volt a legjellemzőbb válasz 

közel egyenlő arányban. A korlátozások idején ez áthelyeződött a heti egy alkalomra, de a jelenlegi és 

a jövőre becsült helyzet alapján látható a visszarendeződés. Átlagosan 2,51 utazás/hét volt jellemző a 

válaszadók körében, amely 1,82 utazás/hét-re esett vissza a korlátozások alatt. Jelenlegi időszakra 

vetítve ez 2,25 utazás/hét, míg az prognosztizált helyváltoztatások száma 2,33 utazás/hét. A használt 

közlekedési eszköz nem változott nagy mértékben, egyértelműen dominálnak az autót választók aránya. 

Az otthonról vásárlók száma jelentősen nőtt a korlátozások idején, de még így is kis arányt képviselnek, 

a tömegközlekedésnek az aránya pedig megfeleződött ezen időszak alatt. 

A személyes ügyek intézése kapcsán a legjellemzőbb válasz a heti egy alkalom volt (a válaszok 52%-

a). A bevásárlással kapcsolatos utazásokhoz hasonlóan itt is csökkent a heti átlagos szám (1,21 

utazás/hét-ről lecsökkent 0,72 utazás/hétre). A jelenlegi átlagos utazásszám 1,07, míg a járvány után 

becsült 1,13 utazás/hét. A visszarendeződés látható, hosszú távra becsült változás a járvány hatására kis 

mértékű. A közlekedési eszközök kapcsán egyértelműen az autó emelkedik ki. Mellette látható a 

tömegközlekedés visszaesése és az online ügyintézés megemelkedése. A válaszadók nagy arányban 

jelezték, hogy 0 alkalommal utaznak hetente személyes ügyet intézni, de vannak olyanok is, akik heti 

egy alkalomnál ritkábban teszik ezt meg. Mindez megfigyelhető a két kérdésre adott válaszok közötti 

különbségből is: közlekedési módmegadása helyett csak a válaszadóknak néhány százaléka jelezte, 

hogy nem intéz ügyeket. 

Már a járvány előtti években is felfutóban volt az online vásárlás, illetve az ügyeinket is egyre 

gyakrabban online is el lehetett intézni. Mindkettőre vonatkozott egy-egy kérdés, amely arra 

vonatkozott, hogy a kérdőív kitöltője választaná-e az online formáját a vásárlásnak és az ügyintézésnek. 

Összesen 57% válaszolta, hogy szívesebben vásárol online. Ezzel szemben kevesebben akarnak 

személyesen ügyet intézni: 78% mondta azt, hogy szeretné inkább online intézni az ügyeit. Emellett a 

kérdésre válaszolók közül (összesen 500 válaszadó) a vásárlásnál 14%, az ügyintézésnél 21% válaszolta, 

hogy inkább online végezné ezeket a tevékenységeket, amiket egyébként a járvány alatt kezdett 

használni. 

A szabadidős és családi programokra vonatkozó válaszok esetében is látható a korlátozások hatására a 

csökkenő utazásszám, és a visszarendeződés. A korlátozások alatt a válaszadók mintegy 40%-a nem járt 

heti szinten ilyen programokra. Átlagosan a járvány előtt 1,72 utazás/hét volt a jellemző, a korlátozások 

alatt már csak 0,99 utazás/hét. Jelenleg ez 1,53 utazás/hét és a prognózisok közül ez az egyetlen kérdés, 

mely magasabb mint a járvány előtt (1,83 utazás/hét). Itt is látható a közlekedési módokkal való 

összevetésben, hogy a közlekedési mód kapcsán kevesebben jelölték azt, hogy nem utaztak ilyen célból, 

mint az utazásszám esetében a 0 utazás/hét választ. Mindez azt engedi feltételezni, hogy nem heti szinten 

voltak ilyen utazások, hanem ritkábban. A közlekedési módok közül az autó kiemelkedő, jelentős 

változás a különböző időszakokban nem történt. 
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6. ábra - A bevásárlással, a személyes ügyintézéssel és a szabadidős, családi programokkal 

kapcsolatos válaszok 

2.3.3 Módválasztási arányok változása 

Az utolsó lényegi kérdés, amely a járvány hatásaihoz kapcsolódik, arra várja a választ, hogy a járvány 

előttihez képest a válaszadók többet használják-e az autójukat vagy többet kerékpároznak, gyalogolnak 

az úticéljuk elérése érdekében. Mindkét esetben 69% válaszolta, hogy nem jellemző rá, amely elég nagy 

arány. Az autók esetében meglepő ez az eredmény, mivel a munkába járásnál, de kisebb mértékben a 

többi indoknál is emelkedés volt tapasztalható az autóhasználatra vonatkozó válaszokban. 

Azok között, akik többet használják az autót vagy a kerékpárt a korábbiakhoz képest válaszolhattak a 

jellemző okokra, amelyek e mögött húzódnak. Az autó esetében a járvány elleni védekezésnél fontosabb 

ok a kényelem és a rövidebb utazási idő. Ennek ellenére a járvány elleni védekezést, mint okként 

megjelölő válaszadók aránya 62,1%. Kevésbé releváns ok az alacsonyabb útiköltség vagy új lakhely, 

munkahely. 

A kerékpározás és gyaloglás esetében az egészséges életmód szem előtt tartása a kiemelkedően 

legfontosabb a válaszadók között (79,8%). Emellett hasonlóan az autót többet használókhoz, a rövidebb 

utazási idő és az alacsonyabb útiköltség található még a járvány elleni védekezés előtt, amely a 

válaszadók 34,6% számára fontos oka a szokások változásának. 
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Konklúzió 

A forgalmi adatelemzés és a kérdőíves felmérés alapján egyértelműen kirajzolódott a pandémia hatása 

mind a forgalomnagyságra, mind az utazási szokásokban bekövetkezett változásokra. Bizonyos 

változások a járvány hatására történtek, más változások esetében pedig, a pandémia már korábban is 

meglévő folyamatok felgyorsulását eredményezte. 

A pandémia idején egyértelműen előtérbe került az egyéni közlekedés, és markánsan visszaesett a 

tömegközlekedés. A közúti forgalmi adatok alapján a személygépjármű forgalom sokkal gyorsabban 

állt helyre, bár a vizsgált időszak végéig még nem érte el minden esetben a járvány előtti adatokat. A 

kérdőíves közvéleménykutatás alapján, a különböző utazási indokok kapcsán megjelölt közlekedési 

módok közül egyértelműen az autó volt a legjellemzőbb válasz (kivéve a diákok oktatási intézménybe 

való utazásai esetében).  

A tömegközlekedés az autókkal szemben nagyobb visszaesést mutat a forgalmi adatok alapján a járvány 

előttihez képest, és a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint is 15%-al alulmarad a járvány előtti 

utasforgalomhoz képest. A kérdőívre adott válaszok alapján is látható a tömegközlekedés visszaesése 

minden vizsgált területen, és a heti utazások száma a jövőben sem fogja teljesen elérni a járvány előtti 

értékeket.  

A forgalomcsökkenés fő okai között nem minden esetben a járvány elleni védekezés az elsődleges, de 

kétség kívül fontos szempont (a munkahelyre való utazásszám csökkenésénél ez az egyetlen jellemző 

válasz). Az oktatási intézménybe való utazásnál a változó órarend, az autóhasználat növekedésénél a 

kényelmi okok és a rövidebb utazási idő, míg a kerékpár és a gyaloglás térnyerése esetében az 

egészséges életmód és az alacsonyabb útiköltség fontosabb tényező volt mint a járvány elleni védekezés. 

A közvéleménykutatásból kirajzolódott másik fontos tendencia, hogy tovább fog erősödni a vizsgált 

tevékenységek online térbe helyeződése. A jövőben várhatóan tovább fog emelkedni a távmunka, a 

távoktatás, az online vásárlás, és az online ügyintézés mértéke, miközben a távmunka és a távoktatás 

szintje várhatóan nem fogja elérni a pandémia idején tapasztalt kiugróan magas értékeket. A kérdőívre 

adott válaszok szerint az online vásárlás és online ügyintézés növekedése a jövőben is folytatódik. 

Összeségében megállapítható, hogy a pandémia következtében lecsökkent utazási igények a járványt 

követően várhatóan visszatérnek az eredeti szint közelébe. A COVID járvány miatt a módválasztási 

arányokban az egyéni közlekedés irányában bekövetkezett eltolódás tekintetében is várható, hogy az a 

közeljövőben a módválasztási arányok megközelítik a járvány előtti állapotot.  

A közlekedési igényekkel kapcsolatos hosszú távú változások oka elsősorban a napi tevékenységek 

online térbe történő további áthelyeződése, melynek folyamatára a pandémia közvetlen hatást gyakorolt. 

Ide tartozik az össz-közlekedési igényekben várhatón fennmaradó kismértékű csökkenés, mely 

elsősorban a közösségi közlekedésben mutatkozhat meg. A másik tartós folyamat az utazási indokokban 

várható eltolódás, mégpedig a munkahelyi-oktatási célú utazások arányának csökkenésével és a 

szabadidő-szórakozási célú utazások arányának növekedésével. 
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Kivonat: Budapesten már a 2000-es évek közepétől elérhető bárki által igénybe vehető igényvezérelt közösségi 

közlekedési szolgáltatás az éjszakai hálózaton, a 2010-es évek eleje óta pedig a nappali hálózaton is 

több vonal működik ilyen módon a ritkábban lakott, hagyományos közösségi közlekedéssel 

gazdaságosan nem lefedhető területeken. 2019-ig az igényeket telefonon vagy a sofőrnél tudták 

jelezni az utasok, 2020-ban az Interreg SMACKER CE projekt része ként a BKK online 

igénybejelentő rendszert fejlesztett, amelyet egy év pilot után annak pozitív fogadtatása miatt tovább 

üzemeltet. A jövőben cél az igényvezérelt rendszer további fejlesztése, mind a vonalak számát, mind 

azok típusát tekintve, illetve az integráció és digitalizáció jegyében a szolgáltatásmegrendelés 

elérhetővé tétele a BKK integrált mobilalkalmazásában.  

Kulcsszavak: igényvezérelt, ritkán lakott, SMACKER, online igénybejelentő, digitalizáció 

Bevezetés 

A budapesti közösségi közlekedési rendszerben a 2000-es évek közepétől jelent meg az igényvezérelt 

személyszállítási szolgáltatás, amely a mai napig fontos szerepet játszik az alacsony forgalmú 

térségekben. Ez a típusú közösségi közlekedési szolgáltatás rugalmas, fenntartható megoldást kínál az 

ilyen térségek közlekedőinek. A rendszer indulásától az igényeket telefonon lehetett bejelenteni, ami 

azonban felhasználói és üzemeltetői oldalról is hordozott magával problémákat. Ezekre keresett 

megoldást a BKK egy Európai Uniós kutatás-fejlesztési projekt keretein belül. 

1. A budapesti igényvezérelt közlekedés bemutatása 

1.1 Történeti áttekintés 

Budapesten az első – bárki által igénybe vehető – igényvezérelt személyszállítási szolgáltatást 2006-ban 

a BKV Zrt. indította a 937-es éjszakai viszonylattal. A szolgáltatás a 901-es éjszakai autóbusz viszonylat 

egyetlen menetének a nappali 137-es viszonylat útvonalán történt meghosszabbítását jelentette. A 

viszonylat a meghosszabbított szakaszon igényvezérelt üzemben közlekedett. Az igényvezérelt 

szakaszra utazók a járművezetőnek jelezhették továbbutazási szándékukat, míg az igényvezérelt 

szakaszról utazók a fődiszpécseri telefonszámon jelezhették az utazási szándékukat.  

 

1. ábra: Igényvezérelt viszonylatok Budapesten 2006-2019 forrás: [2] 
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A kísérlet bevált, a tesztidőszak alatt a járat csak a napok mintegy felén közlekedett, amely azt jelentette, 

hogy kimaradó menetek kb. 1000 Ft/nap költségmegtakarítást jelentettek. 2013-ban az igényvezérelt 

járat már 94%-ban közlekedett, így a megtakarítás összességében csökkent (lásd: [1]).  

BKK először 2013-ban indított újabb igényvezérlet szolgáltatásokat Telebusz márkanévvel. Ekkor 

kétféle igényvezérelt szolgáltatás indult. Az egyik fajta a 937-es viszonylathoz hasonlóan meglévő 

viszonylat útvonalának igényvezérelt üzemű meghosszabbítását (260-as viszonylat meghosszabbítása), 

míg a másik fajta új viszonylat indítását jelentette teljes útvonalon igényvezérlet üzemben (219-es 

viszonylat). A 219-es igényvezérelt viszonylat esetében az útvonal egy része nem fix, csak igény esetén 

tér be egy-egy járat adott útszakaszram továbbá ezeken az útszakaszokon a megállóhelyek helyett fel- 

és leszállópontok kerültek bevezetésre, amelyek nem rendelkeznek járdaszigettel és nem KRESZ 

táblával jelöltek. Az utazási igények bejelentése változatlan maradt, telefonhívással, illetve a 

járművezetőnek jelzéssel. Az utazási igényeket tartalmazó hívásokat azonban már a BKK 

ügyfélszolgálata fogadta minden más (pl. panaszbejelentésről szóló) telefonhívással együtt.  

Az igényvezérelt szolgáltatások 2014-ben tovább bővültek a 157-es és 65-ös viszonylatok 

hosszabbításával és a 297-es és 298-as új, a 80-as vasútvonalra ráhordó viszonylatokkal. Mindegyik 

esetben a csúcsidőben fixen indulnak, addig azon kívül csupán igény esetén közlekednek, előbbiek a 

hosszabbított útvonalon, az utóbbiak a teljes útvonalukon.  

2018-tól a 60-as jelzésű fogaskerekűt pótló 60A és 60B autóbuszjáratok is – több alkalommal – 

csúcsidőn kívül fix útvonalukon igényvezérelt üzemben közlekednek.  

2019-ben a XVII. kerületi, 80-as vasútvonalra ráhordó igényvezérelt viszonylatok között a 269-es is 

megjelent. A 219-es viszonylat útvonala átszervezésre került, míg az utazási igények növekedése miatt 

a csúcsidei indulások fixé váltak. A 260-as viszonylat menetrendje időközben teljes üzemidőben fixé 

vált.  

Budapesten az 1990-es évek közepétől működik mozgássérülteknek nyújtott háztól-házig midibusz 

szolgáltatás, amely azért jött létre, mert abban az időben nem volt alacsonypadlós közösségi közlekedési 

szolgáltatás. E szolgáltatás is igényvezérelt szolgáltatás, amely az alacsonypadlós közösségi közlekedési 

szolgáltatás terjedésével a jövőben okafogyottá válhat.  

1.2 A budapesti igényvezérelt közlekedés csoportosítása 

A budapesti igényvezérelt közlekedési szolgáltatásokat [3] irodalom alapján a felhasználói csoportok 

(1), a rendszer célja (2), a rendszer elméleti alapmodellje (3) szerinti csoportosításban mutatjuk be. 

A potenciális utasok (felhasználói csoportok) mind a mozgásukban korlátozottak mind mozgásukban 

nem korlátozottak, de a háztól-házig midibusz szolgáltatás esetében kizárólag a mozgásukban 

korlátozottak.  

A rendszer célja a munkába, iskolába járás, és egyéb (vásárlás, szórakozás, szabadidő, hivatali 

ügyintézés), azonban a háztól-házig midibusz szolgáltatás esetében betegszállítás is lehet.  

1. táblázat: Igényvezérelt viszonylatok csoportosítása térbeli-időbeli jellemzőik alapján, forrás: 

[4,5,6] alapján továbbfejlesztve 
Menetrend 

rugalmassága 

Útvonal 

rugalmassága 

Igény szerinti 

indulások teljes 

üzemidőben 

Fix indulások 

csúcsidőben, azon 

kívül igény szerinti 

indulások 

Fix indulások teljes 

üzemidőben 

Igény szerinti útvonal 

219 (kezdetben), 

háztól-házig midibusz 

szolgáltatás 

mozgássérülteknek 

219 (ma)  

- 

Fix útvonal csúcsidőben, 

azon kívül betétjárat igény 

szerinti hosszabbítással 

260 (kezdetben), 937 65, 157,  

260 (később) - 

Fix útvonal - 

60A, 60B (fogaspótlók)  

269, 297, 298 

hagyományos közösségi 

közlekedés 

260 (ma) 



Az igényvezérelt közlekedés fejlesztése Budapesten 

 

 

Azalapmodell szerint az útvonal rugalmassága, a menetrend rugalmassága és a felhasználók köre szerint 

lehet csoportosítani. A felhasználók köre alapján lehet zárt és nyílt a rendszer. Zárt a budapesti rendszer, 

mert csak előre regisztrált utasok adhatják le utazási igényeiket előre, míg nyíltnak nevezhető a rendszer 

mivel a háztól-házig midibusz szolgáltatás kivételével az igényvezérelt szakaszra a járművezetőnél is 

jelezhetik az utasok továbbutazási szándékukat.  

A budapesti igényvezérelt viszonylatokat az útvonal és a menetrend rugalmassága alapján a következők 

szerint csoportosíthatjuk. Az útvonal rugalmassága alapján lehetnek fix, vagy igényvezérelt útvonalúak, 

vagy részlegesen mindkettő. A menetrend rugalmassága alapján igény szerinti vagy fix indulásúak. Az 

1. táblázat összefoglalóan bemutatja mely igényvezérelt szolgáltatás milyen útvonali és a menetrendi 

rugalmassággal bír. A táblázatban balról jobbra és felülről lefelé haladva a teljesen igény szerinti 

közlekedéstől eljutunk a hagyományos közösségi közlekedéshez, amely állandó útvonallal és 

menetrenddel üzemeltetett. Feltüntettük a táblázatban a mozgássérülteknek indított háztól-házig 

midibusz szolgáltatást is. A 260-as járat példáján látható az az eset is, amikor az igényvezérelt 

szolgáltatás az utasszám növekedés következtében hagyományos közösségi közlekedéssé válik.  

A 219, 297 és 298-as viszonylatok 2018. évi kocsikilométer futásteljesítményének vizsgálata alapján 

igény hiányában a menetek 16%-a maradt el. A kimaradó futások esetében a szolgáltató közvetlen 

(üzemanyag és karbantartási) költségeinek 30%-át takarítja meg [5].  

1.3 A budapesti igényvezérelt közlekedés üzemeltetési tapasztalatai 

Az igényvezérelt szolgáltatások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, elnyerték az utasok tetszését. 

A tapasztalatok alapján e szolgáltatásokat – utasszán növekedés esetében – részben (például 

csúcsidőben) vagy teljes üzemidőben hagyományos menetrend szerinti (fix indulások) közösségi 

közlekedéssel lehet felváltani. További igényvezérelt szolgáltatásokat lehetséges a jövőben újabb, de 

alacsony laksűrűségű területek feltárására, vagy meglévő, peremidőszakban alacsony forgalmú 

közösségi közlekedési szolgáltatások kiváltására indítani. Ha nem közlekedik egy járat, az 

értelemszerűen zaj- és légszennyezés csökkenést eredményez.  

2. A budapesti igényvezérelt közlekedés igénybejelentési módjai 

2.1 A hagyományos igénybejelentési módok bemutatása 

Az első fejezetben bemutatott igényvezérelt közösségi közlekedési járatok már a SMACKER projekt 

előtt is üzemeltek Budapesten, de azokra csak telefonon, vagy az autóbuszvezetőnél személyesen 

lehetett jelezni az igényt. A személyes igénybejelentés abban az esetben jól működött, működik, ha a 

végállomáson, vagy a vonal nem igényvezérelt szakaszán száll fel az utas, ahol igényét tudja szóban 

jelezni, azonban minden más esetben telefonon kellett ezt megtenni. Ez a megoldás a 2010-es évek 

elején korszerűnek számított, de számos nehézséget okozott mind az utasok, mind a szolgáltató részére. 

A BKK-ban jelentős diszpécseri humánerőforrást kötött le az igénylések fogadása, azok adminisztrálása, 

egyeztetése az autóbuszvezetőkkel, továbbá a manuális folyamatok hibázásra is lehetőséget adtak. A 

felhasználóknak is okozott kényelmetlenséget, a diszpécser jelentkezésére túlterhelt időszakban várni 

kellett, így egy-egy igénylés percekig is tarthatott, a hívás díja a felhasználókat terhelte, hallássérült 

utasok nem tudtak igénylést leadni. A technológia fejlődésével egyre erősebb igény mutatkozott a 

folyamat automatizációjára, az igénybejelentés online formában lehetővé tételére, amely szakmai és 

pénzügyi támogatása reményében a BKK egy nemzetközi konzorcium tagjaként pályázatot nyújtott be 

az Európai Unió Interreg Central Europe pályázati felhívására, amely pozitív elbírálást kapott, 2019 

márciusában elindult a SMACKER projekt. 

2.2 A SMACKER projekt céljainak bemutatása 

A SMACKER elnevezésű, Interreg Central Europe finanszírozású kutatás-fejlesztési-innovációs projekt 

célja a periférikus, kisebb laksűrűségű területek közösségi közlekedési kiszolgálásának javítása. A 

projektben a BKK Zrt. projektpartnerként vesz részt, feladata a fővárosi igényvezérelt közösségi 

közlekedési szolgáltatások fejlesztése. Budapesten a projekt keretében az igényvezérelt közösségi 

közlekedési vonalak fejlesztése a cél, a foglalási folyamat kényelmesebbé és hatékonyabbá tételével. A 

projekt eredményeként a korábbi telefonos igénybejelentés mellé egy online felület került kifejlesztésre, 

amely kényelmesebbé teszi a foglalást, illetve tehermentesíti a diszpécsereket. 
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A projekt vezetője az SRM Reti e Mobilità, Bologna és régiójának közösségi közlekedési vállalata. A 

projektben 9 partner vesz részt 6 országból, amelyek összesen 2,1 millió euró támogatásban részesülnek. 

Budapest mellett Olaszországban az Apennine régió, Lengyelországban Gdynia városa, Cseh 

Köztársaságból Praha-Suchdol önkormányzat, Szlovéniából a Pomurska régió vidéki térsége és 

Ausztriából a kelet-tiroli régió hegyvidéki részén bevezetett igényvezérelt közlekedés fejlesztésével 

javítja a közösségi közlekedés lehetőségeit. [7] 

2.3 Az online igénybejelentő rendszer kialakításának bemutatása 

Az online igénybejelentő rendszer részleteinek kidolgozásához a BKK a projekt részeként 2019-ben 

kezdett neki. A műszaki diszpozíció elkészítését a valós igények felmérésével kezdte. Ennek érdekében 

helyi mobilitási fórumokat szervezett, amelyre egyetemekről, tudományos intézetekből meghívta a téma 

szakértőit, a rendszer üzemeltetésében résztvevő diszpécsereket, autóbuszvezetőket. Összesen 4 ilyen 

fórumot szervezett a BKK, ebből kettő a diszpozíció megírása során, egy a tesztidőszak alatt, egy pedig 

annak befejeztével, az eredmények értékelése céljából. A fórumok számos tanulsága közül a 

legfontosabb talán a stakeholderek bevonásának, illetve a kommunikációnak a jelentősége. 

Az igényvezérelt járatok utasainak elégedettségét, online járatigénylésre vonatkozó igényt is felmérte a 

BKK 2020 februárjában, helyszíni kikérdezés formájában, 6 igényvezérelt vonal összesen 172 utasát 

megkérdezve. Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja fontosnak az online igénybejelentés lehetőségét 

3,05-ös átlagot jött ki a megkérdezett értékeléséből, ahol a 4 a nagyon fontos, 1 az egyáltalán nem fontos. 

Összességében az igényvezérlet járatokkal kapcsolatos elégedettség nagy, de jelentős eltérés 

tapasztalható vonalanként. Az igénybejelentés módjára vonatkozó elégedettség ennél is nagyobb szórást 

mutat, a Budai hegyvidéket kiszolgáló járatok esetében inkább elégedettek voltak már a telefonos, illetve 

sofőrnél történő bejelentési lehetőséggel, míg ez a kelet-pesti vonalakról (297, 298) nem mondható el. 

Az utasok értékelését vonal szerinti bontásban az alábbi, 2. ábra mutatja be.  

 

2. ábra: Telebusz rendszerben üzemelő jármű és megállóhely, saját szerkesztés 

A kérdőív kitöltői számos szabadszavas kommentet is adtak, többen olyan visszajelzést, hogy telefonos 

bejelentés nehézkes, az online bejelentési mód bevezetését is számos válaszadó külön kommentben is 

támogatta, de több jelzés érkezett arra vonatkozólag is, hogy annak elkészültét követően is fenn kell 

tartani a telefonos igénybejelentési lehetőséget is.  

A BKK szakmai csapata a szakértői és falhasználói igényeket is figyelembe véve készítette el a műszaki 

diszpozíciót az igénybejelentőrendszer kialakítására, amely egy online igénybejelentőfelületet, a 

szükséges háttérrendszert, valamint a járművezetői alkalmazást foglalta magába. Az önálló alkalmazás 

kifejlesztését a BKK elvetette az integrációs célokra való tekintettel, a FUTÁR alkalmazásba történő 

integrálás pedig annak már akkor tervezett cseréje miatt nem volt célszerű, de a későbbi integrálhatóág 

érdekében API kialakítása is része volt a műszaki leírásnak. A 2020 júniusában közzétett, fejlesztésére 
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és egyéves üzemeltetésére vonatkozó eljárást követően a nyertes ajánlattevő a BKK-val folyamatos 

együttműködés mellett 2020 novemberére készült el a fejlesztéssel, ezt követően indult az egy éves pilot. 

Az utasoldali igénybejelentő felület magyar és angol nyelven, asztali számítógépről és okostelefonról is 

elérhető, azokat a 3.ábra mutatja be. 

 

3. ábra: Az igénybejelentő felület magyarul, asztali számítógépen és okostelefonon 

2.4 Az online igénybejelentő rendszer bemutatása 

A mobilitási fórumokon résztvevő szakértők javaslatait követve a BKK nagy hangsúlyt fektetett az 

indulás után a rendszer kommunikációjára. Az igényvezérelt vonalakon közlekedő járműveken 

poszterek és szórólapok voltak elérhetőek (4. ábra), az érintett megállókban a menetrend mellet szintén 

felhívták az utasok figyelmét az új igénybejelentési lehetőségre (5. ábra). Az indulásról a BKK 

sajtóközleményt is kiadott, amelyet közösségi média oldalain megosztott, illetve több mint 20 országos 

médium is átvette azt.  
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4. ábra: Új igénybejelentési módot bemutató poszter az igényvezérelt vonalon közlekedő buszon 

 

5. ábra: Új igénybejelentési módot bemutató poszter az igényvezérelt vonal megállójában 

Az online igénybejelentő rendszer hamar népszerű lett az utasok körében, a pilot 3. hónapjára már több 

mint 250-en regisztráltak a rendszerbe, több mint 1000 online igénybejelentést beküldve. A teles pilot 

időtartama alatt, 2020 decembere és 2021 novembere között összesen 4500 igénybejelentés érkezett 

online csatornán keresztül, és 600 felhasználó regisztrált. Ezek járatok közti eloszlásának szórása 

jelentős, de ez az egyes vonalak sajátosságainak tudható be, a 65-ös és 157-es vonalak esetében csak 
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peremidőben, és csak a szakasz egy rövid, külső része igényvezérelt, az erre való utazásról az igényt az 

esetek nagyrészében a sofőrnél jelzik az utasok. 

 

6. ábra: Telebusz igénylések típusonkénti megoszlása a pilot időtartama alatt 

Látva azt, hogy valós igény volt az online igénybejelentési lehetőségre, azt az érintett felhasználók egy 

jelentős része használja, a BKK a pilot végét követően úgy döntött, hogy saját forrásból tovább 

üzemelteti a bejelentő rendszert, így az a pilot indulása óta, megszakítás nélkül elérhető a felhasználók 

számára. Az új igényvezérelt vonalak kialakításának lehetősége mellett a BKK azt is vizsgálja, hogy 

milyen innovatív megoldások vezethetők még be, amelyek méginkább alkalmazkodnak az utasok 

igényeihez, még jobban tudják támogatni a város élhetőségi és fenntarthatósági céljait, az egyéni 

közlekedésnek vonzó közösségi közlekedési alternatívát nyújtva. 

Konklúzió 

Az igényvezérelt közösségi közlekedési szolgáltatás már sokéves múltra tekint vissza Budapesten, de a 

telefonos igénybejelentő mód nem volt elég komfortos az utasoknak, a BKK-nál pedig humánerőforrást 

kötött le. A BKK egy K+F projekt keretein belül kifejlesztett egy online igénybejelentő rendszert, amely 

egy hatékonyabb, komfortosabb, 21. századibb megoldást kínál. A rendszert 2020 decemberétől egy 

éven át tesztelte a BKK, amely pozitív eredménnyel zárult, a felhasználók hamar megszerették a 

rendszert, így a tesztidőszakot követően azt tovább üzemelteti, illetve az igényvezérelt szolgáltatások 

további fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. A szolgálattások további fejlesztését indokolja a kimaradó 

futások esetében elérhető 30%-os közvetlen költségmegtakarítás, valamint az, ha nem közlekedik egy 

járat, az zaj- és légszennyezés csökkenést is eredményez, illetve a felhasználóktól kapott pozitív 

visszajelzés is. A jövőben mind peremidőszakban nem kihasznált, hagyományos vonalak részben 

igényvezérelt üzemre történő átállása, mind lefedetlen területek ily módú kiszolgálása elképzelhető, 

előbbi esetben az átállás széleskörű kommunikációja kiemelten fontos, az utasvesztés és 

elégedettségcsökkenés elkerülése érdekében.  

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük az Európai Unió Interreg Central Europe keretprogramjának a 

SMACKER projektet finanszírozását. 
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Kivonat: Magyarország közúti közlekedésből származó, összesített károsanyag-kibocsátásának számítását az 

Európai Megfigyelési és Értékelési Program (EMEP) által meghatározott szoftverrel valósítottuk meg 

(CO2; CH4; N2O; NOx; SO2; NH3; PM2.5; PM10; CO; fém- és szerves szennyezők). Munkánk 

célja, hogy bemutassuk az összesített szennyezés térbeli elosztásának KTI által kifejlesztett számítási 

módszerét. Magyarország területét 1222 db, földrajzi fokhálózati vonalak (WGS84 – EPSG:4326 

vonatkozási rendszer) által határolt, szabályos 0,1 x 0,1 fokos cellával fedte le az EMEP. Ezeknek a 

celláknak az összességét tekintettük a Magyarországra vonatkozó EMEP gridnek. Feladatunk volt, 

hogy kiszámítsuk minden egyes cella területére eső egyedi káros-anyag kibocsátást. A felfelé 

építkező, egyedi források összesítéséhez nem álltak rendelkezésünkre megfelelő alapadatok, ezért a 

felülről lebontó módszert vettük igénybe számításainkhoz. Forrásaink a 2018-as Országos Közúti 

Adatbank forgalomszámlálása; Központi Statisztikai Hivatal lakónépesség adatok; OpenStreetMap 

közút útszakaszok; ArcHungary (2018 évi verzió) település adatok. A forgalomszámlálás adatai 

főként az országos közúthálózatra vonatkoznak. A számítást három geometriailag is jól elkülönülő 

részterület, és a hozzájuk tartozó módszertan szerint végeztük. Ezek a legalább 5000 fő lakónépességű 

települések belterületi részei és az ezekhez tartozó járműforgalom által használt közutak (városi 

területek). Az autópálya besorolású közutak (autópályák). Valamint azok az egyéb országos közutak 

(az OpenStreetMap szerinti „major roads” kategóriából), amelyek nem tartoztak a fenti két osztály 

egyikébe sem (vidéki utak). Az egyes osztályokra felosztási faktorok kerültek meghatározásra. 

Munkánk eredményeként meghatározható az országos gridre aggregált emisszió alapján az adott 

cellában történt fejlesztések hatása a károsanyag-kibocsátásra.  

Kulcsszavak: Kibocsátás leltár; emisszió kataszter; EMEP grid; EMEP cella; közlekedés; károsanyag 

kibocsátás; üvegházhatású gázok; emisszió térbeli eloszlása; raszter; kibocsátási faktor; 

Európai Megfigyelési és Értékelési Program  

Bevezetés 

A hazai közúti közlekedésben üzemeltetett, mozgó forrásokból származó éves összesített károsanyag-

kibocsátás, az országos emisszió-kataszter meghatározásának évenkénti, előrejelzés számításának 

kétévenkénti, és a káros anyagok kibocsátott mennyiségei térbeli felbontásának 4 évenkénti 

kötelezettségét a Levegő védelméről szóló 306/2010. Korm. rendeletben rögzítették, majd a célok 

változását követve a 278/2014. és a 133/2018. Korm. rendeletekkel módosították. Jelen publikációban 

a 2019. évi összesített közúti káros-anyag kibocsátás egyedi cellákra vonatkozó térbeli felosztásának 

számítását részletezzük. Első lépésben a hazai közúti közlekedésben üzemeltetett mozgó forrásokból 

származó károsanyag-kibocsátás került meghatározásra az országos emisszió-kataszterben a 2019-es 

évre összesítetten. Majd az ország területét lefedő EMEP grid 1222 egyedi cellájának (0,1°x0,1°) 

bontásában. 

Az üvegházhatású gázok jelentési kötelezettsége az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 

Keretegyezményéhez (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC, 1992. Rio 

de Janeiro), és annak legfrissebb konvenciójához, a Párizsi Megállapodáshoz (2015.) kapcsolódnak. Az 

EMEP felé a benyújtási határidő a számítási évet követő 2. év január 15. A kibocsátás éve utáni első év 



Az országos összesített közúti káros-anyag kibocsátás EU által meghatározott, térbeli cellákra bontásának módszere a 2019. évi kibocsátási 
leltár alapján 

 

 

az adatgyűjtés és számítás időszaka december 31-ig bezárólag. Az összesített adatokat az Országos 

Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) küldi a következő (2.) év elején az EMEP részére. Ide tartozik a CO2, 

CH4 és N2O éves teljes kibocsátott mennyiségének meghatározása, előrejelzése és az adatok térbeli 

eloszlásának számítása egyaránt. Ugyanakkor a főbb légszennyező gázok (NOX, NMVOC, SO2, NH3 és 

CO) kibocsátott mennyiségével kapcsolatos eredményeit is elküldi az OMSZ a szervezetnek.  

Az éves károsanyag-kibocsátás számítása a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 

levegőszennyezésről szóló Egyesült Nemzetek Egyezményéből (Convention on Long Range 

Transboundary Air Pollution, CLRTAP, Genf 1983.) adódó jelentési kötelezettség. Az egyezmény 

részeként működő Európai Megfigyelési és Értékelési Program (European Monitoring and Evaluation 

Programme, EMEP) célja a légszennyező anyagok kibocsátásának és terjedésének monitorozása, illetve 

a konvenciók által meghatározott környezetvédelmi célok elérése a kutatóközpontok és munkacsoportok 

szakmai támogatásával. Az EMEP az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának 

(ENSZ EGB) vezetése alatt áll. 

A kibocsátási nyilvántartásokkal és előrejelzésekkel foglalkozó munkacsoport (Task Force on Emission 

Inventories and Projections, TFEIP) nyújt segítséget a részes feleknek az egyezményhez kötődő 

légszennyezőanyag-kibocsátások és az előrejelzések számításához és benyújtásához. Az EMEP 

alprogramját gondozó bécsi Emisszió-leltár és Előrejelzések Központja (Centre on Emission Inventories 

and Projections, CEIP) gyűjti össze az egyezmény részes feleinek emissziós katasztereit, illetve a 

levegőszennyező anyagok, nehézfémek, kisméretű részecskék, fotokémiai oxidálószerek, szerves 

anyagok kibocsátásáról szóló előrejelzéseit. Az éves összes kibocsátás és projekció jelentésének 

határideje február 15., míg a 4 évenkénti részletes, 1222 gridre felbontott emisszió értékeit május 1-jei 

időpontra várják. A szektorok károsanyag kibocsátási nyilvántartásait és előrejelzéseit szintén az OMSZ 

küldi meg a CEIP-nek, melyek közlekedési részeinek számítását a KTI végzi az EMEP folyamatosan 

frissített kézikönyve alapján és a bekért adatok alapján ([1]-[6]).  

A Tier1 módszer (top-down, szétosztó) az éves összesített üzemanyag-felhasználásból változó emissziós 

szorzófaktorok segítségével határozza meg a kibocsátott káros anyag mennyiségét. A Tier2 (bottom to 

up; összesítő) az egyes járművek és/vagy járműcsoportok műszaki paraméterei és forgalmi aktivitása 

szerint számolt szennyezést összegzi.  

1. Éves károsanyag-kibocsátás meghatározása 

Magyarország közúti közlekedésből származó károsanyag-kibocsátásának számítását a 2019. évben is, 

korábbi évhez hasonlóan a COPERT5 (Computer Programme to Calculate Emission from Road 

Transport) szoftverrel valósítottuk meg (5.4 verzió). A fejlesztő EMISIA vállalatot az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmantal Agency, EEA) támogatja, a JRC-hez (Joint 

Research Centre, Közös Kutatóközpont) kapcsolódó ERMES (European Research on Mobile Emission 

Sources, Mobil Kibocsátó Források Európai Kutatóintézete) konzorcium révén.  

A feldolgozandó adatállományt olyan struktúrában állítottuk elő, amely megfelelt a szoftver bemeneti 

adatigényeinek. A COPERT5-höz szükséges bemenő adatok általánosan a következők: 

• járműállományi adatok [db/alkategória] 

• futásteljesítmény adatok [km/év]  

• életkor szerinti kumulatív futásteljesítmény [km] 

• forgalmi szituációk [%]  

• átlagsebességek [km/h] 

• felhasznált tüzelőanyag mennyisége [tonna/év] 

• országspecifikus adatok: 

o napi minimum és maximum hőmérséklet országos havi átlagértékei [℃] 

o havi átlagos relatív páratartalom [%] 

o Reid-féle gőznyomás [kPa] 

o benzin és gázolaj tüzelőanyagok országspecifikus kéntartalmának meghatározása [ppm wt] 

o bioetanol ETBE (etil-tercier-butil-éter) tartalmának meghatározása (biodízel FAME 

(zsírsav-metil-észter) tartalma biztosított a modellben, EU-s adatokból ismert). 
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A közúti közlekedésre vonatkozó, megfelelően előállított bemenő adatállománnyal, a COPERT5 

program segítségével számított részletes, magyarországi összemissziós értékeket a 2019. évre az alábbi 

táblázat (1. táblázat) tartalmazza. 

13. táblázat: A hazai közlekedés károsanyag kibocsátása az egyes közlekedési alágazatokra 

vonatkozóan 

Fő légszennyezők [t] Üvegházhatású gázok [t] 

NOX 
NM-

VOC 
SO2 NH3 CO2 CH4 N2O 

39169 13106 54,2 1177,8 14878127 884 540 

Egyéb [t] Kisméretű részecskék [t] 

CO VOC CH* PM2,5 PM10 TSP BC 

78120 13 991 13 991 2 303 3 187 4 252 978 

Kiemelten fontos nehézfémek 

[kg] Kiemelten fontos szerves szennyezők 

Pb Cd Hg HCB [g] PCB [g] PCDD/ PCDF [g] PAH össz [kg] 

1701 54,7 20,4 1,41 0,29 1,46 426 

További nehézfémek [kg] 

As Cr Cu Ni Se Zn  
20,4 855 21 630 428 60,7 10 237  

*CH = VOC, a közúti közlekedésben a szénhidrogének külön megemlítésre kerülnek 

Rövidítések: NMVOC Nem metán illékony szerves vegyületek; PCDD/ PCDF Poliklórozott-dibenzo-

dioxinok/furánok; HCB hexaklór-benzol; PCB Poliklórozott bifenilek; PAH Poliaromás szénhidrogének 

2. A közúti közlekedés országos éves emissziójának térbeli felbontása 

2.1 Bemenő adatok  

Az emissziós adatok elengedhetetlen eszközei a környezetünkben lévő légszennyező anyagok 

forrásaival és dinamikájával kapcsolatos környezeti problémák megértésének. Az alulról felfelé 

(bottom-up) építkező megközelítés a legpontosabb módja a közúti járművek emissziós kataszterének 

értékelésénél, lehetővé téve a kibocsátás becslését útszegmensenként (útszakaszonként). Ezt a módszert 

akkor alkalmazzák, ha az elemzéshez szükséges részletes információk rendelkezésre állnak (például az 

egyes járművek műszaki adatai, a teljes évben bejárt útvonaluk és a hozzá tartozó sebesség értékek). 

Megvalósításuk azonban alapvetően idő- és kapacitásigényes. A rendelkezésünkre álló korlátozott 

erőforrások miatt, jelenlegi munkánk a közúti járművek emissziós kataszterének (kibocsátási leltárának) 

térbeli feloszlását a felülről lefelé haladó módszer (top down, az összes kibocsátást szétosztó) szerint 

mutatja be. A térbeli felbontás alapegységei az EMEP háló kisosztásának megfelelően, földrajzi 

fokhálózati vonalak 0,1 x 0,1 fokos oldalhosszúságú szakaszai által határolt cellák. Ezek Magyarország 

területén, EOV (Egységes Országos Vetület) vetületi rendszerben hozzávetőlegesen 7,5 (kelet-nyugati 

irányban) x 11 (észak-déli irányban) kilométeres hosszúságú ívek alkotta szabályos felületek. A 

módszertan a forgalom-áramlási (intenzitási) szintjén, a lakónépesség számán és az úthálózat eloszlásán 

alapult. A kapott eredmény lehetővé tette valamennyi város és kistérség/megye összehasonlítását.  

A következő közúti légszennyezőanyagok felosztása valósult meg: NOx (NO2), NMVOC, VOC, CH, 

SOx (SO2), NH3, PM2.5, PM10, BC, CO, Pb, Cd, Hg, PCDD/PCDF, PAH, HCB, PCB. 

A közúti kibocsátás felosztás esetében a következő források álltak rendelkezésünkre: 

• Országos Közúti Adatbank (továbbiakban: OKA) forgalomszámlálása, 2018 

• KSH lakónépesség adatok, 1 négyzetkilométeres rácsháló szerint, 2011 (népszámláláson alapuló, 

elérhető legfrissebb adatok) 

• OpenStreetMap közúti útszakaszok 

• ArcHungary település adatok, 2018 

A számítási módszertan 2 eltérő szemléletű fő részből áll. Az osztályokhoz szükséges alapadatok is 2 fő 

csoportot alkotnak. Az első csoportba tartozó útviszony-kategóriák elnevezései, az alkalmazott 
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terminológiánk szerint, az autópályák osztálya, valamint a vidéki utak osztálya. A második csoportot a 

városi területek alkotják. 

 

(1) A vizsgálat során használt modellben a városi területek (urban area) definiáláshoz a következő 

elvet használtuk. Minden legalább 5000 fő lakónépességű települést, illetve a település belterülete alá 

eső, gépjárműforgalom által használt utat a városi területhez, városi utakhoz soroltunk. A szűréshez az 

ArcHungary adatbázis, településekhez rendelt KSH lakónépesség adatait használtuk fel. Az utak 

geometriájának szűréséhez szintén az ArcHungary belterület határ objektumait alkalmaztuk. (A „városi” 

elnevezés tehát a metropolisztól kisvárosokig bezárólag az összes településtípusra vonatkozik). 

(2) A forgalomszámlálás részletes információs adatai a legtöbb esetben az országos közúthálózat 

mentén álltak rendelkezésre (2. táblázat). A feldolgozás során a forgalomszámlálás eredményeit, a 

forgalomszámláló állomások diszkrét – pontszerű – geolokációjához kötöttük hozzá. A forgalom 

jellegéből adódó eltérések miatt a közvetlenül az autópályákra vonatkozó forgalomszámláló 

állomásokat és a hozzájuk levezetett autópálya útszakaszokat külön kezeltük.  

(3) Azokat az utakat, illetve a hozzájuk tartozó forgalomszámláló állomásokat, amelyek nem 

kerültek besorolásra sem az autópályákhoz, sem a városi területekhez, rendeltük hozzá a vidéki utak 

osztályhoz.  

14. táblázat: Az elemzéshez felhasznált, földrajzi koordinátával szolgáltatott  

2019-as forgalomszámláló állomások területi összesítése [db] 
Megyék Áv Ap Aú Bú Gyúcs I. II. ∑ 

Bács-Kiskun megye 
 

7 
 

2 14 48 22 93 

Baranya megye 
 

4 
  

9 18 6 37 

Békés megye 
   

2 7 15 22 46 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 5 
 

3 15 31 17 72 

Budapest 
 

5 13 
 

1 
  

19 

Csongrád megye 
 

12 
 

3 18 17 7 57 

Fejér megye 
 

20 
  

21 21 9 71 

Győr-Moson-Sopron megye 
 

12 11 5 13 32 15 88 

Hajdú-Bihar megye 1 8 
  

19 36 21 85 

Heves megye 
 

7 1 1 13 17 5 44 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
   

2 10 19 16 47 

Komárom-Esztergom megye 1 3 
  

19 12 16 51 

Nógrád megye 
   

4 13 12 14 43 

Pest megye 
 

27 24 7 41 23 39 161 

Somogy megye 
 

7 
 

2 8 18 9 44 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 

4 
 

6 18 19 31 78 

Tolna megye 
 

10 1 
 

6 20 11 48 

Vas megye 
  

4 6 6 26 17 59 

Veszprém megye 
 

2 
  

12 27 6 47 

Zala megye 
 

6 
 

4 7 34 19 70 

∑ 3 139 54 47 270 445 302 1260 

A táblázatban használt rövidítések: állomáshoz vezető út (Áv), autópálya (Ap), autóút (Aú), bekötő út 

(Bú), gyorsforgalmi út. csomóponti ága (Gyúcs), I. rendű főút (I.), II. rendű főút (II.),  

2.2 Autópályák és vidéki utak feldolgozása 

Az autópályák és vidéki utak osztályánál Gómez [7] módszerének módosított, helyzetünkre illesztett 

változatát alkalmaztuk. A Magyar Közút által szolgáltatott, országos közutak 2019. évre vonatkozó 

keresztmetszeti forgalmának napi átlagos forgalomra vonatkozó összesített forgalomszámlálási 

adattáblájában az egyes járműkategóriák a számunkra szükségesnél részletesebb bontásban jelentek 

meg. Külön szerepeltek a személygépkocsik, könnyű tehergépkocsik, illetve a motorkerékpárok, 

azonban az autóbuszok és tehergépkocsik esetében összevonásokat kellett alkalmazni. Az autóbuszok 

esetében az egyes és csuklós alkategóriák, a tehergépkocsi esetében pedig a közepesen nehéz, nehéz, 
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pótkocsis, nyerges és speciális alkategóriákat vontuk egybe, így adódott az 5 fő járműkategória 

(személygépjárművek, könnyű tehergépjárművek, nehéz tehertehergépjárművek, motorkerékpárok, 

autóbusz).  

Az autópályákra és a vidéki utakra vonatkozó forgalomszámlálási pontokat leszűrtük és 

különválasztottuk. Ezeket a továbbiakban azonos módszertannal, de külön kezeltük, mivel éltünk azzal 

a feltételezéssel, hogy ezen osztályok egymás forgalmát a vizsgálat szempontjából nem befolyásolják. 

A forgalomszámlálási pontokra Thiessen poligonokat (T-poligon) illesztettünk (1. ábra). Egy 

ponthalmaz esetében az adott ponthoz tartozó Thiessen poligon körülzárja azt a területet, amelyen belül 

lévő pontok közelebb fekszenek az adott ponthoz, mint bármely más ponthoz (Voronoi, 1907). A 

követhetőbb vizualizáció érdekében az autópályákhoz tartozó T-poligonoknak csupán azokat a részeit 

kezeltük, amelyek az autópályák 50 méteres puffer zónájával metszetet képeztek – ez a feldolgozás 

eredménye szempontjából irreleváns változtatás. Minden szabálytalan sokszög egyértelműen 

megfeleltethető egy forgalomszámlálási pontnak, és így az ahhoz tartozó forgalomszámlálási adatoknak. 

A modellezés szempontjából azzal az általánosítással éltünk, hogy az egyes poligonokon belül a 

forgalom eloszlása homogén, így a területük alá eső útszegmenseken is.  

 

6. ábra: Autópálya és vidéki mérőpontok Thiesseni poligonjai,  

az 5000 fő feletti települések nélkül, Észak-Közép-Dunántúl 

Az egyes poligonokra – a forgalomszámlálási értékek alapján – járműkategóriánként súlyozási 

tényezőket határoztunk meg. A csoportbontás szerint: magas, közepes és alacsony forgalmi intenzitási 

szinteket határoztunk meg. Ehhez Jenks-féle természetes töréspontokat használtunk. Ez a csoportosítási 

területi jellegű kutatások esetében gyakran alkalmazott módszer, mely a legfontosabb töréspontokat úgy 

jelöli ki, hogy azonos kategóriába a leginkább hasonló értékek kerüljenek, valamint a kategóriák közötti 

különbség a legnagyobb legyen. A felosztás eredményeként, járműkategóriánként 3 intenzitási osztályt 

kaptunk (3. táblázat).  
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15. táblázat: Az autópályákhoz tartozó forgalomszámlálási értéknek megfeleltetett intenzitási 

kategóriák 

(Jenks-féle töréspontok szerint) és a hozzájuk tartozó normalizált értékek. 

Járműkategória Intenzitás 

Jenks töréspont 

Forgalmi adat [db] 
    Normalizált 

osztályozási 

faktor Alsó határ Felső határ Medián Átlag 

L-kategória 

Alacsony 0 93 27 42 1 

Közepes 94 296 43 157 4 

Magas 297 (max) 761 192 625 11 

Személygépjárművek 

Alacsony 1528 23888 6444 8864 1 

Közepes 23889 41729 4829 28909 3 

Magas 41729 (max) 3344 16130 56023 5 

Könnyű haszongépjárművek 

Alacsony 0 4641 1285 2511 1 

Közepes 4642 9581 1361 6944 3 

Magas 9582 (max) 17698 2760 13506 5 

Nehéz tehergépjárművek 

Alacsony 0 3487 807 1926 1 

Közepes 3488 7662 1240 5230 4 

Magas 7663 (max) 15775 2035 11392 5 

Buszok 

Alacsony 0 272 77 112 1 

Közepes 273 795 126 450 4 

Magas 796 (max) 1533 234 1368 7 

Az osztálycsoportokhoz tartozó osztályozási faktorok az egyes osztálycsoportokon belüli átlagértékeket 

jelentik, normalizálva az eggyel kisebb osztálycsoport átlagértékével. Például a Jenks-féle töréspontok 

által magas forgalmi intenzitású kategória osztálycsoportot normalizáltuk a közepes forgalmi intenzitású 

osztálycsoport átlagértékével, illetve a közepes forgalmi intenzitású osztálycsoport átlagértéke az 

alacsony forgalmi intenzitású átlagértékével. Végül ezt az értéket a legközelebbi egész számra 

kerekítettük. Az alacsony forgalmi intenzitású osztálycsoport esetében az érték mindig 1.  

Mind az autópályák, mind a vidéki utak esetében a vonalas elemeket szegmentáltuk a T-poligonok 

határvonalaival. Az így keletkezett elemi szakaszok és az egyes T-poligonok között egyértelmű 

geometriai kapcsolat van. Az elemi szakaszokhoz rendelt osztályozási faktorok (diszaggregációs 

arányszámok) és a szakaszhosszak függvényében előálltak a szakaszokra vonatkozó szennyezési 

értékek.  

Az EMEP cellákra vonatkozó összesítéshez az autópályák és a vidéki utak geometriáját tovább 

szegmentáltuk, mégpedig az EMEP grid hálózati vonalaival. Az EMEP hálóval való vágás során az 

feltételeztük, hogy a levezetett szennyezési értékek az elemei szakaszokon homogén módon oszlanak 

meg. Így a szennyezők tovább osztása a metszés előtti szakaszhossz és a metszés után 

rész-szakaszhosszak arányában történt. 

Ezen feldolgozás eredményeként olyan elemi szakaszok jöttek létre amik egyértelműen 

hozzárendelhetők egy, és csak is egy EMEP cellához (1-n kapcsolat) és rendelkeznek a levezetett 

emissziós adatokkal. A szennyezési értékeket (éves légszennyező anyagokat és üvegházhatású gázok 

kibocsátásait) aggregáltuk az 1222 darab magyarországi EMEP cellára. 

2.3 Városi területek feldolgozása 

A városi területek esetében Shu and Lam [8] módszerének módosított változatával számoltunk. A 

feldolgozás során, városi területként definiáltuk azoknak a településeknek a belterületi részeit ahol a 

lakónépesség meghaladta az 5000 főt (2. ábra).  
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7. ábra: Az 5000 fő lakosságszám feletti települések belterületei  

és az azokkal metszésben lévő KSH 1x1 km rácsháló cellái (EOV vetület) 

Az elérhető legpontosabb és legnagyobb területi felbontású lakónépességre vonatkozó magyarországi 

adatokat a KSH 1 km2-es rácshálójához kapcsolt adatsor adja. Ezt a hálózatot statisztikai egységként a 

Központi Statisztikai Hivatal készítette el, EOV (EPSG:23700) vetületi rendszerben. A szabályos 

rácsháló oldalhosszai mind kelet-nyugati, mind észak-déli irányban 1km. Leválogattuk azokat a KSH 

cellákat, amelyek érintették a vizsgált városi területeket. A számítás egyik alapadata az ezekre a cellákra 

vonatkozó lakónépességszám. Alapadat továbbá a városi területeken belül található olyan utak (illetve 

azok hossza), amelyeken gépjárműforgalom haladhat.  

Az érintett útszakaszokat a KSH hálózati vonalakkal szegmentáltuk. A kapott elemi szakaszok 

egyértelműen kapcsolhatók az egyes KSH cellákhoz. Így az értintett KSH cellákra adott volt a 

lakosságszám és az úthálózat sűrűsége. Az emissziós felosztási faktor (EFn) ezen értékek függvényében 

alakult. 

𝐸𝐹𝑛 =
(𝐴𝑑𝑜𝑡𝑡 𝐾𝑆𝐻 𝑐𝑒𝑙𝑙áℎ𝑜𝑧 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑧ó ú𝑡ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑘 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒)𝑥 (𝑢𝑔𝑦𝑎𝑛𝑒𝑧𝑒𝑛 𝐾𝑆𝐻 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑜𝑠𝑠á𝑔𝑠𝑧á𝑚𝑎)

(Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 5000 𝑓ő 𝑓𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ü𝑙é𝑠 ú𝑡ℎ𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑖𝑛𝑎𝑘 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒)𝑥 (5000 𝑓ő 𝑓𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ü𝑙é𝑠𝑒𝑘 ö𝑠𝑠𝑧 𝑙𝑎𝑘𝑜𝑠𝑠á𝑔𝑠𝑧á𝑚𝑎)
 

 

 

8. ábra: Budapest belterültén belüli, a városi utakhoz kapcsolt NOx kibocsátás – KSH cellákon –,  

az EMEP grid szerinti aggregálás előtt (WGS84 vonatkozási rendszerben ábrázolva) 
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A szennyezőanyag országos összesített kibocsátott mennyiségét KSH cellánként arányosítva az 

emissziós felosztási faktorral (EFn), előállt az adott KSH cella emissziója az adott szennyezőanyag 

tekintetében (3. ábra). A KSH cellákra centroidokat (a cella súlypontjában elhelyezett pontszerű elem) 

vezettünk le, amelyek örökölték a szennyezőkre vonatkozó adatokat. Az EMEP cellákra vonatkozó 

aggregálás ezen centroidok alapján történt, a geometriai kapcsolat – metszet – alapján (4. ábra).  

 

9. ábra: Magyarország városi területhez kapcsolt NOx [kg] kibocsátás,  

az EMEP cellákra vonatkozó aggregálás után (WGS84) 

2.4 Számított értékek 

A 2019-re vonatkozó országos autópálya, vidéki utak és városi területek szennyező anyag értékeit 

összesítettük az 1222 darab magyarországi EMEP cellára, így megkaptuk a közúti közlekedési alágazat 

területi emissziós felbontását (5. ábra). 

 

10. ábra: A 2019-es közúti emisszió területi felbontása a NOx [kg] szennyezőanyag esetén (WGS84) 



Az országos összesített közúti káros-anyag kibocsátás EU által meghatározott, térbeli cellákra bontásának módszere a 2019. évi kibocsátási 
leltár alapján 

 

 

Konklúzió 

Jelen munkánkban a 2020. évben kidolgozott, 2019. évre vonatkozó, hazai közúti közlekedés által 

kibocsátott káros anyagok mennyiségének felosztási módszerét ismertettük. A számítás kiindulási alapja 

a COPERT5 szoftverrel meghatározott teljes kibocsátott szennyezőanyag mennyisége. Feladatunk 

ennek felosztása volt a magyarországi EMEP gridre vonatkozóan. Az ilyen jellegű számítást 4 évente 

köteles hazánk az EU felé benyújtani. A munka célja, az egyes EMEP cellákban a kibocsátott káros 

anyagok mennyiségének határokon átnyúló nyomon követése, a főbb szennyező források azonosítása, 

és a fejlesztések hatásainak felmérése. 

Az összesített kibocsátás felosztása két módszer szerint történt. Az első az autópályák és vidéki utak 

emissziójának meghatározása. Ettől eltérően pedig a városi területek kibocsátásának számítása. Az 

számítás menetét a 6. ábra összegzi. 

 

 

11. ábra: A feldolgozás folyamata 
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Kivonat: A hazai vasúti közlekedésben évtizedek óta kiemelt fontosságú a nyári balatoni menetrend, mely 

lehetővé teszi a tó turisztikai és munkacélú megközelítését és körbeutazhatóságát. Az elmúlt években 

jelentős infrastrukturális, jármű-, tarifális és menetrendi fejlesztések történtek a Balaton körül, a cikk 

ezekről ad összefoglalást, elemzést. 2020 és 2021 nyarán – a koronavírus járvány ellenére is – 

jelentősen nőtt a menetrendi kínálat, nem csak a főszezonban. Az utasforgalom is csak minimálisan 

esett vissza, miközben a kerékpáros forgalom megugrott, ugyanakkor a menetrendszerűség alacsony 

és újra romló tendenciát mutat. A cikk röviden ismerteti a nyári menetrendek tapasztalatait, 

tanulságait, és rendszerezi az egyéb turisztikai célú menetrendi fejlesztéseket is, kitérve az autóbuszos 

menetrendekre és a természetjárás témakörére is.   

Kulcsszavak: vasút, autóbusz, turisztika, menetrend, utasforgalom 

Bevezetés 

A hazai autóbuszközlekedésben kevésbé, azonban a vasúti közlekedésben évtizedek óta kiemelt 

fontosságú a nyári balatoni menetrend, mely lehetővé teszi a tó turisztikai és munkacélú megközelítését 

és körbeutazhatóságát. Az elmúlt években kifejezetten jelentős infrastrukturális, jármű-, tarifális és 

menetrendi fejlesztések történtek a Balaton körül. 2014-és 2018 között teljesen megújult a déli parti 

vasútvonal, 2020-ban megkezdődött az északi parti villamosítása, közben jelentős jármű- és menetrendi 

fejlesztések történtek, és számos tarifális újdonság is vonzóbbá teszi a tömegközlekedést a térségben.  

A 2020-as és 2021-es év a koronavírus járvány jegyében telt el, rendkívül jelentős utasforgalmi 

visszaesést okozva mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben. A balatoni forgalmon ez csak alig 

látszott meg, egyrészt a számos fejlesztésnek köszönhetően, másrészt mert mindkét nyáron a 

normálishoz közeli életvitelt lehetett folytatni, jelentős lezárások, korlátozások nélkül, ellenben a 

külföldi utazások körülményesebbek voltak, így a hazai turisztikai célpontok felértékelődtek.  

1. Nemzetközi és hazai szakirodalmi kitekintés 

Szezonális idegenforgalmi utazási igényekre a világ számos országában, azon belül az egyik legkevésbé 

közforgalmú közlekedés-orientált USA-ban [1] is igyekeznek megfelelő választ adni az egyes 

szolgáltatók, illetve a közlekedési szolgáltatás megrendelői és szervezői. Európa számos országában 

nagy hagyománya van a vízparti üdülőhelyekre irányuló vasúti közlekedés szezonális növelésének 

Spanyolországtól egészen Bulgáriáig [2]. Ideális esetben a tanítási szünet és a szabadságolások miatt 

lecsökkent hivatásforgalmat kevesebb járművel le lehet bonyolítani, és a felszabaduló eszközökkel, a 

technológiai adottságok függvényében költséghatékonyan lehet kapacitást növelni a főbb 

idegenforgalmi irányokban. Azonban a jellemzően rövidtávú utazásokra kialakított járművek (szűkebb 

ülőhelyek, kevesebb poggyászhely) csak kompromisszumokkal használhatóak, különösen, ha az utazási 

idő 1-1,5 óránál hosszabb. A tágabban értelmezett utaskomfort kiemelten fontos, amikor versenyképes 

alternatív utazási móddal kell versenyezni a fizetőképes, az anyagi szempontból nem kényszer-utasok 

megnyeréséért [3].  

A témakör fontosságát és potenciálját jelzi, hogy az EU egyes területi együttműködési programjai, 

köztük az Adria-Jón-tengeri is kiemelt figyelmet szentelt a témakörnek az Interconnect projekt [4] 

kapcsán, melyben több helyszínen, köztük a tengerparttól távolabb fekvő tartományi székhely, Bologna 
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és a tengerparti területek vonzóbb közforgalmú közlekedésére végeztek felméréseket és tettek 

javaslatokat csatlakozásbiztosítás, közös díjtermékek, közös utastájékoztatás, fizikai átszállás 

könnyítések tekintetében [5].  

A 2021-es Vasút Európai Éve [6] kapcsán a határozat i.) pontja kiemelten is nevesíti a szakpolitikai 

célok közt: „felhívni a nyilvánosság figyelmét a vasút potenciális szerepére az európai fenntartható 

turizmus fejlesztésében”. Az európai szabályozás nem teljesen egyértelmű abban a tekintetben, hogy a 

turisztikai célú személyszállítás milyen mértékig végezhető közfinanszírozott közszolgáltatásként (PSO, 

public service obligation), és mennyire tekinthető üzleti (piaci, kereskedelmi) alapú tevékenységnek, 

melynek közfinanszírozás nélkül kellene működnie. A kettő a gyakorlatban nehezen elválasztható, 

éppen a közös infrastruktúra használat és a járműpark integrációjából eredő szinergikus hatások miatt. 

Fleischer [7] is rámutat arra, hogy az európai szabályozás legfeljebb a tisztán turisztikai célú 

szolgáltatásoknál indokolja a támogatásmentességet.  

Egyes kutatók [8] magának egy adott vasútvonalnak is önálló idegenforgalmi vonzerőt tulajdonítanak, 

mely a vonalvezetés és a környező táj szépségből számszerűsítenek. Ennek mértéke további 

vizsgálatokat igényelhet, azonban az biztos, hogy a módválasztás egyik szempontjaként ez valós 

tényező. A menetrendi kínálat idegenforgalmi szezonhoz kötése és a szabadidős célú utazások célzottan 

hétvégi kiszolgálása a határokon átnyúló idegenforgalmi térségekben is egyre markánsabban jelenik 

meg, több megrendelő és szolgáltató együttműködését megkívánva [9]. A hazai vizsgálatokon alapuló 

módszertanon [10] túl a menetrendi kínálat változása természetesen országokon belül is eltérő hatással 

van az utasforgalom alakulására [11].  

A Balatonhoz vezető vasúti utazás időbeli hossza, a menetidők alakulása már igen korán foglalkoztatta 

a tudományos közönséget is. Erről tanúskodik például Walter [12] munkája, melyben a különböző 

irányokból elérhető legközelebbi érdemi funkciókkal rendelkező balatoni település állomásától mérte 

izochron módszerrel az eljutási időket. A versenyképes szolgáltatáshoz az eljutási idők gyakorisága 

távolról sem mindegy, ezt a témakört tekinti át a következő fejezet. 

2. A menetrend 

A Balaton környéki vasútvonalaink eltérő célokkal épültek ki. Míg a déli parti vasútvonal még 

alapvetően áruszállítási és katonai céllal épült [13], az északi partinál már az idegenforgalmi preferencia 

volt jelentős [14]. A déli parti vonal funkciója jelenleg is vegyes, az északi parton azonban elsősorban 

a turisztika dominál, kiegészülve a partmenti regionális forgalommal, teherforgalom gyakorlatilag nincs. 

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció – mely a mellékvonali hálózat jelentős csorbulását is 

tartalmazta, ideértve a közvetlen veszprémi és zalai balatoni kapcsolat elvesztését – kiemelten kezelte a 

balatoni fejlesztéseket, az állomások megújulását [15]. Évtizedeken át jellemző volt, hogy minden 

szezon előtt bejárást tartottak a MÁV vezetői, ellenőrizve a felkészülést a nyári menetrendre, és a szezon 

után kiértékelték a tapasztalatokat [16]. A cikkünkben szereplő adatok fő forrásai – a menetrendeken 

kívül – éppen a balatoni forgalomról ősszel készült jelentések. 

2.1 A szezon meghatározása 

A nyári balatoni menetrend először 1958-ban került külön kiadásra [17]. Az utóbbi évek vasúti 

gyakorlatában a nyári menetrendi időszak az évközi 2-es számú menetrendi módosítástól (pótléktól) a 

3-as pótlékig, azaz jellemzően június közepétől augusztus végéig tart, egyéb időszakokban téli 

menetrendről szokás beszélni. 2020-ban és 21-ben már markánsan megkülönböztetésre került egy elő-

utószezoni menetrendi struktúra is, mely 4 májusi-júniusi, és 2 augusztusi-szeptemberi – átmeneti 

jellegű menetrendi kínálatot tartalmazó – héten érvényes.   

A 80-as években a nyári menetrend még a május végi menetrendváltástól jellemzően szeptember utolsó 

hétvégéjéig tartott, melyen belül létezett egy még bővebb kínálatú főszezoni menetrend, mely június-

július fordulójától augusztus 20. után néhány napig tartott. 2002-ben került az éves menetrendváltás 

decemberre, a nyári menetrend életbelépése pedig 2004-ben csúszott június közepére. Az azóta kiadott 

hivatalos menetrendkönyvek [18] több esetben csak a téli menetendet tartalmazták, a nyári menetend 

évközi módosítással került meghirdetésre.  

Elő- és utószezoni mentesítő vonatok az elmúlt évtizedekben is közlekedtek, a mindenkori utasigények, 

finanszírozási lehetőségek és technológiai korátok figyelembe vételével. Általában több lépcsőben, 
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legkorábban március közepén-végén, de inkább csak a tavaszi óraátállítástól vagy Húsvéttól, esetleg a 

májusi ünnepektől kezdve bővült a téli menetrend kínálata, és szeptember végéig közlekedtek mentesítő 

jellegű vonatok, bár az utóbbi években az turisztikai célú vonatok éves üzemzárása november elejére 

csúszott hátra. 

Az autóbusz-közlekedésben a nyári menetrend nincs ilyen élesen elkülönítve, az minden évben pontosan 

a nyári tanszünet kezdetétől a végéig tart. Egyes járatoknál – például Siófok helyijáratainál – jellemző 

volt, hogy az igazi csúcsszezon csak július első napjaitól augusztus 20-ig tartott, tehát az ünnepi 

rendezvények utáni éjszakai helyijáratok (21-én) már nem közlekedtek.  

A két alágazat között tehát jellemzően van néhány nap különbség az átállás napját illetően. Az 

autóbuszok közlekedésében eleve lényeges eltérés van az iskolai előadási napi, és tanszüneti 

menetrendek között, elsősorban a tanulószállítási feladatok miatt, az egyikről a másikra való átállás 

rutinszerű minden (őszi, téli, tavaszi, nyári) tanszünetnél. Vasúton a nyári menetendre való átállás 

jellemzően jelentős járműátcsoportosítással, illetve elővárosi ingaszerelvényekből 1-1 kocsi 

kisorozásával jár, ezért több napot vesz igénybe.   

2.2 Infrastrukturális és jármű beruházások  

A vasút a Balaton mentén minden tavasszal megújult már a rendszerváltozás előtt is, még ha ez olykor 

csak nagytakarítást, állomási virágok telepítését és a gyöngykavics elgereblyézését jelentette. Az utóbbi 

években azonban ennél lényegesen nagyobb infrastrukturális fejlesztések történtek.  

• 2008-13 között teljesen átépült és bővült a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal kapacitása 

(32+16+55=103 milliárd forintos beruházással) [19].  

• 2014-2018 között – 3 lépésben, kizárólag ősztől tavaszig tartó kizárás mellett – a Lepsény-

Balatonszentgyörgyig szakasz újult meg (összesen további 30+73=103 milliárd forintból) [20].  

• 2020-21-ben hasonló kizárás mentén – 24 milliárd forintos beruházással [21] – kiépült a 

felsővezeték Szabadbattyán és Balatonfüred között, valamint megújult néhány állomás.  

• 2014-16 között átépült Székesfehérvár vasúti csomópont (25 milliárd ft) [22], és megújult számos 

állomás a déli parton is, kiemelendő ezek közül Balatonszentgyörgy kastélyszerű felvételi épülete, 

de további felújítások is folyamatban vannak.  

• A Balatonhoz tartozik még a 36-os (Fonyód-Kaposvár) vonal teljeskörű felújítása is, mely 2018-

ra készült el, valamint újjáépült a csisztafürdői kisvasút is. 

Az elmúlt évtizedekben jelentős járműfejlesztések is tapasztalhatóak a Balaton környékén, melyek az 

utóbbi években még nagyobb lendületet vettek.  

• 2006-től 300 darab ún. „halberstadti” személykocsit vásárolt a MÁV használtan Németországból, 

melyek főleg a Dunántúlon közlekednek.  

• 2007 és 2010 között 60 db FLIRT motorvonat állt forgalomba a MÁV-START-nál, melyek fel-

feltűnnek a Balatonnál is. 2013 és 2016 között további 63 FLIRT érkezett a MÁV-START-hoz, 

immár kék színben.  

• 2020-tól kezdtek forgalomba állni a 40 darabos KISS motorvonati flotta első járművei, melyek 

szintén nagy sikerrel jelentek meg a Balatonnál.  

• A MÁV először 2003-ban 13, majd 2006-ban további 10 új, végül a Görög Vasutaktól (Trainose) 

2009-ben megvásárolt további 8 használt DESIRO dízel motorvonatot állított forgalomba, 

melyek 2021-től szinte kizárólag a Dunántúlon közlekednek.  

• Vontatójárművek terén 2010 és 12 között 25 TRAXX villamosmozdonnyal bővült a MÁV-

START flottája, melyek ereje és fürgesége segít a nyári balatoni alapütem fenntartásában.  

• Elindult a MÁV-START IC+ programja is, melynek keretében a saját szolnoki járműjavítóban 

készülnek emelt sebességre alkalmas korszerű IC színvonalú kocsik, melyek közül mintegy 100 

darab állt forgalomba.  

• Emellett zajlik a többi IC színvonalú kocsi látványos felújítása, arculati megújulása, melyek közül 

több darab megjelenik a Balatonnál is (különöse 2020 nyarán, amikor a nemzetközi vonatok 

korlátozva voltak, és azokban nem volt ezekre szükség.  

• Kevésbé jellemző a Balaton környékén, de az ún. átlós vonatokban rendszeresen lehet találkozni 

a 2015-ben az ÖBB-től használtan beszerzett 50 db lange Schlieren kocsikkal is. 
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2021 nyarán már az elővárosi közlekedésből felszabaduló KISS motorvonatok is közlekedtek a 

Balatonon, és 2022 nyarán duplázódik a számuk. Jól látszik az elővárosi és a turisztikai forgalom 

szinergikus hatása: a nyári szabadságolások idején Budapest elővárosából már munkanapokon is lehet 

emeletes vonatokat a Balatonra vezényelni, ahol kihasználható a korszerű, vonzó megjelenésük, nagy 

kapacitásuk és a légkondicionálás is.  

Összességében elmondható, hogy a Balaton környéki vonatok a kb. 20 évvel ezelőtti állapothoz képest 

teljesen kicserélődtek, vagy megújultak, (kivéve a kis számban még mindig jelen lévő Bz 

motorvonatokat és a balatonfenyvesi kisvasút járműveit). A minőségjavítás balatoni fókuszáltságát jól 

mutatja, hogy az ezredforduló óta történt érdemi járműfejlesztések közül csak az „Usgyi” néven ismert 

orosz gyártmányú dízel motorkocsik, és a TALENT motorvonatok nem jelentek még meg a Balatonnál. 

Összességében a Balaton környéki vasúti közlekedés fejlesztését infrastrukturális és jármű oldalról is 

csak az elmúlt tíz évben többszáz milliárd forintnyi beruházás javította.  

2.3 A menetrendi kínálat evolúciója  

A balatoni menetrend fejlődése hasonló ívet írt le, mint az ország más vonalaié, azonban a kínálat 

bővülése erőteljesebb. A 80-as években jellemző fővonali struktúra, mely napi néhány gyorsvonatra és 

1-2 expresszvonatra, valamint hosszútávú személyvonatokra épült, a Balatonnál is jellemző volt, 

azonban a Göcsej és Kanizsa-expresszvonatok itt már az előtt megszűntek (gyorsvonattá lényegültek 

át), mint hogy megjelentek volna az InterCity-k. Ennek egyik fő oka volt, hogy a balatoni-parti vonalak 

esetében sokkal jelentősebb a köztes állomások forgalma, mint a végpontoké (Tapolca, Nagykanizsa, 

Keszthely). Ez a sajátosság napjainkban is meghatározó, ezért sem közlekednek a vonalon ütemes, ritka 

megállású IC vonatok, hanem hibrid megoldás szerint a gyorsvonatok továbbítanak IC minőségű 

kocsikat, melyeknél a légkondicionálás iránt jelentős fizetőképes kereslet van.  

A mai menetrendi struktúra alapjai 2009-ben alakultak ki. Ez az év a 24 mellékvonalon bevezetett 

szolgáltató-váltásról maradt emlékezetes, holott a fővonalakon eközben jelentős fejlesztések is 

történtek, melynek eredményeként Budapestről minden megyei jogú város legalább kétórás ütemes 

menetrenddel vált elérhetővé közforgalmú közlekedéssel [23].  

2.3.1 Déli parti menetrend, 30-as (Budapest-)Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonal 

1997 nyarán indult meg a belföldi IC közlekedés, napi 2-3 alkalommal Keszthelyre és Nagykanizsára. 

Különlegesség, hogy az IC vonatoktól Balatonszentgyörgyön vasúti díjszabású nonstop csatlakozó 

autóbuszok indultak Zalaegerszeg felé. Ez a szolgáltatás 2-3 hónap után megszűnt, majd a következő 

nyáron újraindult (2000-ig működött) [24], és 2020 augusztusában támadt fel újra (akkor már menetrend 

szerinti VOLÁNBUSZ-járatok formájában), de az év végétől újra megszűnt.  

A vasútvonalon ütemes IC közlekedés nem alakult ki, napi 3-4 IC vonatpárnál nem közlekedett több. 

Számos menetrendi próbálkozás után végül az integrált ütemes menetrendi struktúra 2009-es 

bevezetésekor újra megszűnt az IC szolgáltatás, és csak 2013-ban tért vissza, lényegesen eltérő 

tartalommal. (A déli parti vonalon a Horvátország irányú nemzetközi forgalom egyes években IC 

színvonalú volt, de az rendszeresen vándorolt ide-oda a 41-es és a 30-as vonal között.)  

A déli parton a Balaton felé a kétórás gyorsvonati ütem (2009-ben még páratlan óra :11-es Déli 

pályaudvari indulással) strukturálisan így írható le: vonatkeresztek páratlan órában Siófokon, páros 

órában Balatonfenyvesen, páratlan órában Nagyrécsén, Balatonszentgyörgyön „stokkozás” 

(Keszthelyre és Nagykanizsára is közvetlen kocsik fel-le csatolása, 3:20 és 3:55 menettartammal). A 

gyorsvonati struktúrát Székesfehérvár és Nagykanizsa között hozzávetőlegesen „felezték” a 

személyvonatok az ellenkező órában, ütemesnek nem nevezhető menetrenddel, és a délelőtti órákban 

nem közlekedtek. Ez a menetrendi alapkínálat mennyiségileg a nyári menetrendben 2017-ig, a téliben 

egészen 2020 őszéig változatlan maradt, de a közben megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

eredményeként a menetidő mintegy 45 perccel csökkent: Budapestről :35-ös indulás alakult ki, a siófoki 

kereszt Siófok és Zamárdi közötti kétvágányú szakaszra tevődött át, a balatonfenyvesi kereszt pedig 

Balatonszentgyörgyre, a nagyrécsei pedig megszűnt.  

A nyári menetrendben eleinte elszórtan, később rendszeresen, ütemesen közlekedtek bővítő jellegű 

vonatok. 2014-től jelentek meg a parton a FLIRT motorvonatok, ütemen felüli, elsősorban hétvégi 

mentesítő vonatokban. 2015-ban a balatonszentgyörgyi stokkozás megszűnt, minden alapütemű 

gyorsvonat Keszthelyre járt, ún. zárt szerelvényfordulóban, BALATON expressz néven, gyorsvonati 
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pótjegy helyett helyjeggyel volt igénybe vehető, és IC színvonalú kocsit is továbbítottak. A téli 

Székesfehérvár-Nagykanizsa személyvonatok a nyári időszakban Budapesttől/ig közlekedtek, és 2015-

től felvették a „DÉLI PARTI” nevet, az alapütemű gyorsvonatok.  

2016-tól az alapütemű vonatok menetideje csökkent, a Déli pályaudvari indulás 30-ről 35-re módosult, 

összefüggésben Székesfehérvár állomás átépítésével, valamint a siófoki kereszt Siófok-Zamárdi közé, a 

balatonfenyvesi kereszt Balatonmáriafürdőre tevődött át, a déli parti vasútvonal felújításának 

előrehaladtával. A számos zavartatás és a feszesebb menetrend miatt is a menetrendszerűség leromlott.    

2018 nyarán – a vonal felújításának tulajdonképpeni befejeztével – megkockáztathatónak tűnt a 

balatonmáriafürdői kereszt Balatonszentgyörgyre tétele, mely a beruházás egyik fő célja volt. Ez 

azonban – különösen a stokkozás visszaállítása esetén – az állomási kapacitások miatt nehézséget 

jelentett volna, főleg a DÉLI PARTI vonatok egyidejű jelenléte miatt. Végül – elegánsan átvágva a 

gordiuszi csomót – a kétórás expresszvonati alapütem órásra sűrítése jelentette a megoldást. (Nem 

kevésbé anekdotikus körülmények között 2020 őszén az órás alapütem a téli menetrendre is kiterjesztése 

került.) 

Az új struktúra értelmében az eredeti alapütemű vonatok – TÓPART néven – Nagykanizsára 

közlekednek, a másik órában (páros óra :35-ös budapesti indulással) indult 7 pár új ütemes vonat vette 

át a BALATON expressz nevet, és a keszthelyi végállomást, így a nyári menetrendben kialakult az órás 

expresszvonati ütem. (A DÉLI PARTI vonatok így már csak Balatonszentgyörgyig közlekedtek). A több 

egyidejű változás eredményeként a menetrendszerűség megint drasztikusan jelentősen leromlott.  

A téli menetrendben – a kisebb utasforgalom (utascsere idő), rövidebb (könnyebb) szerelvények, 

valamint az eleve kisebb vonatforgalom miatt – a kétóránkénti balatonszentgyörgyi pókban való 

stokkozásos menetrend már jól működött. Itt azonban előkerült az a klasszikus probléma, hogy a 

stokkozás technológiai ideje miatt Keszthely felé a közvetlen vonatok menetideje hosszabb volt 10 

perccel, mint a balatonszentgyörgyi átszállásos eljutásé. Többszöri utasszámlálási eredmények alapján 

elmondható, hogy a hétközbeni forgalomban a Keszthelyre tartó utasok kb. fele (6-11 fő) úgymond 

„fennmaradt” a közvetlen vonaton, a másik fele átszállt a csatlakozó vonatra, mely jellemzően 

Keszthelyen túlra közlekedett, ellenirányban arányaiban többen választották a közvetlen vonatot, hiszen 

Keszthelyen indulás előtt be tudtak ülni. 

Ez a kérdéskör az elő- és utószezoni menetrendben jelent meg markánsan, amikor az utasforgalom már 

jelentősebb, de még nem igényli a nyári sűrűséget, különösen nem munkanapokon. A 2020-as évre már 

jelentősen kibővített elő- és utószezoni menetrend volt előkészítve, mely a nyári struktúrához hasonló 

órás alapütemet tartalmazott (DÉLI PARTI vonatokkal is kiegészülve), ennek bevezetése azonban a 

koronavírus helyzetre való tekintettel elmaradt. A nyáron azonban a vírushelyzet enyhült, és rendkívül 

erős utasforgalom volt, így ősszel már az utószezoni bővített menetrend bevezetésre, sőt, szeptemberben 

további 2 héttel kiterjesztésre került, végül a téli menetrendre is véglegesedett az órás gyorsvonati (IC 

kocsival kiegészített) alapütem.  

Mindez szoros összefüggésben volt a 2020 nyarán a járványhelyzettel összefüggésben bevezetett 

menetrendi összehangolási intézkedésekkel, melynek eredményeként Budapest és Zala megye között az 

autópályás autóbuszjáratok (1-2 kivétellel) megszűntek, így Nagykanizsára aktuális volt a stokkozásból 

adódó menetidőveszteség csökkentése, annak érdekében, hogy a vonatok legalább megközelítsék a 

megszűnt autópályás autóbuszok menetidejét. Szeptember végétől azonban a Budapest-Zalakaros-

Nagykanizsa és Budapest-Hévíz-Zalaegerszeg viszonylatú autóbuszjáratok kétharmadát vissza kellett 

állítani, utóbbiakat Keszthely érintése nélkül, a város pedig – úgymond kárpótlásul – 6 pár új, közvetlen 

budapesti vonatot kapott. Az intézkedés többlet költségtérítési igényét csökkentette, hogy decembertől 

a téli menetrendben a személyvonati közlekedés Siófok és Fonyód között gyakorlatilag megszüntetésre 

került (a nagyobb forgalmú megállási helyeket kiszolgálja a távolsági alapütem, a kisebbeket és a 

peremidőt az autóbusz), azonban a HELIKON IR vonatok egyedejű beindulása miatt végül ez a változás 

is többletteljesítménnyel járt.  

2.3.2 Északi part, 29-es (Budapest-)Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal 

Az északi parton is 2009 decemberében rajzolódott ki a kétórás alapstruktúra, Székesfehérvár-Tapolca 

közötti személyvonatokból (csajági, aszófői és badacsonytördemici keresztekkel), melyet télen napi 2-

3, nyáron 7 pár gyorsvonat egészített ki, valamint további mentesítő jellegű vonatok. Itt 2013 nyarán, az 
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akkor még nem teljesen elkészült 30a vonal ellenére megtörtént az áttörés, a KÉK HULLÁM, KATICA 

és TEKERGŐ vonatnemek bevezetésével, mely ugrásszerű kínálatbővítést – és járműfejlesztést is – 

jelentett, Balatonfüreden egy tulajdonképpeni zónahatárral. A nyári menetrendben a KÉK HULLÁM 

vonatok kétóránként indultak – és indulnak a mai napig is – és Budapest után csak Székesfehérváron és 

Balatonalmádiban állnak meg, Balatonfüredtől viszont személyvonati megállásokkal közlekednek 

Tapolcáig. A KATICA sebesvonatok Budapestről szintén kétóránként indulnak (a villamosítás előtt 

DESIRO, azóta viszont FLIRT motorvonatból kiállítva), Székesfehérvártól Balatonfüredig mindenütt 

megállnak, és végpontjukon csatlakoznak a KÉK HULLÁM-okhoz. A TEKERGŐ vonatok a 

hagyományos gyorsvonati megállásokat szolgálják ki, de csak napi néhány alkalommal indulnak. 2021 

nyarától ezeken felül új elemként megjelentek a VIZIPÓK vonatok, melyek a KATICA vonatok 

kétóránkénti kínálatát felezik, tehát így a nyári menetrendben már kétóránként 3 vonat közlekedik 

Budapest és Balatonfüred között (plusz a néhány TEKERGŐ). Mindezen felül Balatonfüred és Tapolca 

között is felező személyvonatok indultak, gyakorlatilag duplázva a menetrendi kínálatot, betöltve a KÉK 

HULLÁM vonatok közötti lyukakat.  

Az északi parton tehát a menetrendi struktúra 2013 évi jelentős bővítés óta gyakorlatilag nem változott. 

Eleinte inkább kisebb racionalizálások történtek (pl. egyes TEKERGŐ vonatok szűkítése, a KATICA 

vonatok Budapest és Székesfehérvár közötti törlése), de szükség volt többlet mentesítő vonatok 

beállítására is, és beindult a BAGOLYVONATok közlekedése is.  

2.3.3 Nyugati és keleti part (26-os, Balatonszentgyörgy-Ukk, és 27-es Lepsény-Hajmáskér 

vasútvonal) 

A nyugati parti (26-os) vonalon az ütemes menetrend akkor alakulhatott ki, amikor 

Balatonszentgyörgyre kerültek a déli parti vonatok keresztjei (2017-ben), ehhez tudtak csatlakozni az 

akkor még jellemzően BZ vonatok Ukk felől-felé, ahol csatlakoztak a Zalaegerszeg-Budapest 

gyorsvonatokhoz és a Celldömölk-Zalaegerszeg személyvonatokhoz. 2019 decemberétől változott a 

struktúra, a vonatok a balatonszentgyörgyi póktól megfeszített menetrenddel Győrig közlekednek 

kétóránként, Desiro motorvonattal, 2020 decemberétől pedig Balatonszentgyörgytől Kaposvár (illetve 

1-2 vonatnál Pécs) irányába meghosszabbításra kerültek. Ezek a vonatok pótolták a megszűnt 

Székesfehérvár-Nagykanizsa személyvonatok megállásait Balatonszentgyörgy és Fonyód között, de a 

struktúra feszessége miatt ebből 1-2 megállást ki kellett hagyniuk. A 26-os és 29-es vonalak kétórás 

alapüteme Tapolcán kedvezőtlenül ér össze, nem biztosít jó csatlakozásokat, a nyári menetrend 

többletvonatai viszont igen.  

A keleti part az egyetlen, ahol 2007 óta visszalépés van a vasúti kínálatban, mivel Lepsény–Csajág-

Hajmáskér között a személyszállítás szünetel, Lepsénytől Papkesziig a pálya nem is járható. Minden 

évben felmerül a vasútvonal részleges, (legalább Lepsény-Csajág közötti) újranyitásának lehetősége, a 

Balaton körbeutazhatósága érdekében, de ez egyelőre nem valósult meg. 

2.3.4 A Balaton megközelítése a vasúti alapütemeken felül 

Mindhárom vonalon számos ütemen felüli vonat közlekedik, elsősorban a nyári menetrendben. Ezek 

zömmel délelőtt indulnak Budapest különböző állomásairól, de több esetben Budapesten túlról a tó felé, 

és délután vissza. (A déli partra Nyíregyháza-Debrecen, Miskolc, Szolnok, Szeged-Kecskemét, valamint 

2021 óta Szob-Vác felől, 2022-től pedig Nagykáta felől is, valamint az északi partra Nyíregyháza felől). 

Ezek az ún. átlós vonatok változatos járművekből állnak, és elérhetővé teszik a tavat a budapesti 

agglomerációból és a keleti országrész nagyobb városaiból, kivéve Egert és Salgótarjánt, ezeket 2021 

nyara óta közvetlen autóbuszvonal kapcsolja a tóhoz.  

Békéscsaba esete speciális, onnan 2021-ben speciális – közszolgáltatáson kívüli – vonat közlekedett a 

Balatonra, de emellett – Szentes-Kecskemét-Dunaújváros útvonalon – napi rendszerességű autóbusz-

járat is indul a tóhoz és vissza. Azokból a városokból, ahonnan vasúttal ez nehezen lenne megoldható 

(Zalaegerszeg, Sopron, Veszprém, Tatabánya, Szekszárd), rendszeres autóbuszjáratok indulnak a 

Balatonhoz. A 2021-es autóbuszos fejlesztések többlet teljesítményének fedezetét a vasútfejlesztéssel 

összhangban Budapest és Balatonfüred között megszűnt autóbuszjáratok biztosították. Így elmondható, 

hogy a 2021-es nyári menetrendben már minden megyeszékhely és a legnagyobb városok rendelkeztek 

közvetlen balatoni kapcsolattal, vonattal, és/vagy autóbusszal, és 2022-re további közvetlen kapcsolatok 

kialakítása van folyamatban. 2021-ben jelentősen változott a partközeli regionális autóbuszközlekedés 
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is, jobb vasúti csatlakozásokat biztosító, több-kevésbé szerint ütemes menetrend szerint közlekednek a 

járatok, bővített eljutásokat adva Nivegy-völgybe, a Káli medencébe és Szigliget felé.  

2.4 A menetrendi kínálat mennyiségének alakulása 

A magyar nagyvasút (MÁV és GYSEV) járatkínálata az elmúlt 40 évben alapvetően növekvő tendenciát 

mutat, annak ellenére is, hogy az utasforgalom viszont lecsökkent. Az éves utasszám 80-as években még 

jellemző évi 250-300 milliós szinthez képest a 2010-es évekre 140 millió körül stabilizálódott, ebből 

100 millió a fizető utas. Az utaskilométerben mért teljesítmény még ennél is jelentősebb csökkenést 

mutat. A vonatkilométerben mérhető járatkínálat viszont – kisebb visszaesésekkel – növekvőt tendenciát 

mutat, és ez a növekedés éppen a koronavírus éveiben volt a legerősebb, amikor az utasszám a 

töredékére esett vissza.  

A balatoni vonalakon még az országos átlagot is messze meghaladó a járatkínálat bővülésének mértéke, 

és az utasforgalom is növekedést mutat. 

Az összehasonlítás alapját az 1988-as, 2014-es és 2022-es menetrend képezi. 1988 a rendszerváltozás 

előtti – még korlátozott autóhoz jutás korszakára jellemző – vasúti tömegturizmus utolsó évének 

tekinthető, 2014 a 30a vasútvonal felújítását közvetlenül követő, de a dél-balatoni vonal felújítását még 

megelőző év, mely egyúttal a MÁV-START 10 éves közszolgáltatási szerződésének is első éve, 2022 

pedig az aktuális tervmenetrendet reprezentálja.  

1. táblázat: Menetrendi kínálat alakulása 2014-ről (=100%) 2022-re (vonatkilométerben) 

 2022/14  tél   elő-utószezon   nyár  

Nyugati part: 26-os vonal 122% 125% 115% 

Északi part: 29-es vonal 132% 190% 139% 

Déli part: 30-as vonal 168% 183% 159% 

Az adatok alapján látható, hogy az elmúlt 8 évben jelentősen bővült a menetrendi kínálat. Az északi 

parton mintegy 40%-os a bővülés, ezen belül az elő-utószezoni menetrendi kínálat közel duplája (190%-

a) a 8 évvel korábbinak. A déli parton is az elő-utószezon bővült a legerősebben (83%-kal), de éves 

szinten is kétharmadával nőtt a vonatkínálat, ebben a tekintetben kimagasló ez a fővonal.      

Még visszább tekintve az időben, 1988-at és 2014-et összevetve az látható, hogy bár voltak jelentős 

változások, a vonatkilométerben mérhető teljesítményben alig különböznek a menetrendek. A déli 

parton a nyár ugyan mintegy 30%-kal nagyobb teljesítményt tartalmazott 2014-ben, mint 26 évvel 

korábban, de ez az éves összesítést alig befolyásolja. Az északi parti vonatok teljesítménye azonban 

egész évet tekintve még csökkent is, ha a 29-es vonali vonatok Székesfehérvár és Budapest közötti 

teljesítményét is számoljuk. A rendszerváltozás előtt a téli menetrendben ugyanis még 8-9 közvetlen 

vonat járt Budapest és az északi part között, 2014 telén ez csak 3 pár volt, a többi vonat pedig 

székesfehérvári átszállással volt igénybe vehető. 2021-től azonban újra sűrűbben, pontosan kétóránként 

jár vonat Budapest és az északi part között a téli menetrendben, nyáron pedig gyakorlatilag kétóránként 

3, ami minden korábbi kínálatnál jóval sűrűbb eljutási lehetősége nyújt. 

A téli, az elő-utószezoni és a nyári menetrendek heti járatkínálatát vizsgálva (vonatkilométerben mérve) 

a szezonalitás erősödése figyelhető meg. 

2. táblázat: Menetrendi kínálat alakulása egy-egy éven belül (téli=100%) 

heti vkm téli elő-utószezon nyári 

1988 100% 114% 144% 

2014 100% 111% 180% 

2022 100% 129% 167% 

A téli és a nyári kínálat egymáshoz viszonyított arányában a legnagyobb különbség az északi parton 

van, 2014-ben ez már 200% feletti, míg 1988-ban csupán 115% volt.  

2.5 A menetrendszerűség alakulása 

A balatoni nyári vasúti közlekedésben évek, évtizedek óta kihívást jelent a menetrendszerűség, azaz a 

vonatok pontos közlekedésének biztosítása. A vonalakra jellemző a „tengerparti” jelleg, azaz az 

utasforgalom volumene és iránya időjárásfüggő, jellemzőek a csoportos és családos utazások, erős a 
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szezonalitás, és sok a gyakorlatlan, eseti utas, valamint magas a nagy csomagokkal, és kerékpárral 

utazók aránya is. A Balaton parti vasútvonalak szinte teljes egészében lakott, illetve beépített területeken 

vezetnek, rendkívül sok kiépített és nem legális út- illetve gyalogos átjáró van. A vonalak néhány 

szakaszt kivéve egyvágányúak, de viszonylag sűrű keresztezési lehetőségekkel működnek, a déli parton 

központi forgalomirányítás mellett. A balatoni vonatok menetrendszerűségét a 30a vonal is befolyásolja, 

ahol a Velencei tó is hasonló környezetet jelent. Sajnos minden nyáron több gázolás és útátjáró-baleset 

történik, valamint rendszeresek a különböző műszaki (pl. biztosítóberendezési és jármű) hibák is, 

melyek miatt több órára megbénul a közlekedés, illetve egész napra felborul a menetrend és a 

járműforduló. A 30a vasútvonal felújítását követő években számos műszaki nehézség is zavarta a 

közlekedést, pl. a DESIRO vonatok és a biztosítóberendezés zavarai, valamint a sorompók szoftveres 

biztonsági problémái, illetve kritikus helyen keletkező pályahibák. Mégis az látható, hogy a 

menetrendszerűséget leginkább az rontja, ha új, feszesebb vagy bővebb menetrendi struktúra kerül 

bevezetésre, de a következő évben ezekre a nehézségekre rendszerint megszülettek a megoldások.  

 

1. ábra: Menetrendszerűségi adatok a Balatonnál, és országosan 

A 85-90%-os sávban mozgó hálózati menetrendszerűséghez képest a balatoni vonalaké – a nyári 

hónapokban – lényegesen rosszabb, egyes években 50% körüli. Ez azt jelenti, hogy minden második 

vonat legalább 5 percet késett, de a nem ritka 30-60 perces késések is egyszerűen csak késett vonatnak 

számítanak. Miközben az északi parton 2014-2019 között javuló tendencia volt jellemző, a déli part 

ingadozott, és egy egyértelmű összefüggésbe hozható a menetrendi struktúrák megfeszítettségével. 

2016-ban került az alapütemű vonatok keresztje nyugatabbra, 2018-ban pedig még nyugatabbra és 

egyidejűleg jelentős sűrítés is történt az alap menetrendi hálón. Elismerésre méltó ugyanakkor, hogy a 

rákövetkező évekre számos intézkedés együttes hatásaként sikerült a menetrendszerűséget jelentősen 

javítani, de az még mindig nem éri el a 85%-os (reálisan elvárható) szintet. A 2021-es év 

menetrendszerűsége mindkét parton kritikusan rossz volt, mely szintén menetrendi strukturális 

változásokra vezetető vissza, elsősorban a HELIKON IR vonatokra. A késések halmozódásához 

hozzájárultak az áprilisban nem kellően előkészített módon beindított PANNÓNIA IR vonatok is, 

melyek az amúgy ideiglenes lassújelekkel terhelt Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy szakaszon 

kapcsolódtak a balatoni menetrendhez.) 

3. Tarifális és értékesítési tapasztalatok 

Magyarországon a közforgalmú, közszolgáltatási szerződés keretében végzett helyközi 

személyszállításban és azon belül a vasúti személyszállításban is távolságalapú hatósági díjszabás van 

érvényben. Az egyes szolgáltatók, a megrendelő által térített szociálpolitikai kedvezményeket kötelesek 

biztosítani az arra jogosult utasoknak, és egyéni üzleti kockázatukra további üzletpolitikai kedvezményt 

nyújthatnak. A „filléres vonatok” elnevezéssel már a két világháború között lehetséges volt 

idegenforgalmi főszezonban a közkedvelt üdülőhelyek, így a Balaton irányában is [25] kedvezményes 

jegyek vásárlása.  

Bizonyos vonatok (vagy azok egyes kocsijai) csak felár megfizetése mellett vehetőek igénybe. A 

balatoni forgalomban ez tipikusan a gyorsvonati pótjegy, illetve a 2013-ban bevezetett IC kocsi 

igénybevételének pótjegye. Az éves összefoglalók alapján kijelenthető, hogy a nyári meleg időjárási 

viszonyok között az utasok évről-évre növekvő hányada keresi és fizeti meg az IC pótjegyet, melynek 
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fő többlet szolgáltatása a légkondicionálás. 2016-tól már 1-nél több IC kocsi is rendelkezésre áll a 

vonatokban, és ezek évről évre az országos átlagot jóval meghaladó kihasználtsággal közlekednek. 

2018-ra már szinte az összes ilyen kocsi teltházzal közlekedett, klímás kapacitáshiányt előidézve a 

főszezon idején, melyet 2020-tól – a járvány által visszavágott nemzetközi forgalomból kinyert 

kocsikkal – vonatonként egy 3. IC kocsival sikerült enyhíteni.  

A balatoni utasforgalom nagyságrendileg az országos utasforgalom 7 %-át jelenti, azonban ennek a 60 

%-a történik meg kevesebb, mint 3 nyári hónap alatt [26]. A balatoni állomások közötti forgalom 

hozzávetőlegesen az összforgalom harmadát teszi ki, azonban a fennmaradó rész közel kétharmados 

aránnyal budapesti kiindulású állomáshoz köthető. A 26-os vonal kivételével, szinte valamennyi 

balatoni vonat által kiszolgált, közeli százezres népességű Székesfehérvár még jelentősebb forgalmi 

részesedésű célállomásnak mondható, majd további viszonylag közelebbi megyei jogú városok, mint 

Nagykanizsa és Kaposvár. 2013 óta trendszerűen, eleinte 2-2,5 %-os éves növekedéssel, majd ennek 

több mint kétszeresével bővült az utasforgalom, mely feltehetően elsősorban a folyamatosan javuló 

szolgáltatási színvonalnak köszönhető. Az utasforgalom a két pandémiás évben is csak alig esett vissza. 

 3. táblázat: Utasforgalom és bevétel alakulása a két pandémiás év nyarán (2019=100%) 

    Utasfő 2019-hez képest Bevétel 2019-hez képest 

év: 2019 2020 2021 2020 2021 

előszezon: 100% 43% 68% 42% 61% 

déli part 100% 50% 75% 49% 67% 

északi part 100% 29% 56% 30% 48% 

főszezon: 100% 86% 102% 87% 90% 

déli part 100% 83% 99% 85% 89% 

északi part 100% 93% 108% 92% 93% 

utószezon: 100% 110% 132% 105% 120% 

déli part 100% 112% 129% 105% 113% 

északi part 100% 104% 138% 106% 132% 

A járványügyi korlátozások által kevésbé érintett nyári szezon miatt, különösen az időszak második 

felének köszönhetően az országos átlagnál kisebb visszaesés volt, ugyanakkor az előszezonokban még 

érezhető lezárások miatt a forgalom elmaradt a 2019-es évtől, még a menetrendi fejlesztések ellenére is. 

A 2021-es év az északi parton a fejlesztések megvalósulásával kimagasló, még a 2019-es évet is 

meghaladó utasszámot generált. 

Módszertani szempontból hozzá kel tenni, hogy a díjmenetesen utazók elszámolásából és a nyári időszak 

pontos lehatárolásának eltéréséből fakad egy 10% körüli pontatlanság az egyes évek beszámolói között, 

valamint a vízparti forgalom miatt egy-egy kedvezőtlen időjárású hét vagy hétvége is érezhetően tudja 

befolyásolni a forgalom nagyságát. Az egyes közepes forgalmú állomások utasforgalmát a 

nagyrendezvények jelentősen befolyásolják, és ezek (például a Balaton Sound) elmaradása 

számottevően hozzájárult a koronavírus világjárvány által leginkább érintett 2020-as értékesítési 

eredmények romlásához (a visszaesés a déli parton Zamárdinál volt a legnagyobb, akárcsak a korábbi 

években a növekedés). 

A balatoni utasok között az országos átlagnál több a diák és az egyéb szociálpolitikai kedvezményt 

igénybe vevő utas, de például a 30-as vonalon már a pályaátépítéseket követően érezhetően 

növekedésnek indult a teljesárú utasok részesedése is. 2017-től volt elérhető az akkori 3 %-os online 

kedvezmény helyett már vonathoz kötött üzletpolitikai kedvezményként 15 %-os kedvezményt nyújtó 

e-Balaton (és e-Velence) bevezetett új díjtermék, mely a peremidőben közlekedő, kevésbé kihasznált 

vonatok felé terelte az árérzékeny utasokat. A balatoni utasforgalomban a budapesti és az 50 %-os 

diákkedvezménnyel utazók dominanciájából következően a kezdetektől felülreprezentált az internetes 

jegyértékesítés aránya, de a technikai fejlesztéseknek köszönhetően 2017-től nagyságrendi változás 

figyelhető meg. Erre a tendenciára erősített rá a 2021-ben bevezetett vonatonként kontingentált 

okosjegy, mely az utasszám számottevő növelését érte el, akár a telekocsival is versenyképes áron. 

A Földiák [27] által javasolt és időközben részben meg is valósult több módra kiterjedő menetrendi 

hangolások mellé valamilyen szintű tarifaszövetségre is szükség van, hogy a térségben a 

tömegközlekedés még népszerűbb lehessen. A kombinált jegyekből a Balaton környékére 2020-ban 
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bevezetett Balaton és Balaton Duo jegyekből (főleg a 24 órásból) 2021-ben, már közel kétszer annyit, 

30 ezer darabot adtak el, de a közeli Bakony napijegyből is 1300-nál is többet [28]. Ez a fejlemény a 

korábbi hasonló díjtermék, a 2017-ben megszűntetett, Balaton Mix évi korábbi években hozzávetőleg 

1200-1500 darabos értékesítéséhez viszonyítva kimondottan jó újrakezdést jelent. A Balaton-bérletek 

iránti keresletben még vannak tartalékok, a 30 napos bérlet maradt meg az értékesítési tapasztalatok 

alapján. 2022-től a Balaton Duo helyett, már valamennyi napijegytípus tartalmazza a Volánbusz járatok 

igénybevételét is, némileg csökkentett területen.  

A vakációbérletekből a 15 napos a legnépszerűbb, de enyhe csökkenés figyelhető meg az elmúlt 

években. Egyéb kedvezményes, „kapcsolt” szolgáltatást kínáló díjtermékek is egyre népszerűbbek 

(főleg helyi közlekedéssel kiegészülve), de az idegenforgalmi utazásokhoz számos üdülőhelyen adnak 

további kedvezményeket helyi a belépőkből (pl.: a mérsékelten népszerű Balaton-card), ezekből a 

GYSEV kínálja Magyarországon a legtöbb változatot [29]. 

A kerékpárszállítás is évről-évre növekszik a volumentét tekintve, a kihasználtsága is enyhén nő, de az 

egyes vonatok között jelentős eltérések vannak. Összességében az északi parton jelentősebb a 

kerékpáros utasok aránya a délihez képest. A kerékpáros túrajegy bevált termékként az egész országból 

kedvezményes kerékpárszállítást tett lehetővé. A járványhelyzetben a 2020-as év belföldi kerékpáros 

forgalma látványosan emelkedett a balatoni vasútvonalakon is, a 2021-es átalakítások az értékesítési 

csatorna tökéletlensége miatt nem adtak egyértelműen összehasonlítható adatokat. 

A balatoni nyári tapasztalatok alapján elmondható, hogy az infrastruktúra-, jármű- menetrendi és 

tarifális fejlesztések együttesen utasszám-növelő hatásúak. A ráfordítások és az utasbevételek mértéke 

között nagyságrendi eltérés van, így pénzügyi megtérülésről nem beszélhetünk, azonban a társadalmi, 

környezeti hatásokat is számba véve már kedvezőbb a kép. A balatoni fejlesztések kapcsán látható, hogy 

van fizetőképes kereslet a minőségi szolgáltatásokra, például a többlet feláras légkondicionált kocsikra, 

és a közvetlen vonatokra és autóbuszokra, ezt az igényt a MÁV-VOLÁN csoport évről évre igyekszik 

egyre nagyobb kapacitás kínálatával ki is elégíteni, az ITM pedig finanszírozni. A Balatonhoz indított 

közvetlen, átlós vonatok versenyképes szolgáltatást biztosítanak, kiemelendő a 2021-ben Szobról 

beindított, KISS motorvonatból kiállított Jégmadár expressz, mely szinte egész nyáron magas 

kihasználtsággal közlekedett, így további hasonló vonatokra is látszik igény. 

4. Egyéb turisztikai fejlesztések 

A Balaton abszolút dominanciája mellett mindig is voltak további olyan turisztikai szempontból fontos 

vonalak és térségek, melyekben, vagy melyek eléréséhez speciális menetrendi és tarifális megoldások 

kapcsolódtak. A koronavírus helyzetben megélénkült belföldi turizmus miatt ezek a térségek a 

korábbinál is fokozottabb figyelmet kaptak.  

A Budapest környéki hegyvidékeken évszázados hagyománya van a kiránduló forgalomnak. A 

Dunakanyar ezért is volt különösen jó adottságú terület az integrált ütemes menetrend (ITF) 2004-es 

bevezetésére, ugyanis a Budapesti hivatásforgalom főirányéval szemben is létezik egy, az aszimmetriát 

csökkentő igény. Hasonló a helyzet a már említett Velencei tavi forgalommal is. Ezekben az irányokban 

speciális szezonális többletvonatok, és/vagy megerősített kapacitások szolgálják a turisztikai igényeket. 

2020-ban Tisza-tó is újra elérhető Budapestről közvetlen vonattal, mely – összhangban a tó körüli 

kerékpárút bezáródásával – nagy kapacitású kerékpárszállító kocsikat is továbbít. A tó környékén a 102-

es és 103-as vonalakon is indultak turisztikai célú többlet vonatok. 

A hegyvidékeink elérését szolgáló 11-es (Győr-Veszprém), 50-es (Dombóvár-Bátaszék), 78-as (Vác-

Balassagyarmat) és 87 (Eger-Szilvásvárad) vonalakon is turisztikai célú menetrendi bővítések történtek, 

elsősorban hétvégén és tavasztól őszig, azon belül is november elejéig kiterjesztett – az őszi tanszünetet 

is magába foglaló – időszak szerint.  

Több kisebb autóbuszos fejlesztés is segíti a hegyvidéki természetjárást. Az utóbbi években 

megsokszorozódott a kéktúrázók száma [30], akik közül az igazán környezettudatosak, és akik valóban 

meg kívánják ismerni az ország mindennapjait, a tömegközlekedést használják. Az ő mobilitásukat 

segíti, hogy közvetlen járattal elérhető vált Budapestről Gánt, Csókakő, Péliföldszentkereszt, valamint 

a Bükk fennsík. IC vonatoktól csatlakozó járat indult Miskolcról Bánkútra, és javult a Zempléni-hegység 

(Regéci vár) megközelítése az encsi és novajidrányi vasúti csatlakozások ilyen irányú fejlesztésével. 
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Fejlődött a mecseki Óbánya, a kőszegi belváros, és a szántódi rév elérhetősége is. A Balaton keleti 

oldalán való utazás Veszprém-Siófok között órás ütemű autóbusz-menetrenddel biztosítottá vált. A tó 

autóbuszos elérhetősége sokat fejlődött az elmúlt években azokból a kisebb városokból is, ahonnan 

vasúti szolgáltatással nem, vagy csak közvetetten elérhető (Szekszárd, Paks, Nagyatád, Marcali, 

Gyöngyös, valamint a már említett Eger és Salgótarján felől. A déli parton 2021 nyarán ütemes jellegű 

menetrend került bevezetésre (megidézve a 80-as években közlekedett ún. „összekötő” járatokat), az 

északi part tágabb térségében pedig előkészületben van az autóbusz-menetrend ütemessé alakítása, 

összhangban a vasúti fejlesztésekkel. 

A turisztikai szempontból különös jelentőségű területek elérését, és az azon belüli korlátlan mobilitást 

elősegítik olyan tarifatermékek, mint a Balaton, Bakony és Dunakanyar napijegyek. Ez utóbbi a 

vonatokon túl a térségben közlekedő autóbuszokra, valamint hajókra és a HÉV-re is érvényes, így az 

utazás teljes szabadságát biztosítja a kirándulóknak, versenyképes áron. 

Konklúzió 

A koronavírus helyzet a hazai turizmus számára jelentősen megváltozott helyzetet teremtett, melyet a 

helyközi vasúti és autóbusz-menetrendek fejlesztését tette indokolttá. A Balaton elérhetősége s 

körüljárhatósága évtizedek óta, de különösen az utóbbi években jelentősen fejlődik, melyekhez 

hozzájárulnak a nagy ívű infrastruktúra beruházások és járműfejlesztések mellett a jelentős menetrendi 

sűrítések és speciális, kedvezményes, integrált tarifatermékek is. Az ország több más pontján is 

kibővített üzemidejű szezonális járatok, a hátizsákos turisták igényeihez igazított céljáratok, javuló 

vonat-busz csatlakozások, és korlátlan mobilitási lehetőséget biztosító napijegyek teszik vonzóbbá a 

közforgalmú közlekedés használatát. Mindezek eredményeként a balatoni utasforgalom – a 

járványhatást kiszűrve – évről-évre kis mértékben emelkedik, dacolva az országos trenddel. A 

ráfordításokat és a bevételeket összevezetve pénzügyi megtérülésről nem beszélhetünk, azonban a 

fejlesztések társadalmi haszna jelentős, különösen annak fényében, hogy a Balaton környékén – és 

minden más turisztikai célpont környékén – a környezetbarát közlekedési módok fejlesztése indokolt a 

természet védelme és a klímacélok teljesítése érdekében.  
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Kivonat: A tanulmányban vizsgálom annak közlekedésjogi aspektusait, hogy az állam és a települési 

önkormányzatok (továbbiakban: Ellátásért Felelősök) a helyközi és településen belüli helyi 

autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátása érdekében milyen lehetőségekkel tudnak élni 

- figyelemmel a 1370/2007/EK. rendeletre (továbbiakban: Rendelet) és a hatályos magyar jogszabályi 

környezet előírásaira -, amennyiben nem tendereztetési eljárással, hanem belső szolgáltató 

kijelölésének lehetőségével kívánnak élni. E vizsgálat körében az alábbiak kerülnek vizsgálatra: 

• A hivatkozott jogszabály helyek szerint az említett helyi Ellátásért Felelősök mennyiben 

felelnek meg az illetékes hatóság fogalmának? Ugyanis a Rendelet rendelet 5. cikkének (2) 

bekezdése szerint bármely illetékes helyi hatóság határozhat úgy, hogy közvetlenül ítél oda 

közszolgáltatási szerződéseket olyan elkülönült jogi egységnek, amely felett az illetékes 

helyi hatóság – illetve hatóságcsoport esetén legalább egy illetékes helyi hatóság – a saját 

főosztályai feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol (a magyar jogi terminológia 

szerint meghatározó befolyást gyakorol felette).  

• Hazánkban értelmezhető-e az illetékes hatóság? Ugyanis az illetékesség fogalmát a Rendelet 

2. cikk c.) pontja definiálja akként, hogy az bármely illetékes hatóság, amelynek földrajzi 

illetékessége nem országos.  

• Az előzőkből kiindulva mennyiben tekinthető az országos Ellátásért Felelős illetékes 

hatóságnak? Ugyanis a helyközi (országos/regionális/elővárosi) személyszállítási 

közszolgáltatások megrendelését a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. §-a alapján jelenleg állami feladatként az állam nevében a 

közlekedésért felelős miniszter (ITM) látja el, amelynek földrajzi illetékessége országos, 

azaz helyi illetékes hatóságnak nem minősíthető. Az Alaptörvényben lefektetett állami 

intézményrendszeri keretek miatt illetékessége nem is redukálható az ország egy 

meghatározott részére. 

A fenti fő szabályozási irány alóli kivételként a Rendelet 5. cikkének (2) bekezdés d.) pontja 

alapján nem helyi illetékes hatóság is jelölhet ki belső szolgáltatót, ennek azonban kettős 

feltételrendszere van, az egyik, hogy nincs illetékes helyi hatóság és a megrendelés egy adott 

földrajzi területre vonatkozik, amely nem országos.  

E feltételekből a helyi közlekedési közszolgáltatások és a helyközi közlekedési közszolgáltatások 

(személyszállítást tekintve) egyértelműen kizárhatók (az előbbi azért, mert a települési 

önkormányzatok minősülnek helyi illetékes hatóságnak, az utóbbi pedig az országos jellege miatt). 

Kulcsszavak: illetékes hatóság, ellátásért felelős, belső szolgáltató, személyszállítás, közforgalmú közlekedés, 

közszolgáltatás, ellentételezés 

Bevezetés 

Az Európai közösséget létrehozó szerződés 251.cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a 16. 

cikke megerősíti az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak az Unió közös értékrendjében elfoglalt 

helyét. A szerződés 86. cikkének (2) bekezdése ugyanakkor meghatározza, hogy az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások milyen mértékben tartoznak a szerződés 

alapvető szabályai alá, figyelemmel a versenyszabályokra, ha ezek alkalmazása nem akadályozza, 

jogilag vagy ténylegesen, a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. 

A személyszállítási közszolgáltatások esetében a következő lehetőségek és kötelezettségek állnak 

rendelkezésre: 
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• kizárólagos jogok biztosítása egyes közszolgáltatók részére 

• pénzügyi ellentételezések juttatása tulajdoni formától függetlenül a közszolgáltatók részére 

• általános és egyenlő feltételek biztosítása valamennyi piacon lévő közszolgáltatóra. 

Kétségtelen tény sok tagállam – különösen a korábbi szabályozási időszakban - bevezetett olyan 

szabályokat, amelyek a közforgalmú közlekedési piac egészére vagy egy részére kizárólagos jogokat és 

a közszolgáltatási szerződések közvetlen odaítélését alkalmazták. 

Figyelemmel kell azonban lenni a hatályos szabályozás szellemére, a transzparenciára, a tisztességes 

magatartásra, különösen közszolgáltatási szerződések odaítélése kapcsán. Miután ezek az alapszabályok 

nem voltak egyértelműek a korábbi szabályozásban többek között ezért jött létre - kiváltva a 

1191/69/EGK tanácsi rendeletet- az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete. 

Az uniós jog szempontjából nincs jelentősége, hogy a pályázaton megnyert vagy közvetlenül odaítélt 

közszolgáltatásokat állami, tartományi, megyei, járási vagy települési, esetleg magánvállalkozások 

működtetik-e? A tulajdonlásnak semlegességi ismérvei vannak és minden EU tagállam (nemzetállam) 

meghatározhatja és nyilvánossá teheti általános gazdasági érdekű szolgáltatásait, (így a közforgalmú 

közlekedés ellátási és területi szintjét is) a szubszidiaritás és arányosság elvén. Erre minden 

nemzetállamnak ki kell jelölnie az ellátásért felelősség szintjét és területi hatályát. Az ellátásért 

felelősség a közszolgáltatás működtetésére vonatkozik ahol a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

közigazgatásban elfoglalt helye szerint Hatóságnak minősül. 

Az illetékes hatóságok felelősek a közszolgáltatásként ellátott személyközlekedési hálózat 

megszervezéséért. Ezért a szolgáltatást a közbeszerzés (Kbt.) vagy a speciális szabályozás (Sztv.) szerint 

szerzik, be. A hálózaton kívül -melynek odaítélője a Hatóság- a közforgalmú közlekedéshez 

kapcsolódóan egyéb közlekedési szolgáltatási rendszerekkel is rendelkezhet (Pl. megállóhelyek, 

pályaudvarok, parkolók stb.) így a szolgáltatást maga a Hatóság is elláthatja részben vagy egészben, de 

a feladatokat a beszerzési szabályok betartása mellett arra alkalmas szolgáltatóra is bízhatja. 

1. Belső szolgáltató kijelölésének lehetősége 

Az egyes nagyvárosi önkormányzatok a városi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások 

tárgyában kötött szerződések piacra lepésének és a szerződések megújítása kapcsán vizsgáltam annak 

jogi nézőpontjait, miszerint lehetséges-e a Rendelet és a hatályos magyar jogszabályi környezet 

előírásainak megfelelően belső szolgáltató kijelölésének lehetőségével élni. E vizsgálat körében az 

alábbiak kerültek rögzítésre: 

A Rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint bármely illetékes helyi hatóság határozhat úgy, hogy 

közvetlenül ítél oda közszolgáltatási szerződéseket olyan elkülönült jogi egységnek, amely felett az 

illetékes helyi hatóság – illetve hatóságcsoport esetén legalább egy illetékes helyi hatóság – a saját 

főosztályai feletti ellenőrzéshez hasonló ellenőrzést gyakorol (a magyar jogi terminológia szerint 

meghatározó befolyást gyakorol felette). 

Hazánk esetében értelmezhetően az illetékes hatóságok a települési önkormányzatok (helyi közlekedés) 

és az állam (ITM) helyközi (országos, regionális és elővárosi közlekedés) tekintetében. Az illetékes 

helyi hatóság fogalmát az EK rendelet 2. cikk c.) pontja meghatározza akként, hogy az bármely illetékes 

hatóság, amelynek földrajzi illetékessége nem országos. 

A helyközi (országos/regionális/elővárosi) személyszállítási közszolgáltatások megrendelését a 

személyszállítási szolgáltatásokról szóló Sztv. 4. §-a alapján jelenleg állami feladatként az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium (ITM) látja el, amelynek földrajzi illetékessége országos, azaz helyi 

illetékes hatóságnak nem minősíthető. Az Alaptörvényben lefektetett állami intézményrendszeri keretek 

miatt illetékessége nem is redukálható az ország egy meghatározott részére. A fenti fő szabályozási irány 

alóli kivételként az EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdés d.) pontja alapján nem helyi illetékes hatóság 

is jelölhet ki belső szolgáltatót, ennek azonban kettős feltételrendszere van: 

• nincs illetékes helyi hatóság és 

• a megrendelés egy adott földrajzi területre vonatkozik, amely nem országos. 
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E feltételekből a helyi személyszállítási közszolgáltatások és a helyközi személyszállítási 

közszolgáltatások egyértelműen kizárhatók (az előbbi azért, mert a települési önkormányzatok 

minősülnek helyi illetékes hatóságnak, az utóbbi pedig az országos hatásköre miatt). 

A jelenlegi hazai hálózati és menetrendi adottságok alapján megállapítható, hogy a helyközi (elővárosi 

és regionális) személyszállítási közszolgáltatások nem adott földrajzi területekhez kötődnek. Több 

megyén áthaladó járatok is minősülhetnek elővárosi járatnak, ugyan ezek azonban országos járatok is 

lehetnek. Ebből következően a Rendelet szerinti „adott földrajzi terület” lehatárolása 

országos/elővárosi/regionális személyszállítási közszolgáltatás szempontjából a jelenlegi hálózati 

adottságok mellett lehetetlen.  

Egy-egy desztináció a jelen körülmények között – mivel az induló és a célállomás között egyetlen járat 

sem közlekedik zárt ajtóval – elővárosi, regionális, illetve országos viszonylatnak is minősülhet, attól 

függően, hogy az adott vonalszakaszon épp milyen járat halad át. Ugyanezen járatok egyben helyi 

személyszállítási közszolgáltatást is nyújthatnak a település határain belül, azaz sok esetben még egy 

konkrét járaton belül sem lehetséges az országos, regionális, elővárosi és helyi jellegének elkülönítése. 

1.1 Szabályozási korlátok  

Fenti akadály még a jelenlegi menetrendi szerkezet teljes átalakításával (például megyehatárokon belül 

maradó szolgáltatás esetén elővárosi, azon túlnyúló szolgáltatás esetén regionális, több megyét érintő 

szolgáltatás esetén országos közszolgáltatás) sem lenne megoldható. Az állam ugyanis ebben az esetben 

sem lenne jogosult a személyszállítási közszolgáltatások teljes spektrumának belső szolgáltató útján 

történő ellátására, hiszen az „adott földrajzi terület” ebben az esetben sem terjedhetne ki az ország teljes 

területére, így szükségképpen maradnának olyan földrajzi egységek, amelyekben a közszolgáltatást más 

módon kellene ellátni. A Rendelet preambulumának (23) cikke kifejezetten akként rendelkezik, hogy az 

illetékes hatóságok nem oszthatják fel a szerződéseket vagy hálózatokat a versenytárgyalási eljárás 

elkerülése érdekében; nem indokolható ugyanakkor egyes földrajzi egységek kiemelése az eddigi 

szerkezetből annak céljából, hogy e területeken az egyébként belső szolgáltató kijelölésére csak 

kivételként jogosult ellátásért felelős mégis belső szolgáltatót jelölhessen ki a közszolgáltatás ellátására. 

Ezen túlmenően az is rögzíthető, hogy az elővárosi/regionális járatok helyi személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenységét meg kellene szüntetni, mivel ezeket a fentiek szerint csak az illetékes 

helyi hatóság rendelhetné meg (illetve ezek esetében kimutathatóan van helyi illetékes hatóság), így e 

szolgáltatások nyújtása nem lenne összeegyeztethető a Rendelet 5. cikk (2) bekezdés d.) pontjával. 

Az EK rendelet 5. cikk (2) bekezdésének d.) pontja szerinti, tehát a központi (állami) ellátásért felelős 

belső szolgáltató kijelölésére vonatkozó kivételes szabály nem vehető figyelembe, arra közszolgáltatási 

szerződés nem alapítható. 

1.2 Mozgásterek 

Ugyanakkor az EK rendelet nagy mozgásteret biztosít az „illetékes hatóság” mint megrendelő 

személyének meghatározásában, ezért a tagállamok maguk határozhatják meg, mely szerveket bízzák 

meg a személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával. Ezért sor került annak 

megvizsgálására is, hogy a jelenlegi megrendelői feladatok esetleges átszervezése esetén milyen 

lehetőségek nyílnának belső szolgáltató kiválasztására. A helyi hatóság fogalmának a jelenleg hatályos 

magyar szabályozás 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

(továbbiakban: Mötv.), illetve Sztv. rendelkezései szerint a települési önkormányzatok felelnek meg. A 

települési önkormányzatok túlnyomó többsége – ahol nincs önként vállalt közszolgáltatásként 

megrendelt közforgalmú közlekedés - jelenleg sem nem érintett a helyi közlekedés ellátásában, mert 

többségében nincs valós utazási igény és annak finanszírozására sem képesek. A megyei jogú városok 

– és egyes vonzáskörzeti települések, amelyek önként vállalt feladatként jelenleg is szerveznek és 

fenntartanak helyi közlekedés közszolgáltatást – érdekeltek lehetnek abban, hogy a saját agglomerációs 

(kistérségi) körzetükben az elővárosi közlekedéssel összehangolt közlekedési (hálózat, menetrend) és 

viteldíj (tarifa) rendszert üzemeltessenek. Hatóságcsoportban való részvételük elősegíthetné az integrált, 

hatékony működtetést, azonban kizárólag települési önkormányzatokra építve a belső szolgáltató 

kijelölése nem valós alternatíva az alábbiak miatt: 

• a belső szolgáltató csak az adott helyi illetékes hatóság közigazgatási határain belül tud 

szolgáltatni (EK rendelet 5. cikk (2) bekezdés b.) pont) 
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• a nagyvasúti szolgáltatások integrált kezelése nélkül többlet-ráfordítások keletkezhetnek a 

rendszerben, márpedig a nagyvasúti közszolgáltatások megrendelése jelenleg kizárólagosan 

állami feladat 

• a megyehatárok nem az utazási igények figyelembe vételével kerültek kialakításra, így az egyes 

megyékre vonatkoztatható megrendelések nem fognak megfelelni a valós utazási igényeknek 

• a jelenlegi állami szolgáltatói struktúra átalakítása (hiszen több éves átszervezési folyamatok után, 

most jutott nyugvópontra) és különösen a helyi ellátási felelősök részére történő vagyonátadás 

realitása nem valós alternatíva. 

2. Intézményrendszer 

A jelenlegi hazai intézményrendszerben a települési önkormányzatokon kívül nincs olyan szereplő, 

amely megfelelne az EK rendelet „illetékes helyi hatóság” fogalmának. Erre tekintettel – amennyiben a 

jelenleg egységes állami feladat széttagolására, még ha valós szándék állna is fenn – ezeket az 

intézményi kereteket létre kellene hozni; ennek során az EK rendelet preambulumának (23) cikkében 

említett felosztási tilalomnak kiemelten érvényesülnie kellene. 

Az intézményi keretek meghatározása során az alábbi választási lehetőségek állhatnak a döntéshozó k 

előtt: 

• költségvetési intézmény létrehozása, vagy meglévő költségvetési intézmény-hálózat 

igénybevételével a költségvetési szerv részére az előre meghatározott földrajzi területre 

vonatkozó állami feladat átadása (Sztv. módosítását igényli) 

• gazdasági társaságok vagy köztestületek létrehozása és beillesztése a közlekedésszervező 

fogalmába (Sztv. módosítását igényli). 

2.1 Költségvetési szerv 

Költségvetési intézményhálózat létrehozására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7/A. 

§ (1) bekezdése alapján akkor kerülhet sor, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként 

biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és 

a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Költségvetési 

szervet az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter (illetve több miniszter együttesen) alapíthat. Az 

Országgyűlés, illetve a kormány általi alapítás jogszabállyal történik, míg a miniszter által alapított 

költségvetési szerv létrehozásához alapító okiratra van szükség.  

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi kereteket a Sztv. határozza meg (azaz itt került nevesítésre 

az állami feladatot ellátó közlekedésért felelős miniszter, mint megrendelői feladatokat ellátó személy), 

ezért a feladat átadására és/vagy új költségvetési intézmény létrehozására célszerűen az Sztv. 

módosításával kerülhetne sor. 

Mivel a belső szolgáltató kijelölésének alapfeltétele, hogy a megrendelő ne legyen országos hatáskörű 

szervezet, ezért költségvetési szerv útján történő feladatellátás is csak abban az esetben értelmezhető, 

ha legalább két költségvetési szerv között oszlik meg az ország földrajzi területe. 

A megrendelői feladatot ellátó költségvetési szerveknek a belső szolgáltató kijelöléséhez rendelkezniük 

kell a közszolgáltató feletti meghatározó befolyással, az operátor feletti irányítási jogot biztosítani 

szükséges számukra. 

Tekintettel azonban arra, hogy a költségvetési szervek útján történő közvetlen odaítélés esetén számos, 

jelenleg is megoldatlan akadály megmarad, így többek között, 

• a közszolgáltatási ellentételezéssel kapcsolatos ÁFA fizetésének kérdése 

• a bevételek beszedésének és közszolgáltatók közötti megosztásának kérdése 

• az eszközök és az infrastruktúra tulajdonlásának kérdése. 

Célszerű ezért rugalmasabban működtethető, a piaci viszonyok közé könnyebben integrálható működési 

formát választani (gazdasági társaság). 

2.2 Gazdasági társaság 

A Rendelet a közlekedésszervező fogalmát nem ismeri, de lehetővé teszi a tagállamok részére, hogy 

bármely szervet illetékes hatósággá minősítsenek (EK rendelet 2. cikk b.) pont); e felhatalmazás alapján 
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került a Sztv. 21. §-ában nevesítésre a közlekedésszervező. Nemzetközi példák sora igazolja, hogy más 

tagállamok sem állami/közhatalmi funkcióként értelmezik a személyszállítási közszolgáltatások 

megrendelését. Az európai gyakorlatban szinte mindenhol a régió, vagy a régiós közlekedésszervező 

(közlekedési szövetség) köt közszolgáltatási szerződést a szolgáltatókkal. A két, vagy több 

közlekedésszervezőt érintő regionális járatok esetében pedig az érintett közlekedésszervezők 

(szövetségek) megállapodást kötnek. 

Mivel a közlekedésszervezőnek is meg kell felelnie a helyi illetékes hatóság fogalmának, azaz 

országosan több (de legalább 2) közlekedésszervezőnek kell működnie, ezért azt a lehetőséget érdemes 

vizsgálni. 

A jelenlegi közszolgáltatási szerkezet alapulvételével - ilyen szándék esetén - kizárólagosan több 

regionális közlekedésszervező hozható létre (pl. a már említett modell lehet egy-egy megyei jogú város 

agglomerációja vagy térségi központ és vonzáskörzete), amelyek így megszerezhetnék a jelenlegi 

közszolgáltatók felett a meghatározó befolyást. Ez nem jelent szükség szerint többségi tulajdonlást, 

elegendő, ha a közszolgáltató irányító testületeiben döntő befolyást tud gyakorolni. Ez a megoldási 

lehetőség is az Sztv. módosítását igényelné, mivel közlekedésszervezőt jelenleg csak települési 

önkormányzatok hozhatnak létre. 

3. A közszolgáltatások odaítélése 

A közszolgáltatások odaítélése tekintetében a hazai ágazati törvények a Rendelettel összhangban a 

vasúti közlekedés esetében a közvetlen odaítélés, míg a helyi és a helyközi autóbusz-közlekedés esetén 

a versenyeztetési eljárásban történő odaítélést rögzítik főszabályként.  

A kialakult hazai gyakorlat szerint – összhangban a közösségi jogi keretekkel – a közlekedési 

közszolgáltatások odaítélése az Sztv. által rögzítettek szerint történik. A Rendelet alapján kötött 

közszolgáltatási szerződések keretében biztosított közszolgáltatási ellentételezések nem minősülnek 

tiltott állami támogatásnak, illetve e támogatások esetében nem szükséges az EU Bizottság előzetes 

hozzájárulása a támogatáshoz. További szempont, hogy a közszolgáltatások bevétellel nem fedezett 

indokolt költségeinek megtérítésére nyújtott költségtérítés a hazai szabályozás alapján ÁFA-mentes. 

Az Sztv. a Rendelet szabályrendszerére alapozva tehát a hazai jogban is rendelkezett a belső szolgáltató 

rendszerével. 

A belső szolgáltatóját a helyi illetékes hatóság (beleértve a közlekedésszervezőt is) a közszolgáltatás 

végzésére vonatkozó jog közvetlen odaítélésével bízhatja meg a közszolgáltatási tevékenység 

végzésével.  

A hazai jog szerint is a belső szolgáltató működését szigorú szabályok határolják be: 

• tevékenységét a helyi hatóság közigazgatási területén belül kell végeznie, az e területen kívüli 

tevékenység tilos 

• alvállalkozók bevonása esetén a tevékenység nagyobb részét magának kell végeznie 

• a belső szolgáltató, valamint a befolyása alatt álló szervezetek nem vehetnek részt a helyi hatóság 

területén kívül közszolgáltatási jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban. 

Az autóbusszal végzett közszolgáltatások esetében a közszolgáltatási szerződés 10 éves időszakra, a 

vasúti szolgáltatások esetében legfeljebb 15 évre köthető meg. A megkötött szerződés legfeljebb a 

szerződés hatályának felével meghosszabbítható. A Rendelet közszolgáltatási szerződések 

meghosszabbításával kapcsolatos rendelkezéseit, az Sztv. is átvette. 

A hazai és EU jogszabályok alapján kötött közszolgáltatási szerződések alapján folytatott ellentételezési 

igények elbírálásának, kezelésének több évre visszanyúló, részleteiben kidolgozott gyakorlata létezik 

mind a helyközi közlekedésben, mind a helyi közlekedési közszolgáltatásoknál. 

3.1 A közszolgáltatás végzésére vonatkozó jog odaítélése 

A vonatkozó EU jogszabályok, valamint a hazai ágazati jogszabályok alapján a közszolgáltatási jog 

odaítélésének három modellje létezik: 

• pályázat útján 

• a belső szolgáltató esetében közvetlen megbízás (odaítélés) 
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• szükséghelyzeti kijelölés. 

A közszolgáltatáshoz fűződő jog megszerzésének módja nemcsak az ellátásért felelős, azaz a 

megrendelő, hanem a szolgáltatást végző szempontjából is meghatározza a működési feltételeket, ezért 

az egyes megoldások esetében a jogi következmények mellett a gazdasági és a jövőbeni egyéb stratégiai 

összefüggéseket is vizsgálni szükséges. 

3.2 Pályáztatás 

A Rendelet és az Sztv. is főszabályként rögzíti a pályáztatási kötelezettséget a helyi és a helyközi 

autóbusz-közlekedés esetében  

A pályáztatási eljárás szabályrendszerét mind a Rendelet, mind pedig az Sztv. szabályozza, széles 

mozgásteret biztosítva az ellátásért felelősök számára a pályáztatással érintett közszolgáltatás 

tartalmának meghatározása tekintetében.  

• a megrendelőnek lehetősége van pályázatot kiírni teljes hálózatokra, hálózat részekre, vagy 

vonalakra 

• a pályáztatás során lehetőség van a beérkezett ajánlatok előminősítésére, és az előminősítésen 

befogadott pályázatokra vonatkozó eljárás, tárgyalásos eljárás útján történő lefolytatására 

• az EU jogszabályok és hazai jogszabályok alapján a szubszidiaritás elvével összhangban az 

illetékes hatóságok szabadon állapíthatnak meg szociális és minőségi ismérveket a 

közszolgáltatási kötelezettségek minőségi előírásainak fenntartására és javítására vonatkozóan 

• a szolgáltatók közötti átlátható és összehasonlítható versenyfeltételek biztosítása, szociális és 

szolgáltatásminőségi követelmények előírása.  

A pályáztatás része a közszolgáltatás végzésével kapcsolatos ellentételezési keretek kialakítása is. Amíg 

a közvetlen odaítélés útján választott szolgáltatók a közszolgáltatások teljesítésével összefüggő, 

bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint az ésszerű nyereség mértékéig finanszírozhatók, 

addig a versenyeztetési eljárásban elnyert közszolgáltatások finanszírozásának alapja a versenyeztetési 

eljárásban kialakult szolgáltatási díj. E díjtól eltérésre csak a körülmények jelentős megváltozása esetén, 

a közszolgáltatási ellentételezésre vonatkozó szabályokkal összhangban van lehetőség. 

3.3 Közvetlen odaítélés 

Az EU és hazai jogszabályok, tehát lehetővé teszik a közszolgáltatás végzésére vonatkozó jog közvetlen, 

versenyeztetési eljárás nélkül történő odaítélését.  

A közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélése esetén a szolgáltató finanszírozásával kapcsolatban a 

belső szolgáltatói szerződéssel kapcsolatban kifejtett okokkal azonban az ellátásért felelős intézmények 

finanszírozási mozgástere szintén korlátozott.  

Kis- és középvállalkozások is elnyerhetik közvetlen elbírálással a szolgáltatást (Rendelet. 5. cikk, 4. §), 

amennyiben a megszerzendő közlekedési szolgáltatás kis volumenű és a szerződéses értéke nem haladja 

meg a kétmillió eurót, vagy pedig az éves forgalom nem haladja meg a 600000 km-t, illetve amennyiben 

a cég kevesebb, mint 23 járművel rendelkezik. Ez a szabályozás jelentős mértékben biztosítja, hogy 

(számtalan) kis- és középvállalkozás az egyes hazai helyi közlekedési piacon védett legyen, különösen 

azok, amelyeket korábban ajánlattételi tendereztetés miatti piacvesztés sújtott. A jogalkotók szándéka 

szerint a Kkv szektor helyzetbe hozása, a „közvetlen odaítélés” tehát a közszolgáltatási szerződésnek 

egy adott közszolgáltató számára előzetes versenytárgyalási eljárás nélkül történő odaítélése, melynek 

lényeges paraméterei: 

• a feladat becsült menetrendi km. teljesítménye 

• vagy éves árbevétel limitje 

• vagy ennek eszköz darabszámhoz kötött emelt limitje. 

Közvetlen odaítélés esetében a Közszolgáltatási Szerződést általában a Koncessziós törvény (1991. évi 

XVI. törvény a koncesszióról (továbbiakban: Konctv.) alapján szolgáltatási koncesszió keretében ítéli 

oda az adott személyszállítási szolgáltatásért felelős illetékes helyi hatóság (önkormányzat).  

Említést kell tenni arról is, hogy a szolgáltatási koncesszió a Kbt. 7.§ (6) bekezdése szerint olyan 

szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási 

jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése 
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pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében 

vagy legalább jelentős részben a nyertes szolgáltató viseli. 

A Közbeszerzési törvény 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) 

bekezdés j) pontja szerint nem kell e törvényt alkalmazni a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére, 

az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében azonban kizárólag 

abban az esetben, amennyiben a szerződés, szolgáltatási koncessziónak minősül.  

Az Sztv. 23.§ (1) bekezdése azt mondja ki, hogy a közszolgáltatási szerződést, amennyiben az a 

közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak minősül - az országos, a regionális 

és az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

kivételével -, az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A Kbt. miniszteri 

értelmezése – összhangban a Kbt.-vel - is meghatározza a szolgáltatási koncesszió három alapfeltételét, 

melyek a következők: 

• a hasznosítási jog átengedése 

• ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt 

• a hasznosítási kockázatot (teljes egészben vagy jelentős részét) a koncesszor viseli. 

3.4 Szükséghelyzeti kijelölés 

Az Sztv. 24. § (4) bekezdése tételesen tartalmazza, hogy az ellátásért felelős mely esetekben bízhatja meg 

közvetlenül a szolgáltatót a feladat ellátására. 

Esetek a következők: 

• a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelelő pályázat, illetve ajánlat hiányában 

eredménytelenül zárult, vagy 

• a szolgáltatás megkezdése a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében kiválasztott 

közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy 

• a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés azonnali vagy idő előtti 

felmondásának van helye, vagy 

• egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága. 

Hasonló rendelkezést tartalmaz a 1370/2007/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése is, amely szerint a 

szükséghelyzeti intézkedés: 

• a meglévő közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

• más szolgáltató részére történő közvetlen odaítélése 

• illetve egyoldalú kijelölés formáját is öltheti. 

A fentebbi esetekben a megbízás a közszolgáltatási szerződés megkötésére vagy annak közös 

megegyezésen alapuló módosítására irányuló új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de 

legfeljebb 2 évre szólhat. 

Konklúzió 

A belső szolgáltató, mint ahogy azt fentebb kifejtettem, jelenleg a hazai és EU szabályozást is 

figyelembe véve, 

• a települési (fővárosi) önkormányzat belső szervezeti egysége, vagy 

• olyan gazdasági társaság, amely a települési (fővárosi) önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

áll, vagy 

• olyan egyéb gazdasági társaság, amelyben a települési (fővárosi) önkormányzat meghatározó 

befolyással rendelkezik. 

A belső szolgáltató pályáztatás nélkül is megbízható a szolgáltatás elvégzésével (közvetlen odaítélés). 

A közvetlen odaítélés alapján belső szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét kizárólag az ellátásért 

felelős illetékességi területén végezheti. A belső szolgáltató az általa ellátott településeken kívül 

személyszállítási közszolgáltatás nyújtására irányuló pályázati vagy nyilvános ajánlatkérésen alapuló 

eljárásokban nem vehet részt. 
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A belső szolgáltató a helyi közlekedés ellátásáért felelős illetékességi területén kívüli, az önkormányzat 

és a közlekedésért felelős miniszter által kötött megállapodás alapján - szoros kivételként - helyi járattal 

közigazgatási határon kívül is végezhet személyszállítást, ha az a feladat a társadalmi költségeket is 

figyelembe véve a lehető legelőnyösebb módon hajtható végre. Ez figyelhető meg Miskolc és 

Felsőzsolca feladatellátásával kapcsolatban is. 

Amennyiben a szolgáltató a közszolgáltatást belső szolgáltatóként, közvetlen megbízás alapján végzi, a 

Rendelet alapján bár alvállalkozókat igénybe vehet, azonban a szolgáltatás többségét (51%-át) magának 

kell végeznie. 

A belső szolgáltatói modell esetén az ellátásért felelős és a szolgáltató mozgástere a jövőben nyújtandó 

közszolgáltatás tartalmának meghatározása tekintetében megegyezik a versenyeztetési eljárás által 

biztosított lehetőségekkel. Nem igy van ez a közszolgáltatások finanszírozásával kapcsolatosan. A 

finanszírozási mozgástér korlátozottsága egyrészről abban jelentkezik, hogy az ellátásért felelős nem 

kap valós képet, hogy a hasonló tevékenységet végző szolgáltató társaságok a konkrét közszolgáltatást 

milyen hatékonysággal, milyen költségszinten, és milyen bevételek realizálása mellett tudnák elvégezni. 

Az ellátásért felelős másrészről abban is korlátozott, hogy a közvetlen megbízás alapján végzett 

közszolgáltatások finanszírozása esetén az ellátásért felelős a szolgáltató bevételekkel nem fedezett 

indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség finanszírozására köteles. Ennek keretében minden 

alkalommal le kell folytatni azt a jogszabályokban és az EU Bíróság ítélkezési gyakorlatában előírt 

vizsgálatokat, amely alapján eldönthető, hogy a szolgáltatónál felmerült költségek indokoltak voltak-e, 

valamint hogy nem vezet-e a szolgáltató alul- és/vagy túlfinanszírozásához.  

A belső szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés, valamint a megrendelő és a belső szolgáltató 

közötti kapcsolattartás esetében kiemelt jelentősége van az ellátásért felelős megrendelői, tulajdonosi és 

szabályozói funkciók elkülönítésének, mivel ennek hiánya átláthatatlan jogi és finanszírozási 

viszonyokat teremt a belső szolgáltatóként működő gazdasági társaságban. 

Megállapítható, hogy a hazai Ellátásért Felelősök jobbára helyesen alkalmazzák a fenti 

szabályrendszereket, azonban klasszikusan ez a folyamat csak a településen belüli közlekedési 

közszolgáltatások esetében figyelhető meg. Azoknál a településeknél, ahol a szolgáltató az 

önkormányzat tulajdonában van (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Veszprém, Tatabánya) a belső 

szolgáltatói rendszert jogszerűen alkalmazzák a közforgalmú közlekedési piac közvetlen odaítélésével. 

Ezekben az esetekben is közszolgáltatási szerződést kötnek az Ellátásért Felelősök a közszolgáltatóval. 

Az a modell, amit Budapest és Kecskemét településeken figyelhetők meg csak annyiban mutat más 

megoldásokat, hogy mind két településen az Sztv. szabályait figyelembe véve Közlekedésszervezőt 

iktatnak közbe ahol vagy közvetlen odaítéléssel (Budapest- BKV) vagy pályáztatás útján (Kecskemét-

Intertanker) adja át a piacot a Közlekedésszervező a közszolgáltatónak. Piaci szempontból a belső 

szolgáltatók alkalmazhatósága szempontjából felveti a kérdést, hogy a hazai viszonyok között képesek-

e az Ellátásért Felelősök a helyi közlekedés hatékonyságát tényleges verseny nélkül fenntartani, ill. 

javítani.  

Végezetül fontos megjegyezni azt is, hogy az Európai Közösségek Bíróságának C-280 sz. az Altmark 

Trans GmbH ügyben hozott ítélete úgy határozott, hogy a közszolgáltatási ellentételezések nem 

képeznek a Szerződés 87. cikke szerinti előnyöket, feltéve hogy négy feltétel együttesen teljesül. 

Amennyiben ezek a feltételek együttesen nem teljesülnek, és fennállnak a Szerződés 87. cikke (1) 

bekezdése alkalmazásának általános feltételei, a közszolgáltatási ellentételezések a Szerződés 73., 86., 

87. és 88. cikkének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülnek. 

• a támogatás kedvezményezettje világosan meghatározott közszolgáltatást végez  

• a kompenzációs összegek számítási alapjául szolgáló paramétereket objektív és átlátható módon, 

előzetesen meghatározták 

• a kompenzáció összege nem haladja meg a közszolgáltatás ellátása közben felmerült kiadások és 

a szolgáltatás nyújtásából származó bevétel különbségét (a kompenzáció azonban tartalmazhat 

méltányos mértékű nyereséget is), valamint  

• amennyiben a vállalkozás a közszolgáltatás végzésére vonatkozó jogot nem versenytárgyalás 

keretében nyerte el, a közszolgáltatás kötelezettség teljesítéséért fizetendő ellentételezés mértékét 

egy tipikus, jól működtetett, eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozás költségeinek 
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elemzésével kell megállapítani, figyelembe véve a közszolgáltatással kapcsolatban realizálható 

bevételeket, valamint az ésszerű nyereség mértékét. 

Ezeket az ún. Altmark klauzulákat azonban csak marginálisan alkalmazzák az érintett Ellátásért Felelős 

önkormányzatok. 

Köszönetnyilvánítás: (Dr. Hernádi Eleonórának, Dr. Csóka, Velmirának, Murányi Szilviának a szakmai 

konzultációkért) 
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Kivonat: A Budapesti Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégiát a Budapest Fejlesztési 

Központ megbízásából a Mobilissimus-Értékterv tervezői konzorcium készíti. A stratégia elsődleges 

célja a vasútra (és másodsorban autóbusz-állomásokra) történő kerékpáros ráhordás elősegítése a 

fővárosi agglomerációban. Emellett a fővárossal határos települések és Budapest közötti kerékpáros 

ingázás feltételeinek megteremtése, valamint az agglomerációs települések közötti kerékpáros 

közlekedés támogatása szerepel a célok között.  

A vizsgált terület 169 települést foglal magába 1,26 millió fős népességgel, amelyből 20 % a 

fővárosba jár dolgozni. A magas ingázási arány mellett a motorizáció mértéke is a fenntartható 

közlekedési módokat előtérbe helyező tervezés szükségességére figyelmeztet.  

A stratégia szorosan kapcsolódik a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiához: a vasút és a 

kerékpár kombinálásával hatékony választ kínál az agglomerációs közlekedésből adódó nagy utazási 

távolság és az „utolsó kilométer” problémájára is. A stratégiaalkotás lényeges elemét képezik a 

szakmai workshopok, a szemléletformálás, a lakossági közvéleménykutatás és önkormányzatok 

bevonása.  A megbízó szakmai munkáját a Magyar Kerékpáros Klub támogatja. 

Ebben a cikkben bemutatjuk a stratégia céljait, a helyzetértékelés eredményeit, a koncepciót és a 

javasolt intézkedéseket, illetve a fontosabb módszertani megfontolásokat.  

Kulcsszavak: agglomeráció; kerékpárhálózat; ráhordás; ingázás; vasút 

Bevezetés 

Az „Átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia” kidolgozásának 

célja az agglomerációs települések és Budapest közötti ingázás elősegítése a vasútra (és másodsorban 

autóbusz-állomásokra, végállomásokra) való kerékpáros ráhordással; a fővároshoz közelebb fekvő 

agglomerációs települések és Budapest között kerékpárral történő ingázás elősegítése; valamint az 

agglomerációs települések közötti, közlekedési célú kerékpározás elősegítése. 

A stratégia kidolgozásának folyamata és maga a dokumentum következő logika szerint épül fel: 

• helyzetelemzés és helyzetértékelés 

o a problémák azonosítása, a fejlesztési szükségletek azonosítása 

o a releváns magasabb szintű stratégiák, illetve kapcsolódó projektek vizsgálata 

• jövőkép és célrendszer megfogalmazása 

• fejlesztési lehetőségek felmérése és koncepció alkotás 

• a célok eléréshez szükséges eszközrendszer (tervezett fejlesztések és intézkedések) 

megfogalmazása. 
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 Jelen cikk a Helyzetértékelés és a Koncepcióalkotás fázisban szerzett információkat mutatja be, mely 

széles körű kutatásokra és részvételi folyamatra épül. 

1. Helyzetértékelés 

1.1 A vizsgált terület bemutatása 

A stratégia tervezési területe Budapest tágabb vonzáskörzetére terjed ki, a jogszabályban meghatározott 

agglomeráció területével nem egyezik meg, azon túlmutat. A helyzetértékelés és a koncepcionális szintű 

tervezés tágabb területét a koncepcionális határ jelöli ki, amely a tervezési diszpozícióból kiindulva a 

funkcionális várostérség (Functional Urban Area - FUA) KSH általi lehatárolását, a Budapestre történő 

ingázás arányát, valamint a közvetlen budapesti vasúti kapcsolat meglétét veszi figyelembe. Ennek 

megfelelően közvetlen budapesti vasúti kapcsolat esetén 15% feletti arányú Budapestre történő 

ingázással (funkcionális várostérség EU-OECD módszertan szerinti lehatárolásának megfelelően); 

egyéb települések esetén (ahonnan Budapest csak autóbusszal, vagy vasúton átszállással érhető el) 25% 

feletti arányú Budapestre történő ingázással rendelkező települések kerültek be a vizsgált területbe. 

 

1. ábra: Vizsgált terület az intézkedési (piros) és a koncepciós határral (kék) 

A szűkebb intézkedési határ azt a – fővárossal szorosabban együtt élő, a hivatalosan lehatárolt Budapesti 

agglomerációval nagyrészt megegyező – területet jelöli ki, amelyen belül részletesebben kerülnek 

kidolgozásra és értékelésre a javaslatok, amelyek közül összeáll az intézkedési terv. 

1.2 Földrajzi adottságok 

Magyarország legnagyobb területű és legtöbb településéből álló agglomerációja a budapesti, amely 

európai viszonylatban is a népesebbek között van. A terület természetileg, földrajzilag meghatározó 

elemei a Duna és a domborzati viszonyok. 

A Duna többször két ágra bomlik, ezzel szigeteket alkot folyása során (pl. Szentendrei-sziget, Óbudai-

sziget, Margit-sziget, Csepel-sziget). A domborzati viszonyokat az északnyugati térségben a Pilis és a 

Visegrádi-hegység, a Dunától keletre a Gödöllői-dombság, a nyugati agglomeráció területén a dombsági 

hátakkal és lejtőkkel jellemezhető Tétényi-fennsík és az Etyeki dombság színesíti. A délkeleti térségben 
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a felszín észak-dél irányban enyhén emelkedik, a déli részen az ártéri szintű Csepeli sík jellemző, míg a 

Duna mentén ártéri síkság húzódik. 

Ezek az adottságok jelentősen befolyásolják az egyes települések szerkezetét és így népességszámát is, 

ennek megfelelően a nagyobb városok az agglomerációs térség keleti, alacsonyabb szintkülönbségekkel 

rendelkező, míg a kisebb települések a nyugati, jellemzően dombvidéki területen találhatóak. 

A domborzati viszonyok erős korlátozó szerepe bizonyított a kerékpár használatában. A Budapesten 

kerékpározók számára a legkényelmesebb terep a vízszintes terep és az enyhe (1-5 %-os) lejtő. Kisebb 

(1-5 %-os) emelkedő még kényelmesen vagy különösebb erőfeszítés nélkül kerékpározható a 

többségnek, a közepes (5-10 %-os) emelkedő már sokaknak kényelmetlenséget jelent, míg az erős (>10 

%) jelentős akadály. A megfigyelés szerint a 35 év alatti férfiakat kevésbé érinti az emelkedőkből 

származó kényelmetlenség. [1] 

1.3 Településhálózat, népesség 

Jogi értelemben a budapesti agglomerációt a főváros és a hozzá gazdaságilag, társadalmilag és 

természet-földrajzilag szorosan kapcsolódó 80 település alkotja. A stratégiai vizsgálat tágabb, a 

funkcionális várostérséggel nagyjából megegyező területen található településeken a főváros 

lakosságának több mint kétharmada él. Miközben Budapest népessége a rendszerváltás óta szinte 

folyamatosan csökken, vonzáskörzetének népessége állandóan nő. Ennek oka kettős: egyrészt a 

szuburbanizáció nyomán a főváros népessége az agglomerációba költözik, másrészt a hazai lakosság 

általános elöregedése és az ebből fakadó népesség-csökkenés fokozottan jellemző a fővárosra. 

A stratégia vizsgálati területének 169 településén 2020 évi statisztika szerinti állandó lakossága összesen 

1,262 millió lakos volt. Ezen belül a belső gyűrű (intézkedési terület) népessége 953 ezer, míg a külső 

gyűrű (koncepcionális terület) népessége csupán 309 ezer fő. Budapest településföldrajzi vonzását 

mutatja, hogy az intézkedési terület népsűrűsége a koncepcionális területnek közel négyszerese. A 

Budapestre ingázók aránya az intézkedési területről 40 %-os, a koncepcionális terültről 21,7%-os, míg 

a teljes tervezési területre vetítve 35,3 %.  

Foglalkoztatási központnak Budapest mellett 19 agglomerációs település tekinthető. 

1.4 Mobilitási igények és szokások 

Budapest agglomerációjának népessége a rendszerváltás óta folyamatosan növekszik. Azonban míg a 

kiköltözők a városhatáron kívüli, zöldövezeti lakóhelyeket keresik, a munkahelyek jelentős része 

Budapesten marad, így a főváros környékén jelentős ingázási kényszer jelenik meg. A „városszétterülés” 

(urban sprawl) kedvezőtlen hatással van az utazási távolságokra és a módválasztásra. 

A koncepcionális területen az utolsó, 2011-es népszámlálás alapján 14 településről a dolgozók több mint 

50 %-a jár Budapestre, ezek elsősorban a fővárossal határos települések, mint például északnyugaton 

Budakeszi, Nagykovácsi és Budakalász, keleten Csömör és Kerepes, valamint délkeleten Ecser, Maglód 

és Gyál. A 30 % feletti Budapestre ingázást nézve a vonzáskörzet délkeleten messze elnyúlik; míg a 

többi területen csak a Budapesttől számított második településig jellemző a 30 % feletti ingázás, addig 

a délkeleti szektorban ez akár a negyedik-ötödik településre is jellemző, egészen Albertirsa környékéig. 

A Magyar Kerékpárosklub reprezentatív kutatása (2020) szerint az ország többi régiójához viszonyítva 

Közép-Magyarországon a legalacsonyabb az elsősorban kerékpárral közlekedők aránya: míg a Dél-

Alföldön az elsősorban kerékpárral közlekedők aránya 2020-ban 35 % volt, addig ez Pest megyében 

csupán 7 %. [2] Markáns különbség mutatkozik a fővárostól délre, délkeletre eső alföldi területek és az 

elsősorban nyugati, északi hegyes-dombos területek között: míg a Budapesttől távolabbi alföldi 

területeken akár a 20-30 %-ot is eléri a kerékpáros munkába járás aránya, utóbbi területeken ez 

minimális, de a fővároshoz közeli sík területeken is alacsony. 

A viszonylag kerékpáros ingázásról fontos megjegyezni, hogy ez szinte kizárólag településen belüli 

helyváltoztatást jelent. 

1.5 Meglévő hálózat 

A budapesti agglomerációban hiányzik a térségi kerékpárforgalmi főhálózat; a kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza minimális, csak szórványosan fordulnak elő önálló létesítmények. Jelenleg és 

várhatóan távlatban is a kerékpárforgalom egy része vegyes használatú közutakon, a 



Budapesti Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégia – célpontban a fenntartható agglomerációs közlekedés 

 

 

gépjárműforgalommal közösen bonyolódik. Ezt is figyelembe véve az adatgyűjtés, illetve a kerékpáros 

elérhetőség elemzése a teljes agglomerációs úthálózatra kiterjedve került elvégzésre. 

A releváns útügyi műszaki előírásban szereplő meghatározás szerint „Kerékpárforgalmi létesítmény, a 

kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint „Kerékpárforgalmi létesítmény fogalom: a közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglaltak szerinti kerékpárút, gyalog- 

és kerékpárút, kerékpársáv, kerékpáros nyom és nyitott kerékpársáv.” [3] 

Az elérhető adatforrásokat feldolgozva, kiegészítve és tisztítva létrehoztuk az érintett hálózatrész térképi 

állományát, amely alapján bemutathatók a vizsgált területen található kerékpárforgalmi létesítmények, 

illetve a terület teljes úthálózata. 

A hálózat értékelésének alapja az e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése c. útügyi 

műszaki előírásban bevezetett komfortszint alapú megközelítés. [4] Az ÚME négy komfortszintet 

határoz meg aszerint, hogy a felhasználók mekkora köre számára megfelelő a kialakítás: 

• 1 - Mindenki számára 

• 2 - Minden felnőtt számára 

• 3 - Csak a kerékpárközlekedésben már tapasztalattal rendelkező felnőttek számára 

• 4 - A többség számára nem megfelelő. 

 

2. ábra: Úthálózat komfortszint szerint 

1.6 Multimodalitás 

A budai hegyvidéki térség kivételével minden fő tengelyen jelen van kötöttpályás szolgáltatás, melyet 

11 vasút- és 4 hévvonal alkot; a lajosmizsei (142 számú) vasútvonal kivételével valamennyi 

villamosított. Ezek egy részét a közelmúltban felújították, vagy felújításuk befejezéséhez közeledik (2, 

30a, 40a, 80), míg többségük nincs felújítva, vagy a korábbi felújítás óta állapota romlik. [5] Az 

agglomerációban az állomások, megállóhelyek elhelyezkedése vegyes; többségük helye a 100-150 évvel 

ezelőtti kiépítés korának igényeit tükrözi, így esetleges, hogy a jelenlegi elővárosi személyszállítási 

igényeknek megfelelően településen belüli pozíciója kedvező, vagy a település peremén, illetve 

külterületen helyezkedik el. Az utasforgalmi létesítmények és állomási előterek egy része megújult a 
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vonalfelújítások keretében, vagy azokon túl, az ebből kimaradó állomások közül viszont sok 

funkcióhiányos és elhanyagolt. [6] 

A fenntartható közlekedési módok vonzóságának elérése érdekében a teljes utazási láncot kell 

vizsgálnunk, hogy megértsük a lakosok közlekedési módválasztásának kritériumait. A kötöttpályás 

közösségi közlekedés (esetleg távolsági autóbusz) karaktere miatt tökéletes kiegészítője a kerékpárnak 

és viszont. A kerékpár használata nem függ a városiasodástól és laksűrűségtől, ami azt jelenti, hogy 

városi csomópontokban is gyorsan és kényelmesen tud közlekedni, míg a közösségi közlekedés, 

hierarchiájából adódóan csak városmagok között tud gazdaságilag hatékonyan és felhasználói 

szempontból is versenyképesen közlekedni. A két eszköz kombinálása ideális eszköz bármely két nem-

városias helyszín között is. 

A koncepcionális tervezési területen 11 vasútvonal és 4 HÉV vonal 152 állomása található. A kiépített 

B+R férőhelyek száma 2021. októberi adatok szerint 4333, ami a folyamatban levő projektek miatt 

állandóan bővül. Azonban 64 állomáson, az állomások 42%-án egyáltalán nincs kiépített 

kerékpárparkoló, míg az állomások bő fele 1-100 közötti férőhelyet kínál. Ennél több férőhely csak 

néhány állomáson található. A legtöbb, 457 férőhely, Albertirsán található. 

A MÁV 2021-ben a vizsgált területen 1080 férőhelyet létesít, ebből a fenti adat 270 férőhelyet már 

tartalmaz. A NIF folyamatban levő beruházásaival 184 további férőhely létesül. A BFK további 2040 

férőhely létesítését tervezi. Ezek megvalósulása mintegy 70%-kal növeli a kínálatot, és sokhelyütt a 

jelenlegi igényeknek megfelelő szintre emeli a kapacitást. 

A számlált B+R igény túlnyomórészt 2019 őszi [7], egyes helyszíneken 2021 őszi adatok szerint 4219 

kerékpár. Ez a munkanapi egyirányú vasúti utasforgalomhoz viszonyítva kb. 3%-os kerékpáros 

ráhordási arányt jelent, szemben a hollandiai 39%-kal. [8] 

Az igények eloszlása azonban nem egyenletes: olyan helyeken is parkolnak kerékpárok, ahol egyáltalán 

nincsen kiépített B+R, míg más állomásokon akár jelentős szabad kapacitás is található. 32 állomáson 

sem kiépített B+R, sem igény nem jelentkezett, míg 32 másik állomáson megjelent igény, de hiányzott 

a B+R parkoló. 

1.7 Elektromos kerékpárok elterjedése és hatásai 

Az elektromos kerékpárok rohamos térnyerése már a pandémia előtt is megfigyelhető volt: az 

elektromoskerékpár-eladások száma már 2018-ban is az elektromos autókénak tízszerese volt az EU-

ban. 2019-ben az európai kerékpárgyártók kénytelenek voltak frissíteni az előrejelzéseiket, amelyekben 

17-30 millió elektromoskerékpár-eladást prognosztizálnak 2030-ra, mivel a pandémia hatására 2020-

ban már több, mint 3 millió elektromos kerékpárt adtak el az EU-ban. Ez 23 %-os növekedést jelent a 

korábbi tervekhez képest, ugyanakkor ezen belül a nyugat-európai országokban még erősebb tendenciát 

láthatunk. [9] 

Bár hazánkban jelenleg relatív alacsony az eladott darabszám, amennyiben az európai átlagnövekedést 

követi a piac, úgy 2025-re már több elektromos kerékpár kerül majd az utakra, mint hagyományos. A 

jelenlegi kerékpárflotta számát [10] és a változás ütemeit tekintve, 2030-ra az elektromos kerékpárok 

várhatóan a teljes flotta 7-10%-át teszik majd ki. 

1.8 Részvételiségi folyamatok 

A stratégiaírást több részvételiséghez kapcsolódó esemény, tevékenység is segíti. Ezek célja a lakosság 

és az érintettek minél széleskörűbb bevonása, a stratégia megalapozásához szükséges háttérinformációk 

és tudásanyag összegyűjtése, valamint az informálás, a kommunikáció.  

A részvételiségi tevékenységek között sor került egy Maptionnaire térképes kérdőíves kutatásra, 

ahol a kitöltők konkrét pontokhoz kapcsolódóan tehettek ajánlásokat, jelezhettek problémákat. Továbbá 

online kérdőív és személyes lekérdezés segítségével reprezentatív kutatás készült a kötöttpályás 

megállóhelyek eléréséhez igénybe vett jelenlegi közlekedési módok, preferenciák feltérképezése 

céljából az ingázók körében. A kutatás célja a közlekedési célú kerékpározással kapcsolatos előnyök és 

hátrányok, ezen keresztül a problémák azonosítása, valamint a kerékpárra való váltási hajlandóság 

felmérése volt. [11] [12] Ezek mellett szakértői workshop és online publikus véleményezés is segítette 

a munka pontosságát, elfogadottságát és hitelességét. 
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2. Célrendszer 

A stratégia célja Budapest agglomerációjában a közlekedési célú kerékpározás és a vasúttal ingázók 

arányának növelése a kerékpáros útvonal-hálózat (azon belül is kiemelten a térségi főhálózat) és a 

kötöttpályás állomások, megállóhelyek elérésének javításával. A fejlesztés víziója a közlekedési célú 

kerékpározás erősítése az agglomerációban. 

A stratégia általános, stratégiai és operatív céljait – a magasabb szintű stratégiai célok, valamint az 

összegyűjtött hipotézisek (problémák) alapján – az alábbi ábra mutatja be. 

 

3. ábra: A stratégia célrendszere 

A kerékpáros közlekedés népszerűsítése a kerékpárral, illetve kerékpár – közösségi közlekedés 

kombinációjával megtett utak arányának növekedését kell szolgálja. Az agglomerációban magas egyéni 

gépjárműhasználat miatt ez csak ennek csökkentése révén valósulhat meg, így a szemléletformálás és 

népszerűsítés egyik elsődleges célcsoportja a jelenleg elsődlegesen autóval közlekedők szegmense. A 

kombinált utazások népszerűsítése során eltérő célcsoportokkal és közlekedési eszközökkel számolunk 

a különböző földrajzi területeken, s ezeknek megfelelő kommunikációs eszközökre van szükség. A 

kerékpáros le- és ráhordás növelése mint operatív cél csak a Stratégiában megfogalmazott 

infrastrukturális fejlesztésekre alapulva valósulhat meg. 

A közlekedési kultúra az agglomerációs térségben az együtt közlekedés jegyében a különböző 

közlekedési módokat használók szempontjainak megismertetése által javulhat. A biztonságos 

együttműködés alapja a szabályok ismerete és betartása, az egymásra odafigyelés. Ennek egyik 

kommunikációs eszköze például az eltérő közlekedési módokat használók „átültetése” a másik oldalra 

(érzékenyítő tréningek, kerékpárok kipróbálása, közösségi közlekedési bérletek juttatása stb.), 

kerékpáros oktatások, „bebiciklizések”, melyek a célcsoport közlekedési tudását is javítják. 

3. Fejlesztési javaslatok, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

A kitűzött célok elérését szolgálva, illetve a helyzetértékelés során feltárt problémákra választ adva 

összesen 49 javaslatot fogalmaztunk meg.  

A fejlesztési javaslatok meghatározó eleme a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése. A 

kerékpárforgalmi hálózatot a következő fő lépések mentén tervezzük:  

• igényvonalak (desire lines) meghatározása térségi szinten, a rendelkezésre álló adatok alapján, a 

meglévő hálózati elemeket is figyelembe véve, és ezekre építve a térségi főhálózat 

koncepciójának felvázolása 

• az igényvonalak nyomvonalakká való leképezése 

• közösségi közlekedésre való ráhordást szolgáló elemek nyomvonalainak megtervezése. 
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3.1 Igényvonalak meghatározása térségi szinten 

A budapesti agglomeráció térségi kerékpárforgalmi főhálózatának koncepcióját a hálózatfejlesztési 

stratégia prioritásaira és a mobilitási igényekre alapozva vázoljuk fel. Ennek megfelelően a koncepció 

egyrészt a Budapest és a szomszédos agglomerációs települések közötti kapcsolatokon (ingázási 

igények, Maptionnaire felületen jelölt használói igények, budapesti főhálózati tervvel való egyeztetés 

alapján), másrészt az agglomerációs települések közötti kapcsolatokon (ingázási igények, általános 

mobilitási igény gravitációs modell alapján, Maptionnaire felületen jelölt használói igények, EuroVelo 

nyomvonalak alapján) alapul. 

A ráhordási célú (nem feltétlenül térségi főhálózati jelentőségű) hálózati elemeket egy későbbi lépésben 

határozzuk meg. 

A Budapest és a szomszédos települések közötti kapcsolatokat az ingázási igények, a Maptionnaire 

felületen jelölt használói igények, valamint budapesti főhálózati tervvel való egyeztetés alapján 

határoztuk meg. 

Ingázás szempontjából Budapest és minden szomszédos település közötti kapcsolatot indokoltnak 

tekintettünk, mivel az ingázási igények ezekben a relációkban magasak (minden esetben 1000 fő felett). 

Szomszédosnak tekintettük azon településeket is, amelyeknek más település belterületének érintése 

nélkül közvetlen kapcsolata van Budapesttel (pl. Pilisvörösvár, Solymár). A jellemző kerékpározási 

távolságokat alapul véve figyelembe vettük továbbá azon településeket is, amelyekről 7,5 km-en belül 

elérhető egy külső kerületi központ. 

• a konkrét kapcsolati irányok kijelölése során – melyek adott esetben településenként több irányt 

is jelenthetnek – figyelembe vettük a Maptionnaire felületen jelölt használói igényeket (a 

felhasználók által jelölt „hiányzó létesítmény”, „hiányzó kapcsolat” vonalakból hőtérképet 

képezve) 

• a meglévő vagy jellemzően meglévő elemeket (mivel ezek vélelmezhetően valamilyen igény 

alapján épültek ki, ezen kívül a Maptionnaire-en jelölt vonalak komplementerei, hiszen meglévő 

elemeket a felhasználók túlnyomórészt nem jelöltek be) 

• a BKK adatszolgáltatásból megkapott fővárosi főhálózati terv városhatárhoz elérő nyomvonalait 

(ezeket a kapcsolatokat a későbbiekben tételesen egyeztetni szükséges). 

Az agglomerációs települések közötti kapcsolatokat az ingázási igények, a gravitációs modell alapján 

számított általános mobilitási igény, és a Maptionnaire felületen jelölt használói igények alapján 

határoztuk meg. Ingázás szempontjából figyelembe vettünk minden, két település közötti 100 fő feletti 

napi ingázási igényt. 

Az általános mobilitási igényt a gravitációs modell képletével számított együttható alapján vettük 

figyelembe: azokat a kapcsolatokat vettük fel, ahol a két település távolsága 10 km-nél rövidebb, és az 

együttható 1 fő2/m2-nél nagyobb. 

A konkrét kapcsolati irányok kijelölése során – melyek adott esetben településenként több irányt is 

jelenthetnek – figyelembe vettünk:  

• a Maptionnaire felületen jelölt használói igényeket (a felhasználók által jelölt vonalakból 

hőtérképet képezve) 

• a meglévő vagy jellemzően meglévő elemeket (mivel ezek vélelmezhetően valamilyen igény 

alapján épültek ki, ezen kívül a Maptionnaire-en jelölt vonalak komplementerei, hiszen meglévő 

elemeket a felhasználók túlnyomórészt nem jelöltek be) 

• az EuroVelo nyomvonalakat (EuroVelo 6, EuroVelo 14). 

A hálózati folytonosság érdekében a fentieket kiegészítettük összekötő elemekkel, valamint a tervezési 

terület határán túlnyúló külső kapcsolati elemekkel. 

3.2 Igényvonalak nyomvonalakká való leképezése 

A főhálózat tervezésének második lépése az igényvonalak, a főhálózati koncepció elemeinek konkrét 

nyomvonalakká való leképezése. 
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A térségi főhálózati koncepciót az alábbi térkép mutatja be. 

 

4. ábra: Térségi főhálózati koncepció 

A nyomvonalak megtervezése a következő öt fő kritérium figyelembevételével történik: biztonság, 

kohézió, közvetlenség, kényelem, vonzó kialakítás. Ezek közül ugyanakkor a komfort a 

hálózattervezés fázisában kevésbé releváns, ez inkább a létesítménytervezés során jelenik meg 

hangsúlyosan. [13] 

A térségi főhálózat kiemelt kapcsolatainak meghatározását többkritériumos elemzéssel alapozzuk meg. 

Ennek során előbb minden szakaszt több szempont szerint értékelünk, és így egy pontszámot rendelünk 

hozzá. Második lépésként meghatározzuk a pontszámok azon küszöbértékét, amely felett kiemelt 

elemnek minősül. Végül az így kialakult nyers hálózati alapot korrigáljuk a hálózatiság szempontjának 

megfelelően, azaz úgy, hogy egy összefüggő gerinchálózatot képezzen. 

Az értékelés szempontjai és értékelésük a következő: 

• Ingázási igény: az adott szakaszt potenciálisan használó, 10 kilométer alatti távolságú 

településpárok közötti kétirányú napi ingázók száma (KSH 2011). (0 fő 0 pont; 400 fő 1 pont; a 

kettő között lineárisan.) A településpárok távolságát az EFM-ből nyertük, a modell bekötési 

pontjai között (ez lényegében a település közlekedés és területhasználat szempontjából 

értelmezett súlypontja). Budapesti kapcsolatok esetén minden esetben a legközelebbi kerülettől 

mért távolságot vettük figyelembe (abból kiindulva, hogy bármely kerület súlypontjának elérése 

már elegendően jelentős). A vizsgált terület peremén néhány település kívül esik az EFM 

területen, ezek esetében egy, a Google Maps útvonaltervező algoritmusán alapuló Google 

Táblázat sablon segítségével határoztuk meg a közeli településektől mért távolságokat. 

• Egyéb mobilitási igény: a klasszikus gravitációs modell képlettel (Forgalom,ij = Lakos,i * Lakos,j 

/ távolság [m]2) nyert együttható. (0 fő2/m2 0 pont; 100 fő2/m2 1 pont; a kettő között lineárisan.) 

Budapesti kapcsolatok esetében a gravitációt kerületenként számítottuk, majd összegeztük, ezzel 

a lehetőségekhez mérten ellensúlyozva a város nagy területi kiterjedéséből eredő torzítást. 

• Látens mobilitási igény: a Maptionnaire felületen a felhasználók által jelölt vonalakból raszteres 

hőtérképet képezve az adott útvonalon jellemző legnagyobb kategória (egy cellát érintő vonalak 

száma 20 vagy afelett 1 pont; 8-19 0,75 pont; 2-7 0,5 pont; 0-1 0 pont). 
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• EuroVelo szerep: ha az útvonal EuroVelo nyomvonal (EV6, EV14) 0,5 pont, egyébként 0 pont. 

• Térségi KHT megléte: ha az útvonal térségi kerékpárforgalmi hálózati tervben definiált 

(hivatásforgalmi jellegű, kerékpárútként kiépítendő vagy burkolt úttesten kialakítandó) térségi 

főhálózati elem, 0,25 pont, egyébként 0 pont.  

• Megvalósítás státusza: jellemzően meglévő vagy épülő szakasz 1 pont; részben meglévő vagy 

épülő szakasz 0,5 pont; nem meglévő szakasz 0 pont.  

• Domborzati akadály: az egyes szakaszokat értékeltük ebből a szempontból, és ahol kerékpározás 

szempontjából jelentős domborzati akadály merül fel, ott az igényoldali szempontok (fenti első 

három szempont) pontszámát megfeleztük, ezzel figyelembe véve, hogy ezeken a szakaszokon 

kerékpár választásának esélye alacsonyabb, azaz azonos mobilitási igények esetén várhatóan 

kevesebben választják a kerékpárt.  

A fentiekből egy részösszeget számítottunk. Ez alapján az 1 pontnál magasabb pontszámú elemeket 

tekintjük a térségi főhálózat indikatív kiemelt elemének. Az így adódó nyers kiemelt hálózati alapot 

korrigáltuk a hálózatiság szempontjának megfelelően, azaz úgy, hogy egy összefüggő gerinchálózatot 

képezzen, az alábbiak szerint: 

• -2 pont korrekció: 

o magányos elem (nem csatlakozik más indikatív kiemelt elemekhez) 

o csáp (csak egyik végén csatlakozik más indikatív kiemelt elemhez és annak nem logikai 

folytatása) 

o alternatív útvonal (az adott településközi kapcsolati igényt más indikatív kiemelt elem 

jobban biztosítja). 

• +1 pont korrekció: 

o összekötő elem (mindkét végén kapcsolódik más indikatív kiemelt elemhez és azok logikai 

folytatása) 

o külső kapcsolati elem (egyik végén kapcsolódik más indikatív kiemelt elemhez és annak 

logikai folytatása; másik végén a vizsgált területen kívüli kapcsolatot biztosít). 

3.3 A közösségi közlekedésre való ráhordás 

A térségi főhálózat megtervezését követő lépés a közösségi közlekedésre való ráhordást szolgáló elemek 

nyomvonalainak megtervezése. Értelemszerűen a főhálózat egyes elemei is betöltenek ilyen szerepet, 

azonban az állomások vonzáskörzetén belül más, nem térségi főhálózati jelentőségű elemek 

megvalósítására vagy korszerűsítésére is szükség van. 

A ráhordást szolgáló elemeket az intézkedési határon belül, és az előzetesen elvégzett ráhordás-vizsgálat 

alapján, a meghatározott elméleti vonzáskörzeteken belül tervezzük meg. Ez a vasútállomások esetében 

7,5 km-es vonzáskörzetet jelent. (A gyakorlatban a 2,5 km-es vonzáskörzet nagyjából az adott települést, 

a 7,5 km-es pedig a szomszédos települések körét fedi le). A 7,5 km-es vonzáskörzet az átlagos 

kerékpározási távolságot alapul véve, - tágabb vonzáskörzetként pedig ennek kétszeresét (számolva az 

elektromos rásegítéses kerékpárok fokozatos terjedésével is - lett meghatározva. [14] A kijelölt 

autóbusz-állomásokra, végállomásokra való ráhordást 2,5 km-es körzetben vizsgáljuk kiegészítő 

jelleggel, azaz ott, ahol a főhálózat és a vasúti ráhordást szolgáló hálózat ezeket nem fedi le. 

A közösségi közlekedésre való ráhordás vizsgálata a jelen munkafázisban még nem teljes, annak 

pontosítása a következő fázisban várható.  

Konklúzió 

A Budapesti Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégia kidolgozásának folyamata 

helyzetelemzéssel és helyzetértékeléssel indult, amely alapján a jövőkép és célrendszer 

megfogalmazhatóvá vált. Ezt követte a fejlesztési lehetőségek felmérése, majd az ezeket elérését segítő 

eszközök megfogalmazása.   

A budapesti agglomeráció kerékpárforgalmi főhálózatának koncepcióját a hálózatfejlesztési stratégia 

prioritásaira és a mobilitási igényekre alapozva vázoltuk fel. Ennek megfelelően meghatároztuk a térségi 

kerékpárforgalmi főhálózat elemeit. Ez minden, a vizsgált területen közlekedési célú kerékpározás 

szempontjából térségi jelentőséggel bíró elemet tartalmaz. A főhálózat a célrendszerből adódóan a 

hivatásforgalmi jelentőségű elemekre koncentrál. 
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A térségi kerékpárforgalmi főhálózaton belül kiemeltük azokat a kapcsolatokat, amelyek a főhálózat 

gerincét képezik. Ez a priorizálás során is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy térségi szinten 

is összefüggő hálózat jöhessen létre. 

A stratégia jelenleg a koncepcióalkotás fázisában van, így annak egyes elemei a teljesség igénye nélkül 

szerepelnek cikkünkben. 

Kiegészítés: A cikk a Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégián alapul, 

amelynek megrendelője a Budapest Fejlesztési Központ, Tervezője a Mobilissimus-Értékterv 

konzorcium, MEGÉRTI Kft., LANDSCOPE Kft., Trans-Sport Consulting Bt., Város és Mobilitás Intézet 

NKft., Vasvári Gergely EV. 
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Kivonat: Kutatásunk célja a hazai közúthálózat számos keresztmetszetében megtalálható, a járművek által 

aktivált módon működő, aktuális járműsebesség értéket, vagy az útszakaszra vonatkozó 

sebességhatárt kijelző digitális készülékek sebességre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A 

hatásokat a kijelzők üzemelő, illetve kikapcsolt állapotánál végrehajtott mérésekkel tártuk fel. A 

helyszínek kiválasztásánál törekedtünk rá, hogy az eltérő információtartalmak, illetve a kihelyezés 

helyszínének, okának hatékonyságra gyakorolt hatásai is vizsgálhatók legyenek. Összesen tíz 

helyszínen végeztünk mérést, melyből kettő külterületen, három belterületi lakóövezeti jellegű úton, 

öt pedig belterületi gerinchálózati úton, illetve településhatár mellett történt. Az adatok kiértékelése 

során mutatószámokat képeztünk, elemezve a sebességhatár alatt közlekedők arányát, a sebességüket 

csökkentők arányát, valamint a sebességcsökkenés százalékos mértékét. A nagy frekvenciával 

rögzített sebességadatok alapján a kijelző előtti útszakaszon sebességgörbéket tudtunk előállítani. Az 

eredmények alapján minden egyes vizsgált helyszínen magasabb volt a sebességhatárt betartva 

közlekedők aránya a kijelzők üzemelő állapotában. A sebességre gyakorolt hatások tükrében 

következtetéseket vontunk le a leghatékonyabb jelzésképeket és helyszíntípusokat illetően. 

Kulcsszavak: közlekedésbiztonság, sebesség, digitális kijelzők, sebességhatár, forgalomtechnika 

Bevezetés 

A sebesség nem megfelelő megválasztása jelentős kockázatot jelent a közúti közlekedésben. Hazánkban 

a személysérüléses közúti balesetek körülbelül egyharmada erre a tényezőre, mint elsődleges okra 

vezethető vissza. 2018-ban és 2019-ben a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt bekövetkezett 

balesetek részaránya 31% körüli volt (2018-ban 31,4%; 2019-ben 31,2%), 2020-ban ez az arány 

34,6%-ra emelkedett. Nemzetközi kutatások szerint ebben jelentős szerepe volt a világjárvány kapcsán 

hozott korlátozó intézkedések miatt lecsökkent közúti forgalomnak [1], [2]. Ezen túlmenően az abszolút, 

illetve a relatív gyorshajtás vélhetően számos további balesetben is közre játszik.  

Fentiek tükrében a sebességmenedzsment eszközeinek megfelelő alkalmazása a közúti biztonság 

javításában kiemelten fontos. A nagyobb volumenű, hálózati szintű lehetőségek 

(pl. sebességkorlátozások megfelelő kijelölése, ellenőrzés, stb.) mellett lokálisan, adott helyszíneken is 

számos forgalomtechnikai eszköz terjedt el. Ezek egyike a mára széles körben használt, hazai 

közúthálózat számos keresztmetszetében megtalálható, a járművek által aktivált módon működő, 

aktuális járműsebesség értéket, vagy az útszakaszra vonatkozó sebességhatárt kijelző digitális 

készülékek köre. Ezen eszközök hatását a nemzetközi szakirodalomban is többen kutatták. Hazánkban 

az első kijelzők telepítésekor készültek hatásvizsgálatok [3]. Az akkori eredmények kedvező hatásokról 

tanúskodtak, ugyanakkor a szerzők által is említett javaslat, hogy a mérésvizsgálatokat periodikusan 

célszerű újra és újra elvégezni annak érdekében, hogy a hosszú távú hatásokról is képet kapjunk. Jelen 

kutatás során a fenti cél mellett hangsúlyt fektettünk arra is, hogy az eszköz hatásait különböző típusú 

helyszínek, és eltérő információtartalmú kijelzők esetén is értékeljük. 
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Cikkünk első fejezetében a korábbi, nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményeit foglaltuk össze. Ezt 

követően áttekintést nyújtunk az alkalmazott mérési és adatfeldolgozási módszertanról (2. fejezet), majd 

ismertetjük eredményeinket és konklúzióinkat. 

1. Irodalomkutatás 

Magyarországon a sebességkorlátra figyelmeztető és sebességkijelző berendezések szabályozott, 

szabványosított kialakításának biztosítása érdekében 2007-ben Dr. Jankó Domokos és Siska Tamás 

vezetésével megalapozó vizsgálatokat végeztek [3]. A hivatkozott dokumentumban ajánlások kerültek 

kidolgozásra a sebességre figyelmeztető és a sebességkijelző berendezések kialakítására, alkalmazására 

vonatkozóan (pl. szín, méret, működési mód, stb.). Összefoglalásra kerültek továbbá az országban első 

alkalommal telepített ilyen eszközökkel kapcsolatos mérési eredmények is. A 4 helyszínen, 3 különböző 

gyártó termékével végzett hatásvizsgálatok alapján mindegyik berendezésnek mérhető 

sebességcsökkentő hatása volt. Az átlagsebességek csökkenései 95%-os szignifikancia szint mellett 

elvégzett „t” próbák alapján szignifikánsak voltak. A legnagyobb átlagsebesség csökkenést 

Balatonfűzfő helyszínén rögzítették, nappal 12% csökkenés, éjszaka 13% csökkenés volt mérhető. Ezen 

a helyszínen mutatott legnagyobb csökkenést a gyorshajtók (50 km/h felett) aránya is. Napszaktól 

függően a sebességkorlát kijelző 35-39%-kal csökkentette a gyorshajtást, míg az aktuális sebességet 

kijelző készülék nappal 32, éjszaka 23%-kal mérsékelte azt. A további helyszíneken (Vértesszőlős, 

Kápolnásnyék, Szentendre) az átlagsebességeket 2-9%-os, a gyorshajtók arányát 4-19%-os csökkenés 

jellemezte [3]. A szerzők hangsúlyozták, hogy az eszközök hatásainak értékelése különösen fontos az 

újdonság fázisát követően, hosszabb ideje üzemelő állapotban, mely összecseng projektünk 

célkitűzésével. 

Az Egyesült Királyságban Surrey megye önkormányzata végzett széles körű felmérést a járművek által 

aktivált sebesség kijelzők hatásairól. A vizsgálat 218 kihelyezett kijelzőt foglalt magában, összesen 128, 

elsősorban balesetveszélyes helyszínen. A mérés eredményei alapján 20%-os csökkenés mutatkozott a 

súlyos, illetve halálos közúti balesetek számában az eszközök felszerelését követő 3 évben [4].  

Németországban 2007 és 2009 között végeztek vizsgálatokat, egy helyszínen (Berlin, 2x1 sávos 

útszakasz, 30km/h-ás sebességkorlátozással), a kijelző telepítése előtt 1 hónappal, az üzemelés alatt 

2-3 hónapig, valamint a leszerelést követő 1-6 hónappal bezárólag [5]. A mérés során három különböző 

típusú kijelzőt is teszteltek: 

• hagyományos sebességkijelző: az érkező járművek aktuális sebességét numerikusan jelzi 

• színes sebességkijelző: numerikus sebességkijelzés zöld színnel a sebességhatár alatt, piros 

színnel a sebességhatár felett közlekedőknek 

• ún. „párbeszéd kijelző”: zöld színnel kijelzett „KÖSZÖNET!” felirat a sebességhatárt betartó 

autósoknak és piros színnel kijelzett „LASSÍTS!” felirat a gyorshajtóknak. 

Az eredmények alapján mindegyik típusú kijelző sebességcsökkentő hatással bírt. Az átlagsebesség 

0,7 km/h - 3,1 km/h között csökkent, a V85 sebességek 1 km/h – 3km/h között csökkentek, a gyorshajtók 

aránya pedig 6,6% - 28,6% között csökkent. A leszerelés után mindegyik sebesség érték visszatért a 

kiinduló állapot közelébe. A legkedvezőbb hatást a „párbeszéd kijelző” érte el, ezt követte a színes 

kijelző, majd a hagyományos kijelző. 

Hasonló méréseket végeztek Finnországban, Lahti és Tampere városaiban 2018 májusa és októbere 

között, 2x1 sávos gyűjtőutakon [6]. A vizsgálatban alkalmazott kijelző üzemmódja szerint a 

sebességhatár alatt közlekedők aktuális sebessége sárga színnel került kijelzésre, zöld színű mosolygós 

arccal váltakozva, míg sebességhatár felett a piros színű sebesség érték és szomorú arc váltakozott. A 

10 km/h feletti sebesség túllépés esetén piros színű felkiáltójel jelent meg a kijelzőn (1. ábra). 
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12. ábra: Sebességkijelzés módjai a finnországi mérések során [6] 

A kijelző alkalmazásával az átlagsebesség szignifikánsan csökkent, a forgalmasabb mérési pontokon 

1,5-2,9 km/h, míg a kevésbé forgalmas mérési pontokon 0,5-2,0 km/h-val. A kijelzők leszerelése után 

az átlagsebesség csökkenése elmaradt az üzemelő kijelző melletti állapottól, ugyanakkor a sebesség nem 

nőtt vissza az eredeti szintre. A telepítés után a mérési pontokon a gyorshajtók aránya 4-17%-os, a 

sebességhatárnál több mint 10 km/h-val utazók aránya 6-10%-os csökkenést mutatott. 

A Svédországban 2017-ben végzett mérések a jelzésképek és azok aktiválási sebességét, valamint a 

helyszíntípusok eredményekre gyakorolt hatását is vizsgálták [7]. Mjälga városában 40 km/h-ás városi 

útszakaszon, míg Djurås közelében az E16-os autópálya egy 60 km/h-ra korlátozott szakaszán végeztek 

méréseket. Mindkét helyszínen az átlagsebesség csökkenéséről számoltak be. Városi környezetben az 

aktuális sebesség kijelzése kedvezőbbnek bizonyult a sebességhatár járművek által aktivált 

megjelenítésénél. A külterületi, nagyobb sebességű szakaszon nem tapasztaltak lényegi különbséget a 

készülékek sebességcsökkentő hatásában. 

Szintén a kijelzők kedvező hatásairól tanúskodtak a 2008-ban Londonban, 10 belterületi helyszínen 

végzett mérések [8]. A kifejezetten a rövid távú hatásokat értékelő tanulmány szerint a kijelzők 

vonalában 1-5 km/h-val csökkent az átlagsebesség az azt megelőző, 200 méterre lévő keresztmetszethez 

képest. Ezen kívül jelentősen csökkent a gyorshajtók aránya is, átlagosan 57%-ról 45%-ra. A sebesség 

csökkenése azonban a kijelző vonala után 200-400 méterrel már nem volt kimutatható. 

Az Amerikai Egyesült Államokban gyakori a digitális sebességkijelzők és a jelzőtábla alapú 

hagyományos sebességhatár kijelzők együttes alkalmazása, ilyen kialakítású helyszíneken 2004 végétől 

kezdődően végeznek méréseket [9]. A korábbi kutatások olyan területekre fókuszáltak, ahol jelentős 

sebességváltozás volt előírva (legalább 16 km/h), jellemzően a külterületi utakról belterületi szakaszokra 

való váltás esetében. Megállapították, hogy a digitális sebességkijelzők hatására a V50, V85 és V95 

sebességekben is csökkenés történt, átlagosan 6,3 mph (10,1 km/h), 6,9 mph (11,1 km/h) és 7 mph 

(11,3 km/h) értékekkel. A csökkenések még egy évvel a telepítést követően is jelentős mértékűek 

maradtak. 

Az áttekintett szakirodalmi anyagok alapján a járművek által aktivált sebesség- és sebességhatár kijelző 

készülékek tehát hatékonyan alkalmazhatók a sebesség adott helyszínen történő csökkentésére. 

Ugyanakkor a speciális információtartalmak, illetve a kihelyezés oka, helyszíne, és a hatások közti 

összefüggésről kevés információ áll rendelkezésre. Természetesen a hatások a helyi közlekedési kultúra 

függvényében is jelentősen eltérhetnek, melyek indokolták a hazai, aktuális vizsgálat elvégzését. 

2. A mérési és adatfeldolgozási módszertan ismertetése 

A digitális sebesség- és sebességhatár kijelző készülékek hatásának vizsgálata érdekében összesen 

10 helyszínen végeztünk méréseket. 2020-ban a RADAR (Risk Assessment on Danube Area Roads) 

projekt keretében 5 helyszín [10], majd 2021-ben az ITM által finanszírozott, „Digitális sebesség- és 

sebességhatár kijelző készülékek hatásának vizsgálata” című projektben [11] további 5 készülék 

környezetének vizsgálata történt meg. A mérési helyszíneket, azok jellegét, valamint az üzemelő 

kijelzők jelzésképeit az 16. táblázatban foglaltuk össze. Megjegyezzük, hogy annak ellenére, hogy a 

közúthálózat számos keresztmetszetében találhatók ilyen eszközök, a megfelelően és megbízhatóan 

működő kijelzők azonosítása jelentős nehézséget okozott a helyszínek kiválasztásának folyamatában. 
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16. táblázat: Mérési helyszínek és a sebességkijelző készülékek jellemzői 

Mérési helyszín és 

azonosító száma 

   Sebességkijelzés módja 

Mérési 

időpont 

Terület 

jellege 

Sebes

ségha

tár 

Sebességhatár 

alatt 
Sebességhatár felett 

9121 Győrszemere, 

83-as út, 63+360 

km szelvény 

H1 
2020. 

jún. 
külterület 

60 

km/h 

sebességhatár 

kijelzése 

„Lassíts” felirat kijelzése 

és sárga villogó pontok 

1097 Budapest, 

Határ út 30. 
H2 

2020. 

júl. 
belterület 

50 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (zöld) 

aktuális sebesség kijelzése 

és „Lassíts!” felirat 

folyamatos kijelzése piros 

színnel 

1038 Budapest, 

Ezüsthegy utca 34-

42. 

H3 
2020. 

aug. 
belterület 

50 

km/h 

sebességhatár 

kijelzése 

„Lassíts” felirat kijelzése 

és sárga villogó pontok 

2162 Őrbottyán, 

2104-es út, 12+770 

km szelvény 

H4 
2020. 

júl. 
belterület 

50 

km/h 

nincs jelzéskép 

(sötét kijelző) 

aktuális sebesség kijelzése 

és „Lassíts!” felirat 

folyamatos kijelzése piros 

színnel 

2162 Őrbottyán, 

2103-as út, 7+980 

km szelvény 

H5 
2020. 

aug. 
belterület 

50 

km/h 

nincs jelzéskép 

(sötét kijelző) 

aktuális sebesség kijelzése 

és „Lassíts!” felirat 

folyamatos kijelzése piros 

színnel 

1116 Budapest, 

Hunyadi M. út 36. 
H6 

2021. 

szept. 
belterület 

40 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (zöld) 

„Lassíts!” felirat 

folyamatos kijelzése sárga 

színnel 

1165 Budapest, 

Veres Péter út 173. 
H7 

2021. 

okt. 
belterület 

50 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (sárga)  

aktuális sebesség kijelzése 

villogva, sárga színnel 

2351 Alsónémedi, 

Haraszti út 142. 
H8 

2021. 

okt. 
belterület 

50 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (zöld) 

aktuális sebesség kijelzése 

piros színnel és „Lassíts!” 

felirat folyamatos kijelzése 

sárga színnel 

1222 Budapest, 

Háros utca 71. 
H9 

2021. 

okt. 
belterület 

50 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (sárga) 

aktuális sebesség kijelzése 

és sárgán „Lassíts!!” felirat 

folyamatos kijelzése sárga 

színnel 

84-es út, 61+710 

km szelvény 
H10 

2021. 

nov. 
külterület 

70 

km/h 

aktuális 

sebesség 

kijelzése (sárga) 

aktuális sebesség kijelzése 

sárga színnel villogva, 

piros színű „Lassíts!” 

felirat folyamatos kijelzése 

A sebességmérések minden helyszín esetén négy napon át tartottak, napi 6 órás időintervallumokban 

(jellemzően 9:00-15:00 között). Két napig a kijelző üzemelő, két napig pedig annak kikapcsolt 

állapotában vizsgálódtunk. 

A mérésekhez a közúti jelzőtáblák oszlopára szerelhető, kisméretű, diszkrét megjelenésű (a 

járművezetők részéről nehezen felismerhető, zárt, fehér dobozban elrejtett) radarberendezést 

alkalmaztunk. Az eszköz előnye, hogy az általa ”belátott” útszakaszon (körülbelül 60 méteres 

távolságban) alkalmas a járművek követésére, 0,2 másodperc frekvenciával folyamatosan rögzíti azok 

sebességadatait, ily módon alkalmazható járművenkénti sebességgörbék előállítására is. A mért 

értékekkel a vizsgált útszakaszon a járművezetők viselkedése pontosan leírható és vizsgálható. 

A mérőműszer által .txt formában rögzített adatok konverziója és egyszerű, automatizált 

feldolgozhatósága érdekében adatkonverziós szoftvert fejlesztettünk. A konverzió során megtörténik az 

adatok tisztítása, a helytelen adatok kiszűrése, illetve a szükséges számítások elvégzése (rögzített idő és 
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sebességadatok alapján a távolságértékek meghatározása, egymást követő járművek elkülönítése, nem 

szabadáramban, adott sebesség alatt érkező járművek kiszűrése, stb.). 

A kimeneti adatfájlokban minden mért helyszín esetén előállítottuk a digitális sebesség-, illetve 

sebességhatár kijelzőkhöz érkező járművek méterenkénti keresztmetszeti sebességadatait, a kijelző 

oszlopára rögzített radarberendezés előtti 60 méteres szakaszon, járművenként elkülönítve. Az adatok 

elemzését Microsoft Excel programmal végeztük el. 

A kiértékelés első lépéseként az érkező járműveket belépő sebességeik alapján csoportosítottuk, amely 

alapján az alábbi sebességkategóriákat alakítottuk ki további vizsgálat céljából: 

• sebességhatár alatt érkező járművek 

• sebességhatárt maximum 10%-kal túllépő járművek 

• sebességhatárt több mint 10%-kal túllépő járművek 

• sebességhatárt túllépő járművek. 

Ezután a fenti sebességkategóriák mindegyikére meghatároztuk az egyes járművek átlagsebességét, a 

sebesség értékek szórását, a sebességkategóriába tartozó járművek átlagos sebességcsökkenését, 

valamint a sebességüket csökkentők arányát. A vizsgált 60 méteres távot tovább bontva 5 méterenként 

meghatároztuk a keresztmetszeti átlagsebesség értékeket, amely alapján a szakaszra érvényes 

sebességgörbéket állítottunk elő. A 60 méteres mért távolságot 20 méteres szakaszokra osztva, az egyes 

tartományokon a sebességcsökkenés mértékét bekapcsolt és kikapcsolt sebességkijelzők esetén külön is 

értékeltük. Végezetül meghatároztuk, hogy az egyes sebességkategóriákban hogyan alakult a 

sebességüket csökkentők aránya, valamint az átlagos sebességcsökkenés mértéke (a számítások az első 

és utolsó mérési pont közötti sebességkülönbség meghatározásán alapultak). A százalékos 

sebességcsökkenés számításánál minden sebességkategória esetén a járművenkénti átlagsebességeket 

átlagoltuk a sebességkategória járműszámával, majd ehhez az átlagsebességhez képest vizsgáltuk a 

sebességváltozást. 

3. Sebességadatok kiértékelése és az elért hatások vizsgálata 

A fenti elemzéseket minden egyes mérési helyszín vonatkozásában elvégeztük. Terjedelmi korlátok 

miatt a helyszínenkénti eredmények részletes bemutatásától eltekintünk, azonban egy helyszín kapcsán 

példaként bemutatjuk az elkészített számításokat és diagramokat. Jelen cikk további részében az 

összesített eredmények alapján megállapított konklúziókra fókuszálunk. 

3.1 A 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 36-nál mért eredmények részletes értékelése 

A Budapest, XI. kerületi Hunyadi Mátyás út 36. házszám előtti útszakaszon végzett mérések alapján a 

sebességkategóriánként mért járműszámok a 17. táblázatban szerepelnek. Érdekes, és a legtöbb 

helyszínen megfigyelt jelenség, hogy a sebességhatár felett megérkező járművek részaránya jóval 50% 

feletti. A gyorshajtók aránya ezen helyszínen csak kis mértékben volt alacsonyabb a digitális 

sebességkijelző üzemelő állapota esetén. 

17. táblázat: A Hunyadi úton elemzett járműszám (kijelző üzemmód és a sebességkategóriák szerint)  

Sebességkategóriák Bekapcsolt kijelző Kikapcsolt kijelző 

Összes elemzett jármű száma 694 762 

Megengedett sebesség (40 km/h) alatt 186 (26,8%) 195 (25,6%) 

Sebességhatárt max. 10%-kal túllépők 214 (30,8%) 234 (30,7%) 

Sebességhatárt több mint 10%-kal túllépők 294 (42,4%) 333 (43,7%) 

Gyorshajtók száma 508 (73,2%) 567 (74,4%) 

Kiszűrt járművek (30 km/h alatt közlekedők) 110 (13,7%) 114 (13%) 

Az 5 méterenként kiszámított keresztmetszeti sebességértékek alapján előállított sebességgörbe az 

alábbi képet mutatta (13. ábra). A sebességmérő berendezés a kijelző vonalában került elhelyezésre 

(ábrán: 0 méternél). A sebességek valamivel alacsonyabbak voltak bekapcsolt kijelzőnél, a 60 méteres 

szakaszon a kijelző vonaláig mindkét üzemállapotban 7-7,5%-kal csökkent az átlagsebesség. 
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13. ábra: Átlagsebesség értékek alakulása kijelző üzemmódok szerint (Budapest, Hunyadi Mátyás út) 

A 14. ábra tanúsága szerint a kijelző elsősorban a sebességhatár felett érkező járművezetők esetében 

gyakorolt sebességcsökkentő hatást. A sebességhatár alatt közlekedőknél a kijelző két üzemállapotában 

mért értékek szinte azonosak voltak. 

 

14. ábra: Átlagsebesség értékek az egyes sebességkategóriákban, kijelző üzemmódok szerint 

A gyorshajtók viselkedését tovább vizsgálva, a mérési tartományt 20 méteres szakaszokra osztva az 

alábbi megfigyeléseket tettük. A sebesség csökkentés a tábla vonalához közeledve olyan módon valósult 

meg, hogy a legnagyobb csökkenés a közvetlenül a kijelző előtt található 20 méteren történt (lásd 15. 

ábra). 
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15. ábra: Szakaszonkénti sebességcsökkenés mértéke a gyorshajtók körében, kijelző üzemmódok 

szerint 

A szakaszonként történő vizsgálatot követően a sebességcsökkenések mértékét az egyes 

sebességkategóriák vonatkozásában is meghatároztuk (16. ábra). A Hunyadi úti helyszín tekintetében 

ezen a diagramon is jól megfigyelhető a sebességet túllépőkre gyakorolt nagyobb hatás. A 

sebességhatárt maximum 10%-kal túllépők körében 2,3-2,7 km/h (5,5-6,5%) csökkenést, a 44 km/h 

felett autózóknál pedig 3,1-3,5 km/h (6,2-7,1%) csökkenést mértünk. Mindkét esetben bekapcsolt 

digitális sebességkijelző mellett csökkentették nagyobb mértékben sebességüket a járművezetők. 

 

16. ábra: Sebességcsökkenés mértéke sebességkategóriánként 

3.2 Összesített mérési eredmények és megállapítások 

A mérési adatok helyszínenkénti feldolgozása után összevont vizsgálatot végeztünk, amely során 

összevetettük az egyes helyszíneken tapasztalt sebességváltozásokat. Ez alapján összefüggéseket 

kerestünk arra nézve, hogy a kijelző jelzésképe, a helyszín jellege, vagy a kihelyezés oka miként 

befolyásolja a járművezetők sebességválasztását és az elért hatásokat. A kijelzők hatásosságát az alábbi 

mutatók révén értékeltük: 
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• sebességhatár alatt közeledők aránya (az első mért ponton, általában a kijelző vonala előtt 30-60 

méterrel) 

• sebességüket csökkentők aránya (a kijelző vonala előtti 60 méteren) 

• sebességcsökkenés százalékos mértéke (a kijelző vonala előtti 60 méteren). 

A legkedvezőbb esetben mindhárom mutató magas értéket vett fel, amely az adott kijelző 

sebességcsökkentésben való hatásosságát jelzi. 

Az eredmények alapján minden egyes vizsgált helyszínen magasabb volt a sebességhatárt betartva 

érkező járművek aránya abban az esetben, ha a kijelző üzemelt (18. táblázat). Tehát bekapcsolt 

sebességkijelző mellett a szabályosan, sebességhatárt betartva közlekedők aránya magasabb volt, mint 

kikapcsolt kijelzőnél. 

18. táblázat: Sebességhatár alatt érkezők aránya helyszínenként, kijelző üzemállapotok szerint 

Sebességhatár alatt érkezők aránya - Digitális sebességkijelző projekt mérés eredményei 

Mérési helyszín 

azonosító száma 
Kikapcsolt Bekapcsolt Különbség 

Mért járműszám (kikapcsolt; 

bekapcsolt állapot) 

H1 42,3% 46,6% 4,3% 258; 386 

H2 79,8% 83,8% 4,0% 614; 728 

H3 59,2% 76,9% 17,7% 328; 606 

H4 38,3% 41,7% 3,4% 228; 247 

H5 20,4% 24,4% 4,0% 38; 41 

H6 25,6% 26,8% 1,2% 195; 186 

H7 46,0% 53,8% 7,8% 975; 1185 

H8 41,7% 45,2% 3,5% 342; 438 

H9 44,3% 44,6% 0,3% 629; 745 

H10 15,8% 17,6% 1,8% 70; 195 

Fentiek egyértelműen utalnak a kijelzők pozitív, biztonságot javító hatásaira. Továbbá, mivel ebben az 

esetben a sebességeket a járművek első mérési pontján vizsgáltuk, az eredmények arra is utalnak, hogy 

a kijelzők már a mért szakasz előtt (a kijelzőtől több, mint 50-60 méterre) is csökkenteni képesek a 

járműsebességeket. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a 10 mérési helyszín közül 7-8 esetében (a kijelző 

üzemállapotától függően) kevesebb, mint a járművezetők fele tartotta be az érvényes sebességhatárt, 

mely utal a szabálykövetési hajlandóság rendkívül alacsony szintjére és a sebességmenedzsment 

alkalmazásának indokoltságára. 

Az eredmények alapján általánosságban elmondható az is, hogy bekapcsolt sebességkijelző esetén 

nagyobb arányban csökkentették a járművezetők sebességüket. Ez a mutató tehát szintén a kijelzők 

hatásosságára utalt. Az egyes helyszíneken mért szakaszokon a sebességcsökkenés átlagosan 4-5% 

értéket ért el (1,6%, illetve 9,7% között mozgott), amely sebességhatártól függően 3-4 km/h 

sebességcsökkenést jelent. A sebességhatár felett autózók egy-két kivételtől eltekintve mindig nagyobb 

mértékben csökkentették sebességüket, mint a sebességhatár alatt érkezők. A kijelzők hatásosságáról a 

bekapcsolt állapotban mért nagyobb sebességcsökkenések tanúskodtak. Ugyanakkor az eltérések nem 

voltak magasak. 

Az elemzés utolsó lépéseként csoportokat képeztünk a mért helyszínekből, annak megállapítása 

érdekében, hogy milyen jellegű helyszíneken, milyen jelzésképpel érhető el a legnagyobb 

sebességcsökkentő hatás. A csoportosítás az alábbi szempontok szerint történt: 

• Helyszín jellege alapján 

o Külterület 

o Belterület (lakóövezet) 

o Belterület (gerinchálózat/településhatár) 

• Jelzéskép alapján 

o Sebességhatár kijelző 

o Aktuális sebesség kijelzése - villogva 
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o Aktuális sebesség kijelzése - villogás nélkül 

• Kihelyezés oka szerint 

o Településre érkező forgalom lassítása 

o Fokozott figyelmet igénylő/veszélyes keresztmetszet, útszakasz előtt 

o Az általános szabálykövetés javítása érdekében (pl. átlagos, egyenes, veszély által nem 

jellemzett útszakaszon) 

A képzett csoportokat a korábban említett mutatók alapján vetettük össze egymással. A mutatók az adott 

helyszíneken a digitális kijelző bekapcsolt és kikapcsolt állapotai közötti különbségen alapultak, ezáltal 

az egyéb tényezők figyelmen kívül hagyásával lehetővé tették a kijelző készülékek hatásainak 

értékelését. Ebben az esetben a vizsgálatba csak a szabálytalanul, a megengedett sebesség felett érkező 

járműveket vontuk bele, hiszen a kijelzők elsődlegesen az ő szabálykövetési hajlandóságuk ösztönzésére 

szolgálnak, a rájuk vonatkozó hatások tekinthetők relevánsnak, melyet az elemzés eredményei is 

megerősítettek. Továbbá esetükben feltételezhető, hogy a forgalmi viszonyok (pl. másik jármű általi 

akadályoztatottság) torzító hatásai kevésbé álltak fent. A csoportképzés során a csoportokba sorolt 

helyszíneken a mért járműszámok alapján súlyozott átlagokat képeztünk. Ezáltal elkerülhető volt, hogy 

egy kisebb járműszámú helyszín kiugró adata torzítást generáljon a mutatószámokban. 

3.2.1 A helyszín jellege alapján képzett csoportok vizsgálata 

A helyszín jellege alapján képzett csoportosítással (19. táblázat) célunk annak vizsgálata volt, hogy 

hogyan alakultak a hatások a különböző bel-, illetve külterületi helyszíneken.  

19. táblázat: Helyszín jellege alapján képzett csoportok mutatószámai 

1. csoportosítás 

Helyszín jellege 
Külterület 

Belterület 

(Lakóövezet) 

Belterület 

(Gerinchálózat/településhatár) 

Helyszínek H1, H10 H3, H6, H9 H2, H4, H5, H7, H8 

Sebességhatárt betartók 

arányának növekedése 
3,6% 6,5% 5,6% 

Sebességet csökkentők 

arányának növekedése 
2,6% 4,4% 3,1% 

Sebességcsökkenés 

mértékének növekedése 
0,9% 1,0% 1,2% 

Az eredmények alapján belterületen, ezen belül is belterületi lakóövezetekben a leghatásosabbak a 

vizsgált kijelzők. A sebességhatárt betartók aránya lakóövezetekben 6,5%-kal, gerinchálózati és 

településhatár szakaszokon 5,6%-kal volt magasabb, amennyiben üzemelt a sebességkijelző. A kijelző 

előtti 60 méteren a sebességüket csökkentők aránya 4,4%, illetve 3,1%-kal volt magasabb belterületen. 

A sebességcsökkenés mértéke mindhárom helyszíncsoport esetén körülbelül ugyanannyival volt 

magasabb bekapcsolt sebességkijelzős üzemállapotban. Külterületen valamivel alacsonyabb volt a 

százalékos érték, ugyanakkor a sebességek magasabbak voltak. 

3.2.2 A jelzéskép alapján képzett csoportok vizsgálata 

A jelzéskép szerint szintén három csoportba soroltuk a mérési helyszíneket, melyeket az 20. táblázat 

jellemez. 

20. táblázat: Jelzéskép jellege alapján képzett csoportok mutatószámai 

2. csoportosítás 

Jelzéskép 

Sebességhatár 

kijelzés 

Aktuális sebesség 

kijelzése - villogva 

Aktuális sebesség kijelzése - 

villogás nélkül 

Helyszínek H1, H3 H7, H10 H2, H4, H5, H6, H8, H9 

Sebességhatárt betartók 

arányának növekedése 
12,2% 7,1% 2,5% 

Sebességet csökkentők 

arányának növekedése 
3,7% 3,0% 3,6% 

Sebességcsökkenés 

mértékének növekedése 
1,4% 1,1% 1,0% 
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A második csoportosítás eredményei szerint a legnagyobb hatást a sebességhatárt kijelző készülékkel 

lehet elérni. A sebességhatárt betartók aránya közötti különbség a bekapcsolt és kikapcsolt kijelzők 

között ebben az esetben 12,2% volt, míg a villogó illetve nem villogó aktuális sebességet kijelző 

készülékeknél ez a differencia mindössze 7,1%-ot és 2,5%-ot mutatott. A sebességüket csökkentők 

arányának, valamint a sebességcsökkenés mértékének változása is a sebességhatár kijelzőnél volt a 

legkedvezőbb. 

3.2.3 A kihelyezés oka alapján képzett csoportok vizsgálata 

Végezetül a kihelyezés vélt oka alapján csoportosítottuk a helyszíneket és képeztük a mutatószámokat. 

Ennek eredményeit a 21. táblázat összegzi. 

21. táblázat: Kihelyezés oka alapján képzett csoportok mutatószámai 

3. csoportosítás 

Kihelyezés oka 

Településre érkező 

forgalom lassítása 

Fokozott figyelmet 

igénylő/veszélyes 

keresztmetszet, útszakasz 

Az általános 

szabálykövetés javítása 

Helyszínek H8, H4, H5 H1, H3, H7, H10 H2, H6, H9 

Sebességhatárt betartók 

arányának növekedése 
3,5% 9,1% 2,0% 

Sebességet csökkentők 

arányának növekedése 
3,0% 3,2% 4,0% 

Sebességcsökkenés 

mértékének növekedése 
1,5% 1,2% 0,6% 

A kihelyezés oka szerinti csoportosítás alapján jelentősebb hatások érhetők el olyan helyszíneken, ahol 

a kihelyezést valamilyen veszély indokolja. Az ilyen jellegű helyekre telepített eszközök esetén a 

sebességhatárt betartók aránya a másik két csoporthoz képest jelentősen nagyobb mértékben változott 

kedvező irányba. A járművezetők hajlamosabbak a szabályok betartására abban az esetben, ha a 

szabályozás látható módon indokolt. Az általános helyszíneken ugyan valamivel nagyobb mértékben 

nőtt a sebességet csökkentők aránya a kijelző bekapcsolt állapotában, de a sebességcsökkenés mértéke 

rendkívül alacsony volt. 

Konklúzió 

A kutatásunk eredményeképpen aktuális képet kaptunk a digitális, dinamikus, a járművek által aktivált 

módon működő, sebességet-, illetve sebességhatárt kijelző készülékek hatásairól. A bemutatott 

eredmények alapján az eszközök képesek a forgalom sebességének helyi, kismértékű csökkentésére. 

A csoportosítással kapott eredményeket összegezve elmondható, hogy a sebességhatár kijelzése 

hatásosabb, mint az aktuális sebesség kijelzése. Ez a megállapítás a RADAR projekt és a nemzetközi 

szakirodalom eredményeivel is összhangban van. A kihelyezés helyszínét tekintve kedvezőbb hatásokat 

tapasztaltunk belterületen (elsősorban a lakóövezetekben), mint külterületen, illetve megállapítottuk, 

hogy a jelzések nagyobb hatást érnek el abban az esetben, ha a kihelyezés indoka is látható (pl. fokozott 

figyelmet igénylő/veszélyes keresztmetszet, útszakasz esetén). 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kijelzők üzemeltetése terén előrelépés szükséges (sok esetben a 

kihelyezett eszközök nem, vagy nem megfelelően működnek, élettartamuk korlátos). Szintén említeni 

kell, hogy gyakori, hogy az eszköz vonala mögött a járművezetők visszagyorsítanak abban az esetben, 

ha ennek fizikai korlátja (pl. útkereszteződés, kis sugarú ív jelenléte) nincs (a RADAR projektben erre 

irányuló kutatásokat is végeztünk). 

Következtetéseink támogatják a közúthálózaton a jövőben elhelyezésre kerülő eszközök helyszíneinek 

és jelzésképeinek kiválasztását, ezáltal hozzájárulnak a lehető legnagyobb közlekedésbiztonsági 

előnyök kiváltásához. A sebességmenedzsment és a járművezetők figyelemfelkeltése révén 

csökkenthető a közúti balesetszám, amely összességében a közlekedésbiztonság javulását hozza 

magával. 
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Kivonat: Az elmúlt időszak eseményeinek köszönhetően, mint a pandémiás helyzet, vagy az orosz-ukrán 

konfliktus különösen felértékelődött a logisztika szerepe mind az iparban, mind pedig a 

mindennapokban. A logisztikában dolgozó szakemberek rendkívül nehéz feladattal néznek szembe, 

hiszen az esetleges cégeken belüli megbetegedések, járvány elterjedése negatív hatással lehet a 

termelésre, az áruk pontos, határidőn belüli kiszállítására, a vásárlókhoz történő eljutására. A 

gazdasági válság kialakulása is ront a helyzeten, mivel kevesebb bevétel az emberi erőforrás 

csökkentésére kényszerítheti a vállalatokat, ami szintén ronthat a termelés eredményességén. 

Napjainkban akkor tud egy vállalat tartós piaci sikereket elérni, ha nyomon követi a gazdasági 

történéseket, a technológia folyamatos fejlődését, a digitalizációt, a globalizációt, továbbá nagy 

hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, figyeli a környezete alkalmazkodását a világjárvány 

alakulásához, valamint a versenytársai lépéseire is megfelelően reagál. Jelen kutatásban első 

lépésként kvantitatív kutatási módszer segítségével mértük fel a kialakult pandémiás helyzet hatását 

hazánkban. Ezt követően a digitális fejlettség és egy ország logisztikai fejlettsége közötti 

összefüggéseket vizsgáltuk meg Európa országaira, lineáris regressziós vizsgálat segítségével. Mind 

a kérdőíves felmérés eredménye, mind pedig az összefüggés vizsgálat rávilágított, hogy egy ország 

megőrizhesse piaci versenyképességét, elengedhetetlen mind a logisztika, mind pedig a digitalizáltság 

terén élen járó megoldások alkalmazása. 

Kulcsszavak: áruszállítás, digitalizáció, logisztikai fejlettség, Európa, regressziós vizsgálat 

Bevezetés 

A napjainkban is zajló negyedik ipari forradalom a gazdaság számos területén eredményezett már 

változást, egészen a mezőgazdaságtól kezdve az élelmiszeriparon át az autógyártásig, gyakorlatilag az 

összes ipari szektort érintve. Az automatizálás, valamint automatizáltság egyre szélesebb körben válik 

napjaink részévé, ide sorolva a robottechnológia vagy éppen az önvezető járművek alkalmazását is. [1] 

Ezek fő oka az informatika robbanásszerű fejlődése és a digitalizáció elterjedése az ellátási láncok 

minden egyes elemében, amely számos új lehetőséget nyit a gazdaság szektoraiban, valamint a 

logisztikában. [2] A logisztikával szemben az egész világon egyre nagyobb elvárás az, hogy új 

technológiákat vezessenek be a teljes szállítási láncban. A növekvő digitalizáció sok újítási lehetőséget 

rejt magában, ide sorolva a fenntarthatóság kérdéskörét, amely az utóbbi időszak kulcskérdésévé nőtte 

ki magát, különös tekintettel a logisztika és az áruszállítás tekintetében. [3] Egymás után jelennek meg 

az internetes platformok, amelyek a logisztikai cégeket, nemzetközi szállítmányozás képviselőit, a 

raktári szolgáltatókat és a fuvarozókat elektronikus úton kapcsolják össze. [4] A nemzetközi 

szállítmányozás és fuvarozási tevékenység a vonalkódos rendszerek és mobiltelefon applikációk 

segítségével folyamatosan követhető, így a járművek mozgása és a sofőrök munkája is könnyűszerrel 

ellenőrizhető. A cégek nagy része jelenleg is használ GPS-alapú flotta-, illetve árukövető rendszert a 

nemzetközi és a belföldi szállítmányozásban egyaránt. [5] Ezek a rendszerek arra is alkalmasak, hogy a 

raktárból a címzettig történő kiszállításra a legkedvezőbb szállítási útvonalra tegyenek javaslatot a 

költségek, az eljutási idő, vagy éppen a környezeti terhelés függvényében. Az Ipar 4.0 így a logisztikai 

szektort, a nemzetközi szállítmányozást is érinti, az alapja az automatizálás és digitalizálás. Mindebből 

kiindulva az a kérdés vetődött fel, hogy a digitális fejlettség, a logisztikai fejlettség, valamint a 

társadalmi mutatók hogyan viszonyulhatnak egymáshoz, mit árulhatnak el egy ország helyzetéről, 

különös tekintettel az elmúlt időszak eseményeire. 
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1. A digitalizáció szerepe a logisztikában 

A logisztika területén a digitalizáció megkönnyíti a kommunikációt, az információk gyorsabb, illetve 

pontosabb áramlását. Az intelligens megoldások és az egymással hálózatba kapcsolt rendszerek 

segítségével könnyebben megoldhatóvá és hatékonyabbá tehetőek a gépek, berendezések, valamint a 

logisztika szereplői és termékek egymással való kommunikációja. Ezzel a szállítmányozás és a 

raktározás területén is új lehetőségek nyílnak. Napi szinten a cégek, az intelligens hálózatok, a 

magánszektor és az egyéni felhasználók világszerte a működésükből adódóan óriási mennyiségű 

adathalmazt keletkeztetnek. Ezek megfelelő elemzésével, szűrésével javítható az előrejelzések 

hatékonysága, ezzel megkönnyítve a logisztikai tervezést is. Ez a nagy mennyiségben előállt adat 

többnyire annak köszönhető, hogy az ellátási láncban az információ nagy részét elektronikusan 

továbbítják és dolgozzák fel. [6] Az adatok megfelelő elemzése, és ezzel együtt a közlekedési szektor 

digitális átalakulása elengedhetetlen a szektor fenntartható rendszereinek kiépítéshez. [7] Ezek az adatok 

a logisztika teljes területéről származhatnak különféle szenzorokból, RFID-címkékből (Radio-

frequency identification – rádió frekvenciás azonosítás), fuvarozási tevékenységből, raktározási 

kapacitás-nyilvántartásból, és ezeknek a rendszereknek többrétű kommunikációjából. [8] 

A COVID-19 válságot megelőzően, 2019-ben már Európa polgárainak 85% -a internet felhasználó volt, 

de csak 58% rendelkezett legalább alapvető digitális készségekkel. A digitális készségek a digitális 

társadalom gerincét képezik, azonban vannak, akik nem élvezhetik teljes mértékben a digitális 

technológiák előnyeit készségek nélkül. Ugyan a jelenlegi pandémiás helyzet pozitív hatással lehet az 

internet-felhasználók számának növekedésére, azonban a digitális készségek fejlesztése nem növekszik 

értelemszerűen. A legalább alapvető digitális ismeretekkel rendelkezők százaléka lassan emelkedett a 

2015. évi 55% -ról a 2019-es 58% -ra. Hollandia és Finnország az élmezőny az EU-ban, míg Bulgária 

és Románia jelentősen az átlag alatti értékekkel bír. A készségmutatót erősen befolyásolják a 

szociodemográfiai tényezők. Például a fiatalok (16–24) 82% -a, a magas formális végzettségűek 85% -

a, a foglalkoztatottak vagy az önálló vállalkozók 68% -a és a hallgatók 87% -a rendelkezik legalább 

alapvető digitális ismeretekkel, készségekkel. Ezzel szemben az 55-74 évesek mindössze 35% -a, a 

nyugdíjasok és az inaktívak 30% -a rendelkezik alapvető képességekkel. Továbbra is zenehallgatásra, 

játékra vagy videók megtekintésére használják leggyakrabban az internetet. A hírek online olvasása a 

második legnépszerűbb tevékenység az EU által létrehozott index, a DESI-ben mértek szerint (Digital 

Economy and Society Index – Digitális Gazdaság és Társadalom Index) (72%), míg 3-ból 2 internet-

felhasználó online bankol vagy online vásárol. Ezzel szemben az online tanfolyam elvégzése a 

legkevésbé népszerű tevékenységek közé tartozik (11%), egyedül Finnországban (22%) és az Egyesült 

Királyságban (20%) relatíve elterjedtebb ez a tevékenység. [9] 

Az e-kereskedelem emelkedő tendenciája 2019-ben is folytatódott, az EU internet felhasználóinak 

körülbelül 71% -a rendelt árukat és szolgáltatásokat online. Az e-kereskedelem az EU tagállamaiban 

jelentősen diverz képet mutat. 2019-ben az Egyesült Királyságban az internetezők 91%-a, Dániában 

86% -a vásárolt online, míg Romániában csak 29%. A legnagyobb éves növekedés 2018-hoz képest 

Horvátországban (10 százalékpont) és Magyarországon (8 százalékpont) volt. Az e-kereskedelmet 

befolyásolja az életkor, az iskolai végzettség és a foglalkoztatási helyzet. A fiatalok az online vásárlók 

legaktívabb korosztálya (a 16–24 évesek 78% -a). Az interneten vásárló, magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkező internetezők (85%) 35 százalékponttal magasabbak, mint az alacsonyabb iskolai 

végzettségűek. Nincs jelentős különbség a nemek között, mivel a férfi és a női internetezők 72% - 72 % 

-a online vásárol. [10] Kereskedelmi szokásaink megváltozásán túl a digitalizáció változása más 

területeken is érezteti hatását a mindennapokban, ilyen terület az utazások közbeni tevékenységek, az 

utazási szokások átalakulása az infokommunikációs eszközök segítségével. [11] Mindezek az 

eredmények jól példázzák, hogy a társadalmi fejlettség, a digitalizációs szint, valamint mindehhez 

kapcsolódva a logisztika, mint kiszolgáló rendszer, hatással lehetnek egymásra. 

A logisztikában, az iparhoz hasonlóan forradalomról beszélhetünk, hiszen sosem volt még annyira 

egyszerű és könnyen automatizálható a termékkövetés, mint napjainkban. Az Ipar 4.0 technológiák és 

technológiai koncepciók logisztikai folyamatokban való alkalmazását „Logisztika 4.0”-nak nevezik. A 

közelmúltban készült Logistics 4.0 tanulmányok többsége azonban koncepcionális vagy elméleti, 

hiányzik belőlük a logisztikai teljesítményre javasolt ok-okozati hatások empirikus validálása, 

különösen a gyártó vállalatoknál. Egy 2021-es tanulmányban (Woschank & Dallasega) a Logistics 4.0 

és a különböző logisztikai teljesítménymutatók közötti kapcsolatot vizsgálták. Az intelligens (smart) és 
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lean alapú ellátási láncok, az információs és kommunikációs technológiák, valamint az autonóm 

logisztikai rendszerek és járművek hatásai az idő-, minőség-, költség- valamint a rugalmasság-alapú 

logisztikára teljesítménymutatókat egy közép-európai felméréssel alapján vizsgálták. Az eredmények 

pozitív szignifikáns kapcsolatot mutattak ki az okos-lean ellátási láncok és a logisztikai 

teljesítménymutató között. [12] 

A szakirodalmi áttekintésből kiindulva került megfogalmazásra első null hipotézis, miszerint létezik 

összefüggés a Logisztikai Teljesítmény Index (LPI), a digitalizáltság mutatói, a Globális 

Versenyképességi Index (GCI), valamint az Emberi Fejlettségi Index (HDI) között.  

2. A kutatás elvi felépítése 

A kutatás első kérdéseként az vetődött fel, hogyan alakulhatott az elmúlt időszakban hazánk helyzete 

mind a logisztika, mind pedig a digitalizáltság terén, milyen fejlettségi szintre pozícionálható. A válasz 

feltárását egy online kérdőíves felmérés segítette, aminek keretében magyarországi iparvállalatokat 

kerestünk meg, az ipar minden területéről. Ezt követően a nemzetközi szakirodalomból jól ismert 

Indexek közötti összefüggések kerültek feltárásra, abból a célból, hogy a kérdőíves felmérés eredménye 

vajon leképződik-e az alkalmazott fejlettségi mutatók összefüggés vizsgálatában. (1. ábra) 

 

1. ábra: A kutatás felépítése 

A lineáris regresszió elvégzéséhez le kellett szűkíteni a vizsgálni kívánt mutatószámok körét. Az 

elemzéshez olyan mutatószámokat választottunk ki, amelyek esetében egész biztosan értelmezhető az 

összehasonlítás eredménye, a meghatározásuk módjában nem építenek hasonló pillérekre, így a lineáris 

regressziós eredmények is értelmezhetőek. További szempont volt a kiválasztás során, hogy az indexek 

kapcsolódjanak Európa országaihoz, valamint a logisztikai szektorhoz. A kiválasztott mutatószámok: a 

Logisztikai Teljesítmény Index (LPI) [13], a Globális Versenyképességi Index (GCI) [14], a 

Digitalizációs Index (DiGiX) [15], valamint az Emberi Fejlődési Index (HDI) [16] lett. Az indexek 

bemutatása az 1. táblázatban látható. 

1. táblázat: A vizsgálatban alkalmazott mutatószámok bemutatása  
Mutatószám Rövid leírás Vizsgált paraméterek 

LPI Logistics Performance 

Index –  Logisztikai 

Teljesítmény Index 

Interaktív benchmarking eszköz, 

amelyet a Világbank hozott létre, 

hogy segítsen az országoknak 

azonosítani azokat a kihívásokat 

és lehetőségeket, amelyekkel a 

kereskedelmi logisztika terén 

teljesítenek, és mit tehetnek 

teljesítményük javítása 

érdekében. 

Hat legfontosabb dimenziójának 

súlyozott átlaga: a vámteljesítmény, az 

infrastruktúra minősége, a szállítások 

egyszerű elrendezése, a logisztikai 

szolgáltatások minősége, a küldemények 

nyomon követése és nyomon követése, 

valamint a szállítmányok időszerűsége. 

GCI Global Competitiveness 

Index – Globális 

Versenyképességi Index 

Gazdasági versenyképesség 

mutatószáma. 

A következőket tartalmazza: 

infrastruktúra, egészségügy, oktatás, 

árupiaci hatékonyság, munkaerő-piaci 

hatékonyság, technológiai fejlettség. 

DiGiX Digitalization Index – 

Digitalizációs Index 

Összetett index, amely 100 

ország digitális teljesítményére 

Hat fő dimenzió köré épül fel: 

infrastruktúra, háztartások, 

Nullhipotézis

Létezik összefüggés a 
logisztikai, a 
társadalmi, és a 
digitalizációs fejlettség 
között mindezzel 
segítve egy ország 
gazdasági 
versenyhelyzetét.

Kérdőíves felmérés

Magyarországi 
vállalatok digitalizációs 
helyzetének felmérése 
online kérdőív 
segítségével.

Lineáris regresszió

- LPI

- GCI

- DiGiX

- HDI
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vonatkozó releváns mutatókat 

foglalja össze. 

vállalkozások elfogadása, költségek, 

szabályozás és tartalom. 

HDI Human Development 

Index – Emberi 

Fejlődési Index 

Olyan index, amely az emberi 

fejlődés kulcsfontosságú 

dimenzióit méri 

A három kulcsdimenzió a következő: 

Hosszú és egészséges élet – a várható 

élettartam; oktatáshoz való hozzáférés; 

tisztességes életszínvonal – egy főre jutó 

bruttó nemzeti jövedelemben mérve, az 

ország árszínvonalához igazítva. 

A mutatók vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy egy ország logisztikai helyzete, társadalmi, 

valamint digitális fejlettsége milyen összefüggéseket mutat, egyáltalán ezeknek az indexeknek a 

vizsgálata bármilyen következtetésre ad-e lehetőséget. Az elemzések online elérhető nemzetközi 

adatbázisokra támaszkodtak, amelyekből az Európai Unió összes tagországának aktuálisan legfrissebb 

(2018-as év) teljes körű adatsora került kigyűjtésre.  

3. Hazai iparvállalatok digitális helyzetének kérdőíves felmérése 

A kutatás során a magyarországi vállalatok digitalizációs fejlettsége került feltárásra kérdőíves felmérés 

segítségével. A kérdőívet 40 vállalat töltötte ki online módon, Google Forms segítségével, választ adva 

a digitalizációs fejlettségéről, valamint a Covid-19 járványnak a digitalizációs projektjeire gyakorolt 

hatásairól. A kérdőívben a kitöltéskor a vállalatok megadták a nevüket, azonban az elemzésben az 

adatvédelem miatt anonim módon jelennek meg. Nem lett meghatározva, hogy melyik szektorból 

érkezzenek a kitöltők, többségében viszont az autóipar és a logisztikai szférában voltak a legaktívabbak, 

26 vállalat. Érkezett 1-1 válasz az agrárszektorból, élelmiszeriparból, kereskedelemből és építőiparból 

is. A cégek méretét tekintve szintén eltérő szintén nagyon széles skálán mozognak, a kis, pár 100 fős 

vállalatoktól egészen a több ezer dolgozót foglalkoztató vállalatokig terjed, és az egész ország területéről 

érkeztek be válaszok. A kérdőív kérdései a Mellékletben találhatóak. A széles merítésnek köszönhetően 

így átfogó képet lehetett alkotni a hazai helyzetről. Az első kérdés a logisztikai jellegű munkakörben 

dolgozók helyzetére kérdezett rá, akik a munkájuk nagy részét a számítógép/laptop, illetve a 

mobiltelefonjuk használatával végzik. A válaszadó vállalatok 67,5%-a biztosít logisztikai dolgozók 

számára céges eszközöket, ezzel megkönnyítve a munkájukat, esetleges otthoni munkavégzést, és 

mindössze a vállalatok 15%-a nem biztosít egy eszközt sem dolgozóinak. Mindez a 2/a ábrán látható. 

Emellett megkérdezésre került az is, hogy a vállalat biztosít-e ingyenes WiFi elérhetőséget a dolgozók 

számára. Ahogy a 2/b ábrán is látható, a kitöltő vállalatok közül 25 biztosít, 15 pedig nem biztosít WiFi 

elérhetőséget. A vállalat szempontjából fontos lehet, hogy a dolgozók különféle applikációk 

segítségével (Microsoft Teams, Skype) tudjanak egymással kommunikálni, viszont a hátrány lehet, ha 

például egy sori összeszerelő is rá tud csatlakozni az ingyenes WIFI hálózatra, ahol magán 

kommunikációt tud folytatni, ezáltal elvonva a figyelmet saját munkájáról, ami esetleges hibát vagy 

egyéb következményeket vonhat maga után. 

  
2/a ábra: Logisztikai dolgozók eszközei 2/b ábra: WiFi biztosítása 

A következőkben a kutatás a digitalizációs stratégia megvalósítását tárta fel. A digitalizációs stratégia 

olyan folyamatok összességét jelenti, amelyek elősegítik a vállalat technológiai fejlődését. A kérdőív 

kérdése azt vizsgálta, hogy mit gondolnak erről a vállalatok, és hogy megvalósult-e már, esetleg 

dolgoznak rajta, vagy, hogy egyáltalán tervben van-e. Ahogyan azt a 3. ábra is mutatja, a cégek 75%-a 

már vagy rendelkezik, vagy dolgozik a digitalizációs stratégia megvalósításán, 12,5%-ánál pedig 
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tervben van a megvalósítása. Mindebből kirajzolódik, hogy fontos a digitalizációs stratégia bevezetése, 

fejlesztése a vállalatok számára, és kevesen vannak, akik nem fordítanak rá figyelmet. 

 

3. ábra: Sikeres digitalizációs stratégia 

A következő kérdések arra irányultak, hogy milyen jellemzők vonatkoznak a kitöltő vállalatokra. Első 

sorban a digitalizációs stratégia alkalmazása volt a fő szempont. Ahogy az már az előző kérdésnél 

kiderült, a vállalatok többsége foglalkozik ezzel a szemponttal, mivel valószínűleg így lehetnek 

versenyképesek a piacon. A kérdés arra vonatkozott, hogy miként jelenik meg a cégeknél ez a 

digitalizációs folyamat, fejlesztik-e a vállaltok a vezetőiket, valamint a dolgozókat is. Többségében az 

eredmény azt igazolja, hogy igen, a cégek 62,5%-a fejleszti vezetőit, valamint dolgozóit is. 

Következőkben az autonóm eszközök alkalmazása került górcső alá, mivel az autóiparban, vagy 

logisztikai szektorban ezek alkalmazása ma már elengedhetetlen. Ugyanakkor mivel nem csak 

autóiparból, valamint logisztikából érkezetek a kitöltések, így értelemszerűen az lett az eredmény, hogy 

csak részben, vagy nem is vonatkozik a vállalatra az autonóm eszközhasználat. Mindössze a kitöltők 

17,5%-a alkalmaz autonóm eszközöket, amely a 4. ábrán látható. 

 

4. ábra: Digitalizációs motívumok megjelenése a vállalatok életében 

Ahogy az 5. ábráról is leolvasható, a legtöbb vállalat életében a belső fejlesztés hatékonysága, a 

költségcsökkentések, folyamatok átláthatósága, a távmunka, valamint az interfész bővítése jelennek 

meg fő digitalizációs motívumokként.  
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5. ábra: Digitalizációs motívumok 

Arra a kérdésre, hogy az adott vállalat fog-e változni a digitalizáció hatására, az adott válaszokból 

levonható, hogy a digitalizációt a legtöbb vállalat hasznosnak tartja, azonban a vállalat fejlődéséhez – 

előre lépéséhez a kitöltő vállalatok 70% tartja elegendőnek, 27,5% nem tartja elégnek önmagában a 

digitalizációt a vállalat sikeres fejlődéséhez. (6. ábra) 

 

6. ábra: Digitalizáció hatása 

Természetesen egy sikeres digitalizációs stratégia önmagában nem elég a vállalat piaci 

versenyképességének növeléséhez, viszont nagy előnyt jelenthet a többi vállalathoz képest. Szintén 

fontos a digitalizációs előrelépés az otthonról dolgozás miatt is, hiszen a koronavírus járvány rá 

kényszerítette a dolgozókat és vezetőket a Home Office alkalmazására, ami eszközök, szoftverek és 

egyéb internetes hozzáférések nélkül nem kivitelezhető. Ebből a szempontból is látszik, hogy fontos egy 

vállalat jó technológiai felszereltsége és fejlettsége. A kitöltő vállalatok 92,5%-a biztosít Home Office 

lehetőségek dolgozói számára, ami egy kifejezetten magas arány. (7. ábra) 

 

7. ábra: Home Office lehetősége 
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A Covid-19 járvány 24 vállalatnál, vagyis a válaszadók több mint a felénél nem volt befolyásoló tényező 

a digitalizációs fejlődés tekintetében. A projektjeik megvalósultak, illetve a folyamatban lévő 

projektjeik nem akadtak meg. Mindössze 1 cég digitalizációs projektje szakadt meg a járvány miatt, 

továbbá 9-en, vagyis a megkérdezett vállalatok közel negyede pedig éppen a koronavírus jelenléte miatt 

indította el digitalizációs projektjét, ezáltal is biztosítva dolgozóik otthonról történő biztonságos 

munkavégzését. A 8. ábrán látható, hogy a kitöltő vállalatok 15%-a számára a kérdés nem releváns: 

nekik valószínűsíthetően nincs még digitalizációs stratégiájuk, illetve nem is szükséges a digitalizációs 

fejlődés számukra. 

Megállapítható, hogy a hatékony digitalizációs stratégia megőrzi a vállalatok munkáját és döntéseinek 

meghozatalát; emellett rugalmasan reagálhatnak a megváltozott követelményekre. Ugyanakkor a válság 

jelenléte megmutatta a vállalatok függését az ellátási lánctól, a legtöbb digitális nyomkövetőnek is 

voltak problémái. A vállalatok számára ez egyértelmű jele annak, hogy alaposabban meg kell 

vizsgálniuk a technológiai fejlettségüket. 

 

8. ábra: Covid-19 hatása a digitalizációs fejlődésre 

A járvány okozta kényszerleállások során a digitalizáció hatásos volt. A cégek 50%-a könnyebben meg 

tudta oldani az ellátási lánccal kapcsolatos kihívásokat. 72,5%-uk számára lehetővé tette, hogy a 

folyamataik megszakítások nélkül tovább tudjanak működni. 55%-nak lehetővé tette, hogy 

rugalmasabban tudjanak reagálni az újabb kihívásokra, 70%-nak pedig lehetővé tette, hogy a 

döntéshozatal a megszokott módon működjön, és semmi ne akadályozza azt. (9. ábra) 

 

9. ábra: Digitalizáció segítsége 

Végezetül a kitöltők a digitalizációs stratégiájuk időtartamáról adhattak választ. A 10. ábrából jól 

kirajzolódik, hogy a többség (45%) nem tudja, hogy meddig fogja működtetni, alkalmazni, megújítani, 
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folyamatosan fejleszteni azt. A második legtöbb választ a 10+ év kapta, így arra lehet következtetni, 

hogy akik esetleg nem tudták pontosan megmondani a digitalizációs stratégiájuk időtávját, valószínűleg 

évtizedekig fogják még azt fenntartani, és a folyamatosan bővülő, új technológiákat bevezetni, 

alkalmazni. (10. ábra) 

 

10. ábra: Digitalizációs stratégia bevezetése, alkalmazása, működtetése 

A kérdőíves felmérést követően a kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a logisztikai fejlettség, 

a cégek versenyképessége, valamint digitális fejlettsége mutat-e bármilyen összefüggést. 

4. Összefüggés vizsgálat a korábbiakban bemutatott mutatók között 

A kutatás következő szakaszában lineáris regresszió segítségével több nemzetközileg alkalmazott 

mutatószám került összevetésre, abból a célból, hogy igazolásra kerülhessen: létezik-e összefüggés a 

logisztikai, a társadalmi, és a digitalizációs fejlettség között, ami egyben elősegíti az adott ország 

gazdasági versenyhelyzetének javítását is. A kutatásmódszertan részben bemutatott indexek jelentették 

a vizsgálat alapját: a Digitalizációs Index, a Logisztikai Teljesítmény Index, az Emberi Fejlődési Index, 

valamint a Globális Versenyképességi Index, páronkénti összehasonlításban. Az elemzés eredményét a 

2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat: A vizsgált indexek lineáris regressziója 

Mutatók Kapcsolatot leíró egyenlet R2 

DiGiX – GCI y = 39,134x + 44,466 0,789 

HDI – GCI y = 152,84x - 65,107 0,768 

LPI – GCI y = 13,38x + 24,466 0,734 

DiGiX – HDI  y = 0,2018x + 0,7545 0,638 

LPI – HDI y = 0,0655x + 0,6637 0,535 

LPI - DiGiX y = 0,2283x - 0,1114 0,415 

Ahogy az a táblázatból jól látható, a Globális Versenyképességi Index szorosan összekapcsolódik a 

Digitalizációs (R2 = 0,789), az Emberi Fejlődési (R2 = 0,768), valamint a Logisztikai Teljesítmény 

Index-szel (R2 = 0,734) is. Mindez rámutat arra, hogy egy ország akkor lehet a leginkább versenyképes 

a piacon, ha minden egyéb mutatószámnál is élen jár, és mindez fordítva is igaz, ha az egyes területekhez 

tartozó Indexek erősödnek, mindez pozitív kapcsolatban áll a versenyképességgel is, ott is erősödés 

várható. Minél jobb logisztikai teljesítménnyel rendelkezik egy ország, valamint minél jobban hajlandó 

a digitalizációt alkalmazni, új technológiákkal dolgozni, annál versenyképesebbé tudnak válni. Meglepő 

eredményként derült ki, hogy a Digitalizációs index, valamint a logisztikai teljesítmény index R2 értéke 

0,415, ami az jelenti, hogy nincs igazán erős összefüggés a két index között, valamint hasonló gyenge 

kapcsolat látható a Logisztikai Teljesítmény és az Emberi Fejlődési Index között is, R2 = 0,535. Az 

elemzésből tehát megállapítható, hogy az egyes mutatószámok leginkább egy ország versenyképességét 

tudják befolyásolni, azt leszámítva, hogy más területek, mint például a logisztika és a humán fejlettségi 

index, vagy a logisztika és a digitalizáció meglepő módon kevéssé hatnak egymásra. 
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Konklúzió 

Az elmúlt időszak (Covid-19 járvány, orosz-ukrán konfliktus) eseményei rámutattak arra, hogy egy 

régió, vagy egy ország gazdasági pozíciója, piaci versenyhelyzete viszonylag rövid időszakon belül 

hatalmas változáson mehet keresztül. Ahhoz, hogy a megfelelő stratégiai döntések megszülethessenek, 

fontos tisztán látni, hogy ez egyes területek, mint például a logisztika iparága, vagy egy ország digitális 

fejlettsége, milyen hatással vannak egymásra. Jelen elemzésben plusz tényezőként kerültek bele a 

társadalmi értékek is, mivel hosszútávon ezek szintén kulcsfontosságúak a régiók fejlődésében. 

A kutatás során elvégzett kvantitatív felmérés során kis mintával sikerült dolgozni, viszont ebből a 

kisebb méretű mintából is jól kirajzolódik a digitalizációs stratégia szükségessége a vállalatok sikeres, 

versenyképes teljesítése érdekében, a jelenben és a jövőben egyaránt. Abban az esetben, ha egy vállalat 

jól akar teljesíteni, valamint nem akarja, hogy hirtelen bekövetkező külső tényezők negatív hatással 

legyen teljesítőképességére, fontos felmérnie, hogy milyen technológiákat alkalmaz, és mennyire fejlett 

szoftveres és hardveres eszközök szempontjából. Bebizonyosodott, valóban a legtöbb vállalat 

foglalkozik a digitalizációs stratégiával, ha még nem is valósította meg, már folyamatban van, vagy 

tervben van a kidolgozása. Napjainkban meghatározó szerepet tölt be a távmunka, ami csakis megfelelő 

eszközökkel vihető véghez, amit a munkaadó vállalatnak kell biztosítani dolgozói számára. A Covid-19 

járvány hatása, a digitalizációs stratégiát alkalmazó vállalatok életét nem nehezítette meg, valamint nem, 

vagy csak minimálisan hatott rájuk negatívan. A már meglévő stratégiák időintervallumát a vállalatok 

többsége nem tudja meghatározni, próbálják az újabbnál újabb technológiákat bevezetni és alkalmazni 

azokat, mivel csak így maradhatnak meghatározó pozícióban a piacon. Az eredmények jól mutatják, 

hogy a digitalizáció fontos és a legtöbb vállalat számára ez jelentheti a piaci versenyképességet. Minél 

újabb technológiákat alkalmaznak, annál nagyobb előnyhöz tudnak jutni a piacon. Fontos számukra a 

versenyképesség, enélkül nem tudnának jól teljesíteni.  

A lineáris regressziós számítás során gyakorlatilag alátámasztásra került a kérdőíves felmérés során 

kirajzolódott tendencia. Az elemzés azt az eredményt hozta, hogy egy ország napjainkban leginkább 

akkor lehet versenyképes, ha jó digitális szinttel rendelkezik, megfelelő logisztikai teljesítményt tud 

nyújtani a piacon, valamint a társadalmi elvárásoknak, emberi fejlődésben is helytáll. Mindezek együttes 

megfelelőssége egész biztosan elősegíti a piacion a jobb helyzet, versenyelőny megszerzését. 

Hosszútávon további kutatási kérdéseket vethet fel, hogy ha egy régió szeretné javítani, vagy meg 

szeretné tartani a gazdasági versenyhelyzetét, az egyes területeket milyen szempontból, és hogyan 

érdemes fejleszteni, valamint a szomszédos országok például mutatnak-e térbeliség szempontjából 

kapcsolatot. 
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Kivonat: A gyorsforgalmi úthálózatok kiépítése során a zavarmentes, nagy volumenű közúti forgalom 

lebonyolítására törekednek. A rendszerbe bekerülő rendelleneségek régóta foglalkoztatják a szakmát, 

a gyorsforgalmi úthálózatok széleskörű elterjedésével együtt jelentek meg sorra az ezekkel foglalkozó 

tanulmányok. A zavarok enyhítésének egyik lefontosabb eszköze a sebességkorlátozás lehetőségében 

rejlik. Ez a tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen megoldás adható a lökéshullám-effektusként 

ismert problémára. A kutatás szimulációs módszerre épül PTV VISSIM környezetben. A szoftverrel 

megvizsgálhatunk bizonyos forgalomra jellemző állapotokat, majd ezek alapján dinamikus 

sebességkorlátozást alkalmazhatunk. A BENIP (Built Environment Information Platform) lényege 

szerint az épített környezet, a közlekedés, valamint a közöttük történő információ áramlás szorosan 

összefügg egymással. A tanulmány relevanciája abban rejlik, hogy a sebességkorlátozásról 

pontszerűen értesítjük a résztvevő járműveket, amely technológia legtöbb esetben infrastrukturális 

szinten is rendelkezésre áll az autópályákon, így javítva a pálya kapacitásán, valamint biztonságán. 

Kulcsszavak: lökéshullám-effektus, fantom torlódás, dinamikus sebességkorlátozás, közlekedés modellezés, 

VISSIM, BENIP 

Bevezetés 

A gyorsforgalmi úthálózat kialakításánál törekednek a forgalmi áramlat zavartalan kialakítására. 

Nincsenek szintbéli kereszteződések, jelzőlámpák, szembeforgalom. Elmondható tehát, hogy a sebesség 

nullára, vagy a megengedett maximális sebesség töredékére csökkentése alapesetben indokolatlan és 

nem történik meg. Ha mégis valamilyen nem kívánatos zavar kerül a rendszerbe, forgalmi torlódásról 

beszélünk. Sokszor találkozunk ilyen eseményekkel, például baleset vagy éppen javítási munkálatok 

miatti szűkület esetében. Ezek az ún. „bottleneck” jelenségek, azaz a hálózat olyan pontjai, ahol a 

kimenő sávok száma kisebb, mint a bemenőké. Az ilyen jellegű torlódások mérséklésére számos 

javaslatot adott már a szakma ún. ramp-metering megoldással, azaz felhajtó használat optimalizálással 

[1], vagy a szűkületet megelőző sáv váltás optimalizálásával [2], esetleg a kettő kombinált használatával 

[3]. Előfordul azonban egy másik jelenség, ami forgalmi torlódást idézhet elő. Ez a torlódás típus pedig 

alapvetően a forgalomintenzitásban gyökerezik. 

Kutatásunkban arra kerestünk megoldást, hogy miként lehetne az ilyen típusú, ún. fantom torlódásokat 

feloldani, viszonylag egyszerű megoldásokat használva, mely nem feltételezi a pálya-jármű folyamatos 

kommunikációt. Azt várjuk, hogy a sebességkorlátozás mint eszköz, segít a pálya optimális 

kihasználásában a lehetőségekhez mérten, és kiváltképp azt, hogy a dinamikusan változó 

sebességkorlátozás kedvezőbb eredményeket produkál, mint az egyszerű statikus eset, ezáltal is 

bizonyítva az épített környezet, az információáramlás és a forgalom összefüggésének fontosságát, ami 

a BENIP gondolat alapja [4]. 

1. Probléma ismertetése 

Alacsony forgalom, szabadáramlás esetén nem jelent problémát egyes résztvevők kissé ingatag vezetési 

stílusa, nem játszik jelentős szerepet az ember reakcióidője, és habitusa sem. Amint azonban egy kritikus 

intervallumba kerül a forgalomnagyság (Kerner szerinti minimum és maximum kapacitás) a 
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forgalomsűrűség növekedése által, annak lefolyása stabilból ún. metastabil állapotba kerül [5], az 1. 

ábrán látható módon. 

A forgalom sűrűség definíció szerint azt jelenti, hogy adott hosszúságú útszakaszon hány darab jármű 

vesz részt a közlekedésben. Nagy intenzitású forgalom esetén ez nyilván magasabb értéket vesz fel, ami 

csak úgy lehetséges, ha a követési távolságok csökkennek. Ha csökkennek a követési távolságok, több 

esetben kell reagálnunk a környező forgalomra. Ezen okokból kifolyólag egy hirtelen lassítás már a 

fékezést végrehajtó gépjármű utáni járművet is fékezésre kényszeríti. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 

követő jármű nagyobb mértékű sebességcsökkentést hajt végre, mint az első fékezés volt. Ez leginkább 

az emberi reakcióidőből, valamint az ember sztochasztikus vezetési stílusából fakad [6]. 

 

1. ábra: Kerner három állapotú forgalom elmélete [5] 

Ahhoz, hogy a fékezési esemény után is elegendő követési távolság maradjon két jármű között, a követő 

járműnek (az emberi reakcióidő alatt megtett további út miatt) nagyobbat kell fékeznie. Ez pedig minden 

további követő járműre igaz, ami kritikus távolságon belül tartózkodik. Belátható tehát, hogy ha nincs 

egy nagyobb kiterjedésű, alacsonyabb forgalomsűrűséggel rendelkező szakasz, ahol ez a folyamat 

mérséklődik, akkor akár több száz méterrel hátrébb is megállhat, vagy nagy mértékben lassulhat a 

forgalom. Horn és Wang szerint [7] a két gépkocsi közötti távolság egyfajta lengéscsillapítóként 

funkcionál, ami képes felvenni az ilyen sebességkülönbségekből adódó zavarokat. Egyes kutatók ezt a 

– csupán a forgalmi instabilitásból eredő – lökéshullám-szerűen terjedő torlódást „fantom torlódásnak” 

nevezik [8]. 

 

2. ábra: Lengéscsillapító hatás a járműkövetésben - Mechanikai analógia [7] 

2. Vizsgálati módszer leírása 

2.1 Szimulációs környezet 

A kutatás PTV VISSIM szimulációs eljárásra épül, mikroszkopikus forgalomszimulációs környezetben. 

Ennek köszönhetően minden egyes jármű viselkedése definiálásra kerül, így például a sávváltások 

időbelisége, feltételrendszere, fékezések mértéke, gyorsítások mértéke stb. [3] 

A szoftverben rendelkezésre álló „Attribute Modification” funkciót használtuk. Ez lehetővé teszi 

bármilyen hálózatban szereplő objektum bármelyik paraméterének dinamikus, a szimuláció lefutása 

alatt történő folyamatos módosítását. Ezzel megfelelő algoritmust írva változó sebességkorlátozási 

értékek mellett vizsgálhatjuk a forgalom lefolyását. 
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A kutatás kezdeti lépéseiben megvizsgáltuk, hogy szimulációs körülmények között valóban létrejön-e a 

vizsgált jelenség. Miután meggyőződtünk erről, a későbbiekben kontrollált körülmények között idéztük 

elő a torlódást. Kétféle szimulációt vizsgáltunk. Az egyikben mindenféle beavatkozás nélkül 

engedélyeztük a járművek haladását és végeztük el méréseinket, míg a másikban az előre definiált 

algoritmus szabályozta a forgalomban résztvevők sebességét. Az eredmények hitelessége érdekében 

mindkét esetet 3 különböző „random seed” értékkel lefuttatva vizsgáltuk. Az összes egyéb kiinduló 

paraméter megegyezett mind a hat esetben. 

A modell felépítésénél ügyeltünk arra, hogy pontszerű adatgyűjtést használjunk és szintén pontszerű 

információközlést, fix lokációkkal. Nem feltételezünk tehát semmilyen folyamatos kommunikációs 

csatornát a pálya és a járművek között, ezzel leképezve a való életben jelenleg is alkalmazható 

megoldásokat. 

2.2 Pálya felépítése 

A pálya felvételénél a geometriai követelmények korlátozódtak arra az elvárásra, hogy az ne 

befolyásolja a forgalom lefolyását. Az egyenes szakasz adódik magától értetődőnek, azonban egy 

spirális pályát választottunk egy bevezető szakasszal. Ennek oka a szoftver licensz korlátjaiban 

keresendő, mely 1500m ×1500 m területre korlátozódik. A pálya így teljes egészében ráfér a kijelzőre, 

így a lezajló folyamatokat szabad szemmel is értelmezhetjük. 

A hálózat egy 1200m hosszú puffer szakaszból áll, ahol a forgalom hálózatra terhelése zajlik. Ezen a 

szakaszon történő forgalmi jelenségeket nem vizsgáljuk, nem vesszük bele az eredménybe, hagyunk 

teret és időt arra, hogy a járművek felvegyék a követési távolságokat és kívánt sebességeket, és az egyéb 

kívánt paraméterek stabilizálódjanak. 

Ezután következik a 20 részre osztott, egyenként 1000 m hosszú vizsgálati szakasz. Végül egy 1000 

méter hosszú kifutási szakasz. A szakaszok hosszát abban az egyensúlyi állapotban kívántuk 

meghatározni, hogy az ne legyen túl rövid, amivel a nagyobb tendenciákat elmulasztanánk rögzíteni, és 

ne legyen túl hosszú sem, amivel csökkenne a ráhatásunk a hálózatra. A sebességkorlátozási pontok 

minden ilyen két szakasz találkozásánál vannak, akárcsak az adatgyűjtő pontok. Ez azért fontos, mert 

nem veszünk le olyan adatokat a hálózatról, ami feltételez bármilyen kommunikációt a pálya és a 

járművek között, ami ma már nem lehetetlen, de széles körben nem elterjedt. Ezzel biztosítjuk azt, hogy 

a modell akár a való életben is működőképes lehessen. A pálya teljes hosszában 2 forgalmi sávos, 

egyenként 3,5 méter szélességgel. 

2.3 Forgalmi inputok meghatározása 

A forgalom ráterhelésének paraméterei minden vizsgálati variációban megegyeznek azért, hogy az 

eredmények összehasonlíthatók maradjanak. A járműösszetétel homogén, vagyis a generált 

forgalomban kizárólag ugyanolyan paraméterekkel rendelkező járműveket terhelünk a rendszerre. Ezek 

pedig modern, autópálya tempóra alkalmas személygépjárművek minden esetben. Ennek oka, hogy a fő 

paramétereiben jelentősen eltérő járművek (például egy 90km/h sebességre képes nyerges vontató, és 

egy 130km/h sebességre képes személygépjármű) között akkora sebességkülönbség lehet, hogy az 

elegendően sűrű forgalom esetén önmagában is zavart kelthet a rendszerben. A homogén összetétel 

segítségével tehát minden egyéb tényezőt a lehető legalacsonyabb szinten tartottunk. Az egyes járművek 

tényleges sebessége azonban egy előre definiált megoszlást követ. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a tárgyalt „desired speed distribution” azt szabályozza, hogy milyen 

megoszlást követ az egyes járművek szabadáramlási sebessége, vagyis az a sebessége, amennyivel 

akkor kíván közlekedni amikor semmilyen forgalmi szituáció nem kényszeríti másra. Ez a forgalomnak 

a „free-flow” állapota, az 1. ábrán az „F” betűvel jelzett állapot. A tanulmány elkészítéséhez a szoftver 

alapértelmezett megoszlásait használtuk. A 3. ábrán a 130km/h-hoz tartozó sebességmegoszlást látjuk, 

de minden sebességértékhez tartozik hasonló. 

A forgalomnagyság megállapításánál olyan kritikus értékeket kívántunk meghatározni, melyben a 

forgalom a Kerner szerinti metastabil forgalmi állapotba kerülhet [5]. Ilyenkor nem csak arról van szó, 

hogy akkora a forgalomnagyság, hogy a járművek kénytelenek egymásra reagálni (nem szabadáram), 

de nem is szinkronizált a járművek haladása, azaz nem állt be egy lassabb tempójú, de állandó folyama 
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a forgalomnak. Ilyenkor a torlódás lökéshullám-szerűen terjed, nagyok a sebesség- és követési távolság 

különbségek a résztvevők között, röviden instabil a forgalom. Megjegyezzük, az előbbi a cél, azaz 

átterelni az instabil állapotból a lassabb, de a veszteségeket minimalizáló stabil, szinkronizált állapotba, 

kiegyenlítve az említett sebesség- és követési távolság különbségeket. A kívánt járműdarabszámot tehát 

a 4. ábrán látható támpontok alapján vettük fel. 

Az ábrán látható, hogy az útszakasz áteresztőképessége 3000 jármű/óra és 4000 jármű/óra között kezd 

el csökkenni, ekkor tér el negatív irányba a zavarmentességet jelölő egyenestől. Ezek alapján jó 

megoldás lenne kiválasztani a 4000 jármű/óra értéket és azzal dolgozni egységesen. A megelőző 

vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy bizonyos forgalomnagyság fölött a beavatkozás haszontalanná 

válik, pontosan a 2. ábrán is magyarázott jelenség miatt. Tehát ha nincs tágulási lehetőség a rendszerben, 

a torlódás kilométerekre is visszahathat. 

Annak érdekében, hogy az átmeneteket, változásokat is kezelje a dinamikusan működő algoritmus, 

illetve tágulási teret képezzünk, egy 3800 - 4200 jármű/óra között ingadozó forgalmat vettünk fel. 

 

3. ábra: Járművek sebességmegoszlása [9] 

 

4. ábra: Járművek áramlása a sűrűség függvényében [2] 
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2.4 Szimuláció paraméterei 

A szimuláció hosszát egy órában határoztuk meg, melyből az első 10 perc a feltöltődési szakasz volt, 

így ebből az intervallumból nem gyűjtöttünk adatokat. Az első tíz perc után a mintavételi intervallumot 

1 percben határoztuk meg, melyet a szimuláció végéig gyűjtöttünk. A mintavételi érték igazodik az 

algoritmus lefuttatási időközéhez, ami szintén percenként avatkozik be a forgalomba. A 

sebességkorlátozó pontok 1000 méterenként kerültek elhelyezésre, 60-130 km/h közötti intervallumban 

határozzák meg a megengedett sebességeket 10 km/h különbségekkel. 

A kontrollált beavatkozás érdekében 3 különböző helyen alakítottunk ki hirtelen sebességcsökkentő 

pontokat, melyek különböző időpontokban aktiválódnak és intenzív fékezésre késztetik az ott 

elhaladókat. Az elhelyezett fékezőpontok és aktiválódási idejük a következők szerint alakult: 

• a 4. km-nél a 10. percben, 

• a 8. km-nél a 15. percben, 

• a 12. km-nél a 20. percben. 

3. Algoritmus bemutatása 

A megírt algoritmus minden egyes perc végén végrehajtja a szükséges beavatkozásokat, az összes 

vizsgált szakaszon. A vizsgálat alapja a sebesség kihasználási tényező, melyet a következő formulával 

kaphatunk meg: 

 Sfi,j = ÁSi,j / Si,j    (1) 

ahol: 

 Sfi,j = sebességkihasználási tényező az i-edik szakaszon a j-edik percben, 

 ÁSi,j = átlagsebesség az i-edik szakaszon a j-edik percben, 

 Si,j = aktuális megengedett sebesség az i-edik szakaszon a j-edik percben. 

A kialakított tényező befolyásolja a következő percben, az aktuális szakaszra választott, „módosított 

sebesség” értéket, a következő módon: 

 MSi,j+1 = Si,j + 20 ha Sfi,j > 0,8   (2) 

 MSi,j+1 = Si,j ha Sfi,j >= 0,7 és Sfi,j <= 0,8   (3) 

 MSi,j+1 = Si,j – 20 ha Sfi,j >= 0,6 és Sfi,j < 0,7   (4) 

 MSi,j+1 = Si,j – 30 ha Sfi,j >= 0,5 és Sfi,j < 0,6   (5) 

 MSi,j+1 = Si,j – 40 ha Sfi,j >= 0,4 és Sfi,j < 0,5   (6) 

 MSi,j+1 = Si,j – 50 ha Sfi,j < 0,4   (7) 

ahol: 

 MSi,j+1 = módosított sebesség az i-edik szakaszon a következő percben. 

A megengedett sebességek határai 60 km/h és 130 km/h között mozoghatnak, ezek alatti és fölötti 

sebességek nem alakulhatnak ki. Ezen kívül az algoritmus figyeli a következő 3 km hosszú szakaszt, és 

az azokon kialakítandó sebességeket is. Egy adott korlátozás tehát a megelőző 3 szakaszra is kifejti a 

hatását, méghozzá a következők szerint: 

 MSi,j+1 = MSi+1,j+1 + 10   (8) 

 MSi,j+1 = MSi+2,j+1 + 20   (9) 

 MSi,j+1 = MSi+3,j+1 + 30   (10) 

Tehát 4 különböző módosított sebességérték alakul ki minden egyes percben minden egyes szakaszhoz, 

melyek a következők: 

• módosított sebesség a sebesség kihasználási tényező alapján, 

• módosított sebesség a következő 1. szakasz sebessége alapján, 

• módosított sebesség a következő 2. szakasz sebessége alapján, 
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• módosított sebesség a következő 3. szakasz sebessége alapján. 

Az algoritmus megvizsgálja a 4 féle sebesség értéket és a kiválasztja közülük a legalacsonyabb értékűt, 

de minimum 60 km/h és maximum 130 km/h értéket vesz fel, majd a következő percben ezek alapján 

szabályozza a forgalom sebességét az aktuális szakaszon. 

4. Mérési eredmények 

A szimulációk során mértük az átlagos eljutási időt, átlagsebességet, a megállások számát, valamint 

azok idejét. 

4.1 Átlagos eljutási idő 

Az átlagos eljutási idő különösen kényes terület, ugyanis azzal, hogy a sebességet kötelező érvényűen 

lefelé szabályozzuk, ideális esetben azt érjük el, hogy az aktuális sebességkorlátozás mellett, annál 

lényegesen gyorsabb résztvevők nem lesznek a forgalomban. Ezzel ellentétben, ha a forgalom átlagos 

sebessége természetes módon csökken például torlódás, vagy számottevően megnövekedett 

forgalomsűrűség okán, előfordulhatnak olyan foltok, ahol csökken a korlátozó tényező, és gyorsulhat a 

közlekedés. Ez a tulajdonság azt hordozza magában, hogyha a sebességkorlátozó algoritmus ezekre a 

foltokra nem képes reagálni, a sebesség indokolatlanul alacsony marad, így az eljutási idő a 

szabályozatlanhoz képest növekedik, ami nem kívánatos. A következő ábrákon azt látjuk, hogy ezt a 

problémát képes kezelni az algoritmus, az átlagos eljutási idők a háromból egy esetben sem növekedtek 

számottevően, és van, ahol a szabályozott verzió jobban teljesített. 

 

5. ábra: Átlagos eljutási idők alakulása az egyes szimulációk során 

4.2 Átlagsebesség 

Az átlagsebesség értékeket percenként mértük minden vizsgálati szakaszon, azaz kilométerenként. 

Ennek a teljes hálózaton értelmezett átlagsebességgel szemben az az előnye, hogy azt is láthatjuk, térben 

milyen hatások érvényesülnek. A három független méréspár eredményeit átlagolhattuk, nem oltják ki 

egymást a mért értékek. Ennek elsődlegesen az az oka, hogy minden esetben ugyanolyan paraméterekkel 

bíró mesterséges torlaszokat alkalmaztunk, így nagyságrendileg ugyanazokkal az eredményekkel 

szolgáltak a mérések. A 6. ábrán a szabályozatlan esetet látjuk, míg a 7. ábrán a szabályozott változatot. 
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6. ábra: Átlagsebességek alakulása térben és időben, szabályozatlan esetben 

 

7. ábra: Átlagsebességek alakulása térben és időben, szabályozott esetben 

Látjuk, hogy a három keltési ponttól hogyan terjed lökéshullám-szerűen a drasztikusan bezuhant 

sebességű terület rendre egy korábbi szakaszra. Szembetűnik továbbá két-két térben is elkülönülő erős 

torlódás közötti sebességcsökkenés. Erre az algoritmusnak az a tulajdonsága a magyarázat, hogy ha 

észleli a sebesség lényeges csökkenését adott szakaszon, a korábbi szakaszokra is lépcsőzetes 

sebességkorlátozást helyez érvénybe, ezzel kissé tompítva a torlódást tovább hizlaló járművek 

érkezésének ütemét. Összességében a kritikus zónák területe, azaz az időbeli és térbeli hosszuk nem 

csökkentek drasztikusan, ennek két fő okát állapítottuk meg. Az első és súlyosabb ok, hogy igen masszív 

volt a mesterséges torlódás-keltés, amire már nem adható minden kétséget kizáró válasz. A másik, hogy 

a skálázás elaprózásának, és ezzel a vizuális megjelenítés zavarásának elkerülése céljából finom 

differenciákra nem érzékeny a grafikon. Látszik, hogy az algoritmus hogyan dolgozik, kissé simítja a 

sebesség eltérések amplitúdóját, ezzel stabilizálja némiképp a forgalmat. Az 1. táblázat megmutatja, 

hogyan alakultak az átlagsebességek a szakaszokon. A sebességtartományokat 3 kategóriába soroltuk: 

• 80 km/h fölött normál 

• 60 - 80 km/h elfogadható 

• 0 - 60 km/h veszélyes 

A kategóriák megállapításának alapja a következő. 80 km/h sebességkorlátozással találkozhatunk 

autópálya környezetben, így ezt még nem ítéltük veszélyes sebességcsökkenésnek, míg a KRESZ szerint 

60 km/h sebességre képtelen járművel tilos igénybe venni az autópályát, így ez került megállapításra a 

veszélyzóna határának. 
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1. táblázat: Átlagsebességek alakulása 

SEBESSÉG [km/h] SZABÁLYOZATLAN 

[db * perc] 

SZABÁLYOZOTT 

[db * perc] 

80 -  1773 1608 

60 - 80 106 341 

0 - 60 371 301 

Látható, hogy a teljes vizsgált hálózaton szabályozatlan esetben 371 olyan perc adódott a 3 szimulációs 

futtatás során összesen, amikor egy szakaszon az átlagsebesség nem érte el a 60 km/h-t, míg szabályozott 

esetben ez 301 percre csökkent. Ezzel szemben a normál sebességtartományban töltött idők is 

csökkentek és az elfogadható tartományba csúsztak. 

Lényeges még észrevenni azt a jelenséget, amely a 15-ös számú vizsgálati szakaszon indul, és 

elgyűrűzik egészen a 12. szakaszig, és minden bizonnyal tovább is folytatódna, ha a szimuláció időben 

teret adott volna ennek. Itt egy spontán, tehát nem mesterségesen keltett torlódás indul, pusztán a 

metastabil forgalmi állapot miatt. A mért legkisebb átlagsebesség 40 km/h és 60 km/h közé is leesik. 

Ezt azonban az algoritmus kisebb beavatkozással néhány perc alatt feloldotta, nem engedett teret 

jelentős méretű torlódásnak. 

4.3 Megállások 

A legnagyobb eredményt megállások tekintetében sikerült elérni. A megállások számát a 8. ábra mutatja 

időben. Látható, hogy a szabályozatlan esetekben lényegesen magasabb értékeket kaptunk. A 

stacionárius állapotra fékezés igen jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelent. Ezt szem előtt tartva 

jelentős eredmény, hogy a legszélsőségesebb esetben kevesebb mint harmadára csökkent a megállások 

száma (3. méréspár – 28,8%), de a másik két esetben is körülbelül a felére (45,5% és 53,9%). 

 

8. ábra: Megállások száma időben 

A megállások számán kívül a megállások átlagos ideje is csökkent, a három esetben átlagosan 41%-kal, 

6,07 másodpercről 3,58 másodpercre. A megállások teljes időszükségletét az összes mérésre a 9. ábrán 

láthatjuk. A szabályozatlan esetek átlaga 6006 perc. A szabályozott esetben ugyanez a szám 3494 perc. 
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9. ábra: Összes állóhelyzetben töltött idő 

Ezeket az eredményeket megvizsgálva szintén észrevehető, hogy a teljes vizsgált hálózaton az 

átlagsebességek ugyan minimálisan csökkentek, ugyanakkor a veszélyhelyzeteket teremtő, nagyobb 

sebességkülönbségek száma is csökkent, valamint a 0 - 60 km/h közötti veszélyes tartományban is 

sikerült csökkenteni a szélsőséges esetek számát és idejét. 

Konklúzió  

A lökéshullám-effektus és a spontán torlódások valós problémát jelentenek nagy forgalomintenzitás 

esetén gyorsforgalmi úthálózatainkon. Tudjuk korábbi kutatásokból, hogy a sebességkorlátozás 

módszere igen hatásos lehet az adódó problémák enyhítésére, és arról is meggyőződhettünk, hogy a 

PTV VISSIM keretein belül készíthető olyan algoritmus, mely hatékonyan, adaptív módon reagál a 

torlódásokra. A megoldásunkban bár nem gyorsítottuk a forgalom lefolyását, sikerült a Kerner szerinti 

instabil állapotból a stabil felé tolni azt, ezzel lényegesen növelve a közlekedésbiztonságot. A kutatás 

során figyelembe vettük, hogy minden hálózati elem leképezhető legyen a valóságban is, tehát ne legyen 

szükség olyan technológiákra, amik a középtávú jövőben minden bizonnyal rendelkezésre fognak állni, 

de a mai napon még nem elterjedtek. Ezért alkalmaztunk kizárólag pontszerűen gyűjtött adatokból 

számított, és a közlekedés résztvevőivel kizárólag pontszerűen közölt utasításokat. 

A kutatás további irányai között szeretnénk megvizsgálni, miként reagál az elkészített algoritmus a 

különböző paraméterekkel rendelkező vegyes forgalom esetén. Megnézni, mi az az optimum távolság, 

ahol a forgalom befolyásolása megfelelően működik, de nem túl sűrű a mérőpontok elhelyezkedése. 

Érdemesnek tartjuk továbbá egy számítási módszer kidolgozását, ami a sebesség kihasználási tényezők, 

mint sebességmódosító paraméterek kalibrálásáért felel. További szimulációs futtatások során 

vizsgálnánk, miként hat az algoritmus a spontán kialakuló, kevésbé drasztikus torlódásokra, melyek 

kezelésében a gyors reagálásnak köszönhetően ígéretesnek tűnik, a fentiek alapján pedig 

megvizsgálnánk, mennyivel csökkenthető az eljutási idő. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni, miként 

hat a forgalom ilyen szintű befolyásolása a járművek károsanyag kibocsátására. 
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Kivonat: Barnamezős területeknek azokat a területeket nevezzük, amelyet korábban jellemzően ipari, 

kereskedelmi vagy katonai célokra használtak, és amely területek alacsony koncentrációjú 

szennyezéssel terheltek, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata, funkcióváltása. A 

barnamezős beruházások zöldmezős beruházásokkal szembeni egyik legfőbb előnye, hogy egyrészt 

a közmű-infrastruktúrát és úthálózatot nem szükséges már kialakítani, mert már kiépült a terület körül, 

másrészt a fejlesztés területtakarékos, hiszen nem szükséges újabb beépítetlen területeket építési 

területté nyilvánítani. További előnye, hogy a beruházás a környezeti állapotok javítása mellett 

valósul meg, hozzájárulva a településrész felértékelődéséhez, fenntartható fejlődéséhez. Ugyanakkor 

a barnamezős fejlesztések településrendezési tervezése során kihívást jelent egyfelől a befektetők 

számára vonzó szabályozási környezet kialakítása, másfelől a fenntartható közlekedés hosszú távú 

biztosítása. Magyarországon jelenleg több mint hatezer hektárnyi barnamezős terület található, 

túlnyomó részt településen belül, melyek mint városi sebek éktelenkednek a települési szövetben. A 

szerzők több győri barnamezős beruházást vizsgálva és egy, a Széchenyi István Egyetem részére 

készült esettanulmány tapasztalatait figyelembe véve mutatják be azt az általuk kidolgozott döntés 

előkészítő modellt, mely segítséget nyújthat a fenntartható településtervezési és közlekedéstervezési 

módszerek, valamint a fenntartható közlekedésfejlesztési eszközök helyes megválasztásához, a 

barnamezős beruházások előkészítése és megvalósítása során. 

Kulcsszavak: barnamező, településfejlesztés, településrendezés, szabályozás, fenntartható közlekedés  

Bevezetés 

A Széchenyi István Egyetem újabb nagyléptékű beruházás megvalósítása előtt áll. Az egyetemi 

kampusz szomszédságában elhelyezkedő barnamezős területen, az egykori Győri Keksz és Ostyagyár 

helyén egy a XXI. századi elvárásoknak megfelelni képes Tudományos és Innovációs Park (TIP) létesül, 

mely hozzájárul a tudásgazdaság és az innovációs ökoszisztéma fejlődéséhez [1]. 

1. A fejlesztési terület bemutatása  

A Győri Keksz és Ostyagyár története egészen 1880-ig nyúlik vissza. A gyár indulásakor mintegy ötven 

főt foglalkoztató cég, a XX. század elejére már közel ezer embert foglalkoztatott. A gyár az államosítását 

követően hosszú ideig édesipari központként működött egészen a 90-es évek elején történt 

privatizálásáig. Az üzemet először a United Biscuits vásárolta meg, tőle pedig a Danone csoport 

tulajdonába került, majd pedig a Kraft Foods lett a tulajdonosa, egészen a gyár bezárásáig [2]. A gyárat 

végül a Magyar Állam vásárolta meg 2018 márciusában, majd 2018 júniusában került a Széchenyi István 

Egyetem birtokába. A kekszgyárat több lépésben bontották el, melynek utolsó fázisa a gyárkémény 

2010-es felrobbantása volt. Az épületegyüttesből már csupán a korábban raktérként funkcionáló 

„kocka” épület és a korábbi munkásszállás maradt (1. ábra).  
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1. ábra: A Győri Keksz és Ostyagyár a bontás előtt [3] 

1.1 Egy barnamezős beruházás megvalósításának előnyei a fenntarthatóság szempontjából 

A Regionális Tervezésért Felelős Európai Miniszteri Konferencia (CEMAT) meghatározása szerint, 

barnamezős területeknek elsősorban a felhagyott (elhagyott) területeket nevezzük, amelyet korábban 

ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra használtak, és amely területek alacsony koncentrációjú 

veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel terheltek, ugyanakkor lehetséges a terület újra-

használata a terület megtisztítását követően. A fogalmat továbbá olyan korábban hasznosított területek 

megjelölésére is használjuk, melyeket már felhagytak, és nem szükségszerűen szennyezettek [4]. 

Magyarországon a szovjet csapatok kivonulás után mintegy 342 terület, mindösszesen 108 településen 

maradt elhagyatottan, funkció nélkül és vált barnamezős területté [5]. 

A barnamezős beruházások zöldmezős beruházásokkal szembeni egyik előnye, hogy megvalósításuk 

kevésbé forrásigényes, hiszen egyrészt a közmű-infrastruktúrát és úthálózatot nem szükséges már 

kialakítani, mert már kiépült a terület körül, másrészt a fejlesztés területtakarékos, hiszen nem szükséges 

újabb beépítetlen területeket építési területté nyilvánítani. További előnye, hogy a beruházás a 

környezeti állapotok javítása mellett valósulhat meg, hozzájárulva a településrész felértékelődéséhez. 

Ugyanakkor a településszövetbe beágyazott barnamezős telkek beépíthetősége, a terület 

funkcióvesztése óta eltelt idő alatt kialakult beépítési mód és intenzitás, valamint a már meglévő 

infrastruktúra hálózatok okán korlátozott is lehet. Nem véletlen tehát, hogy a Győri Keksz és Ostyagyár 

funkcióvesztését követően oly nehezen talált megfelelő „gazdát”. Míg a vonzó befektetési környezet 

kialakítása leginkább a magas beépítési intenzitás engedélyezésével lehetséges, addig sok esetben egy 

település vagy településrész fenntarthatósága a már kialakult beépítési rendhez való illeszkedéssel és az 

alacsony forgalomterhelés mentén érhető el. Noha a települések fenntarthatósága a „kompakt város” 

szempontrendszere mentén garantálható leginkább, mely összefügg a magasabb beépítési intenzitással 

és a funkciók sokszínűségével, addig a magasabb beépítési intenzitás, különösen ha az az egyéni 

motorizált közlekedésre támaszkodik, fokozott forgalomterheléssel és állandó forgalmi torlódások 

kialakulásával is együtt járhat [6]. 

Rendkívül fontos tehát már a településrendezési eszközök tervezése során a fenntartható közlekedés 

szempontrendszerének [7] a figyelembevétele. 

1.2 Megvalósult barnamezős beruházások Győrben  

A győri Integrált Településfejlesztési Stratégiában nyolc barnamezős terület, hat alulhasznosított terület, 

három újrahasznosított terület (korábbi laktanyák területei), illetve négy újrahasznosított gazdasági 

terület került lehatárolásra [8]. A négy már újrahasznosított terület egyike a korábbi Rába Magyar Vagon 

és Gépgyár Rt. területe. Győrben az élelmiszeripar mellett a járműgyártás és a gépipar mindig 

meghatározó volt. Bár a járműgyártás továbbra is fontos szerepet tölt be a város életében az Audi 

Hungária Zrt-nek köszönhetően, a korábbi, közel négyezer embert foglalkoztató Rába Magyar Vagon 

és Gépgyár Rt. rendszerváltás utáni leépülésével, majd az ipari parkba történő áttelepülésével hatalmas 
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barnamezős terület maradt funkció nélkül a Belvárosban, egészen az Árkád bevásárlóközpont 2005-ben 

történt építéséig [9]. Az elmúlt tizenöt évben számos társasház is épült a korábbi gyártelep helyén 

(Városrét lakópark), de még mindig jelentős terület vár újrahasznosításra, melyek rehabilitálását a város 

a következő 5-10 évben tervezi, és egy kulturális negyedet kíván a még szabad területeken megvalósítani 

[10]. 

A már újrahasznosított területek közül kiemelésre méltó, a korábbi „Frigyes-laktanya” területe és 

műemléki épületei, melyet kezdetben a magyar honvédség, majd a második világháború után a szovjet 

katonaság használt, egészen a szovjet hadsereg Magyarországról történő kivonulásáig. A XIX. század 

végén, a Városházával egy időben épült épületegyüttes állapota ekkora már rendkívül leromlottá vált, 

és funkció nélkül maradt. A laktanya 1995 és 2005 között többször tulajdonost cserélt, egyrészt a 

műemlékké nyilvánítás, valamint az alacsony beépítési sűrűség okán a befektetők nem találták a terültet 

kellően attraktívnak. Tovább nehezítette a terület rehabilitását, hogy a laktanyától Északra elhelyezkedő 

pályaudvar (itt van a város legfontosabb tömegközlekedési csomópontja is: mind a vidéki, mind pedig 

a helyi autóbuszok végállomása, valamint a központi vasútállomás is itt található) fejlesztését illetően a 

város fejlesztési koncepciója többször módosult, mely fejlesztési elképzelések hatással voltak a laktanya 

területére is. Végül 2005-ben a Leier-csoport kezébe került a komplexum, akik a korábbi elképzelésektől 

eltérően már nem bevásárlóközpontban gondolkodtak, hanem „az ingatlan jellegének megfelelő” 

fejlesztésben, irodai és lakófunkciók elhelyezésében [11]. A 2005-ben megvalósult funkcióváltó 

rehabilitációt követően, 2013-ban ismét felmerült az igény a buszpályaudvar és a vasútállomás 

fejlesztése iránt, ekkor Győr Megyei Jogú Város megbízásából a FŐMTERV –ENVECON Konzorcium 

elkészítette a Győr és elővárosának közlekedését hosszútávon meghatározó és megalapozó két db 

részletes megvalósíthatósági tanulmányát, melyek célja „Intermodális közösségi közlekedési 

csomópont kialakítása Győrött” és „Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének 

átalakítása” volt [12]. Ezidáig a tervek nem valósultak meg, egyrészt a rendelkezésre álló források, 

másrészt a folyamatosan változó városfejlesztési elképzelések okán. 

A város harmadik és egyben egyik legnagyobb volumenű, közelmúltban megvalósított barnamezős 

beruházása az egykori Kohn-féle Olajgyár [13] területének revitalizációja volt, mely a 2017-ben 

megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai fesztivál (EYOF) szervezéséhez kapcsolódott. A 23 000 m2 

nagyságú terület négy telekre került felosztásra, először az északkeleti részen épültek lakások, melyek 

2017 júliusban az EYOF fesztivál ideje alatt olimpiai faluként funkcionáltak. A közel 5 000 m2-es 

területen megvalósult Olimpia Sétány épülete belső, nyitott parkolókat körül ölelve, „E” alakban épült, 

a három lépcsőházból álló társasházban összesen hat emeleten kettőszázegy lakás kapott helyet. 

1.2.1 Településfejlesztési döntések és közlekedésfejlesztési intézkedések  

A barnamezős városrehabilitációs projektek város számára optimális megvalósítása érdekében Győr 

Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési szabályzata több alkalommal módosításra 

került, valamint a közlekedési hálózat az új funkciók és a megnövekedett forgalmi igények kiszolgálása 

érdekében fejlesztésre került. A fejlesztések során végbement változásokat az alábbi táblázat foglalja 

össze (1. táblázat). 
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1. táblázat: Településrendezési és közlekedésfejlesztési eszközök változása a barnamezős beruházások 

megvalósítása során (Forrás: saját szerkesztés) 

 

Egy a közelmúltban készült tanulmány [14] összefoglalta a fenti barnamezős városrehabilitációs 

projektek során megvalósított közlekedésfejlesztési intézkedéseket (2. táblázat) és fenntarthatósági 

szempontból vizsgálta azok hatékonyságát és a projektek közlekedési hálózati hiányosságait, valamint 

rávilágított a rendelkezésre álló fenntartható közlekedésfejlesztési eszközök használatának lehetőségeire 

(3. táblázat). 

2. táblázat: Barnamezős városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési 

intézkedések (Forrás: saját szerkesztés) 

 

Jelmagyarázat: ✓ - történt intézkedés/fejlesztés a beruházás során; x - nem történt intézkedés/fejlesztés; o - csak részben történt fejlesztés, 

maradtak hiányosságok 
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Az úthálózat és a fejlesztéssel érintett közlekedési csomópontok kapacitásbővítő fejlesztésére mind az 

Árkád, mind pedig az EYOF lakópark fejlesztése során sor került. A közösségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztése is mindkét esetben megvalósult, akárcsak a kerékpáros közlekedési hálózat 

fejlesztése, valamint a kerékpáros parkolási lehetőségek biztosítása. A Leier City Center fejlesztése 

esetében nem történt a közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztését érintő beruházás, a Zrínyi utca 

mindössze egy, a fejlesztési területre történő behajtást könnyítő kanyarodó sávval bővült. A gyalogos 

közlekedési hálózat fejlesztései minden esetben teljesültek. A parkolási igények kiszolgálására minden 

esetben sor került: míg az Árkád esetében parkolólemez, addig a Leier City Center esetében mélygarázs 

épült, az EYOF lakópark esetében pedig térszín alatti és feletti parkolóhelyek is kialakításra kerültek. 

3. táblázat: Barnamezős városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési 

intézkedések hatékonysága és hiányosságai (Forrás: saját szerkesztés) 

 

Jelmagyarázat: ✓ - megfelelő; x - nem megfelelő; o - hiányos 

A fenti, közlekedésfejlesztési intézkedéseket leíró táblázatok alapján láthatók a gépjármű forgalmi 

igények kiszolgálására irányuló törekvések. Mind a kapacitásbővítő fejlesztések, mind pedig a 

maximális parkolási igények kiszolgálása a fenti cél elérését szolgálják. Bár a kerékpáros és gyalogos 

hálózatot érintő közlekedésfejlesztési intézkedések mindegyik barnamezős beruhás esetben 

megvalósultak, a csomópontok és gyalogátkelőhelyek fejlesztése csak korlátozottan valósult meg, a 

kerékpárosok és gyalogosok előnyben részesítését figyelmen kívül hagyva. További hiányosságként 

elmondható, hogy az Árkád közvetlen környezetében megvalósult kerékpáros hálózatok nem minden 

esetben kerültek összekötésre a meglévő hálózattal (Eurovelo6; Schwarzenberg u.), vagy a meglévő 

hálózatok fejlesztésére, a hiányzó hálózati elemek pótlására nem került sor. A kerékpár tárolás és 

parkolás fejlesztése is bár megvalósult a kerékpár kölcsönzés lehetőségének biztosítása, GyőrBike 

rendszer bővítése elmaradt. Összességében elmondható, hogy a megvalósult közlekedésfejlesztési 

intézkedések minden közlekedési mód esetében megfelelőek, de nem a fenntartható 

közlekedésfejlesztési szempontok szerint, tehát nem a környezetbarát közlekedési módok előnyben 

részesítése mellett valósultak meg. Fontos tehát, hogy a még tervezett barnamezős városrehabilitációs 

projektek megvalósítása során érvényesüljenek a fenntartható közlekedésfejlesztés elvei. 

A következőkben a Győri Keksz és Ostyagyár helyére tervezett Tudományos és Innovációs Park 

barnamezős beruházás esettanulmányát figyelembe véve mutatjuk be a fenntartható 

közlekedésfejlesztés módszertanát, és javaslatot teszünk a barnamezős városrehabilitációs projektek 

fenntarthatósági szemléletű tervezési modelljére. 

1.3 A fejlesztési terület bemutatása  

A 3,6 hektár nagyságú barnamezős fejlesztési terület a győri belvárostól nyugatra, Sziget városrészében 

helyezkedik el. Északi irányból Pinnyéd városrész, keleti irányból Révfalu városrész és a Mosoni-Duna, 

nyugati irányból pedig a Rába és Újváros városrész határolja. A városrész legfőbb közlekedési 

kapcsolatait a Mosoni-Duna, Öreg-Rábca, illetve a Rába hídjai jelentik. A Belvárossal, a Rába Kettős 

híd, valamint a Petőfi híd köti össze (utóbbi az 1. sz. főút irányába, illetve a déli városrészek irányába 

jelenti a fő összeköttetést). A Petőfi híd irányába, illetve vissza a városrész forgalmát az Erkel Ferenc 

utca, valamint a Híd utca egyirányú utcapárként vezeti el. Révfaluval és az északi városrészekkel (Sárás, 

Kisbácsa, Bácsa) a 14. sz. főút irányába a Jedlik Ányos híd biztosítja a fő közlekedési kapcsolatot. 

Északi irányba a Kunszigeti út, és a Pinnyédi híd biztosítja a városrészek közötti kapcsolatot. A Radnóti 

Miklós utca szintén az 1. sz. főút (Bécsi út) irányába jelent közvetlen kapcsolatot. A fenti közúti 
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összeköttetések mellett a „Rábca-hidak” közötti régi Pinnyédi híd gyalogos-kerékpáros kapcsolatot 

jelent Püspökerdő irányába [15].  

 

2. ábra: A Tudományos és Innovációs Park fejlesztési területe [15] 

A tervezett fejlesztés három lépésben valósul meg. Az első fázisban a Győri Keksz és Ostyagyár utolsó 

fennmaradt, 6 000 m2-es kocka formájú épülete (régi lisztraktár) újul meg, ahol K+F és oktatási 

tevékenység kap helyet. A második és harmadik fázisban új épületek (zöld és kék színnel jelölve) 

kerülnek kivitelezésre start-up és spinoff cégek számára, valamint kutató helyek és laborok részére. Az 

új épületek tervezett nettó alapterülete összesen 47 000 m2 összesen. 

 
 

3. ábra: A Tudományos és Innovációs Park tervezett épületei [15] 

1.3.1 Településrendezési eszközök vizsgálata 

A barnamezős terület újrahasznosításának terve az alábbi hatályos településfejlesztési és rendezési 

eszközök figyelembevételével történt: Győr Megyei Jogú Város Fejlesztési Koncepciója (2030) [16]; 

Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) [17]; Győr MJV 

Településszerkezeti és Terve [18]; valamint a város Szabályozási Terve és Építési Szabályzata [19]. 

Győr MJV Közgyűlése a város Településszerkezeti Tervét a 2/2006. (I.19.) Kgy. határozattal fogadta el 

(továbbiakban: TSZT). A 2006-os TSZT-ben még kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) 

területfelhasználással tervezett kekszgyári terület 2010-ben településközponti vegyes (Vt) 

területfelhasználásra módosult. Ezzel a város megerősítette a terület funkcióváltására irányuló 

szándékát. Ezt követően a területet érintően a TSZT többször is módosult, (amely módosításokat az 

Önkormányzat a 194/2013. (IX. 27.) számú Kgy. határozatával elfogadott), de a módosítások az egykori 

Kekszgyár településközponti vegyes (Vt) területfelhasználási besorolásán nem változtattak. A 

„kekszgyári tömb” jelenleg négy fő területfelhasználási egységekre oszlik (1. az egykori Kekszgyár és 

a jelenlegi Honda-szalon területe településközponti vegyes (Vt) területfelhasználási egységbe sorolt; 2. 

a Szarvas utca mentén húzódó – jelenleg átalakuló – lakótelkek kisvárosias lakóterület (Lk) 

területfelhasználási kategóriába soroltak; 3. a Lazaret utca és a Szarvas utca sarkán található ötszintes 

lakóépületek nagyvárosias lakóterület (Ln) területfelhasználási kategóriába soroltak. 4. a „kekszgyári 

tömb” észak-nyugati részén, a Lazaret utca déli oldala mentén a falusias területhasználatot még 
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megtartotta a terv, így az itt található lakótelkek falusias lakóterület (Lf) területfelhasználásba soroltak). 

A vizsgált tömb területfelhasználási besorolását a 4. ábra, a mutatja. 

 

4. ábra: Hatályos TSZT- kivonat [18] 

A Város az 1/2006. (01.25). számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott GYÉSZ-át, annak 

elfogadása óta a területet érintően többször módosította, a terület beépítési intenzitását növelte. A 

jelenleg hatályos módosítást a 33/2018. (XII. 20.) rendelettel fogadta el a Város közgyűlése, 

rendelkezései 2019. január 19-én léptek hatályba. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a terület 

övezeti besorolása 04564* [Vt30/S/60/20-/210/10-//020], mely alapján a területre jelenleg érvényes 

beépítési paraméterek: (S) szabadonálló beépítési mód, (60%) megengedett legnagyobb beépítési %, 

(20%) kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke, (3,3) megengedett legnagyobb telekkihasználtság 

(m2/m2), (21,0 m) megengedett legnagyobb épületmagasság. (10) megengedett legnagyobb szintszám. 

A beépítési koncepció a lehetséges maximális beépíthetőséggel kalkulált. A hatályos Szabályozási terv 

vizsgált területre vonatkozó kivonata az 5. ábrán látható. 

 

5. ábra: Hatályos Szabályozási terv- kivonat [19] 

1.3.2 Városrendezési Megvalósíthatósági Tanulmány és Analízis  

A Városrendezési Megvalósíthatósági Tanulmány elsősorban az építési törvény (Étv.) és a helyi építési 

szabályzat előírásait (GYÉSZ) vizsgálta a barnamezős terület környezetére és a városrészre 

vonatkozóan. A tanulmány kitért a városrészben található telkek méreteinek elemzésére, a beépítési 

intenzitás vizsgálatára, valamint az építmény magasságok és épület tömegek és a települési szövettan 

anlízisére [20]. A vizsgálat eredményei a következő táblázatban kerültek összefoglalásra (4. táblázat).  
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4. táblázat: Barnamezős városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési 

intézkedések hatékonysága és hiányosságai (Forrás: saját szerkesztés) 

Indikátorok Összefüggések összefoglalása 

Telekméret  
A telekterületek átlagos mérete a barnamezős fejlesztési terület környezetében: 

500-1 500 m2; barnamezős terület telke: 3,6 ha 

Beépítési intenzitás Telkek átlagos beépítettség: 20-45%; barnamezős terület telke 60% 

Építménymagasság 

 

Telkek átlagos építménymagassága 7-7,5 m; ‘Kocka épület’ 25 m; maximális 

építmény magasság: 21 m 

Morfológia  
A fejlesztési terület környezetében a telkek beépítése és az épületek építészeti 

karaktere rendkívül változatos.  

1.3.3 Közlekedési Megvalósíthatósági Tanulmány és Analízis  

A közlekedési megvalósíthatósági tanulmány [21] készítésnek elsődleges célja, a tervezett 

épületegyüttes és az abban tervezett funkciók közlekedési igényeinek (generált forgalom, parkolás) és 

az igények kiszolgálhatóságának vizsgálata volt. 

A tervezési terület közvetlen környezetének (6. ábra) forgalmi vizsgálata forgalomszámlálással és a 

meghatározó forgalmi paraméterek számításával történt. Meghatározásra került a vizsgált 

keresztmetszetek (a terület megközelítését lehetővé tevő fő kapcsolati pontok, pl. hidak) és a környező 

csompontok csomóponti ágainak távlati átlagos napi forgalma (ÁNF), továbbá a mértékadó 

óraforgalmak (MOF) valamint a folyópálya-szakaszokon megengedhető forgalomnagyságok a 

vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás [22] alapján. 

 

6. ábra: A Tudományos és innovációs park közvetlen környezetének és belső területnek úthálózata 

[20] 

A közlekedési megvalósíthatósági tanulmány keretében végzett vizsgálatok és azok eredményei az 5. 

táblázatban kerültek összefoglalásra. 

5. táblázat: Közlekedési Megvalósíthatósági Tanulmány és Analízis (Forrás: saját szerkesztés) 

Szempontok Megállapítások 

Terület elhelyezkedése a városi szövetben 
A Széchenyi István Egyetem Kampusza a Belváros, 

és a Mosoni-duna öt perc gyalogtávolságra található  

Közlekedési munkamegosztás (Modal-split)  

Városi modal-split-hez hasonlóan várható: 40% 

személygépkocsi, 30% közösségi közlekedés, 20% 

gyalogos, 10% kerékpáros 

Belső közlekedési kapcsolatok és igények 
Településen belüli közlekedési kapcsolatok 

jelentősen túlterheltek  

Külső közlekedési kapcsolatok és igények 
A barnamezős fejlesztési terület feltártsága, 

megközelíthetősége megfelelő 
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Meglévő közúthálózat   

A közlekedési infrastruktúra hálózat állapota 

megfelelő, de az utak kapacitás tartalékai 

kimerültek, különösen csúcsórában  

Közlekedési csomópontok kapacitása A négy körforgalmú csomópont túlterhelt 

Új tervezett közlekedésfejlesztési beruházások a 

fejlesztési terület tágabb környezetében  
Nyugati elkerülő út és új híd építése folyamatban  

Közlekedési és mobilitási tervek (Travel plans)  Nem készült 

Kerékpáros közlekedési hálózatok és 

szolgáltatások 

A fejlesztési terület a kerékpáros közlekedési 

hálózathoz kapcsolódik. GyőrBike állomás a Győri 

Strand Fürdőnél található.  

Gyalogos közlekedési létesítmények 

Gyalogos útvonalak, járdák a fejlesztési terület 

környezetében kiépítettek, de a gyalogos 

közlekedést sokszor akadályozzák a járdán parkoló 

autók 

Elektromos és mikromobilitás (e-töltés) Elektromos töltőállomások találhatók a közelben 

Közösségi közlekedés (helyi buszközlekedés)  
A buszközlekedési hálózat kielégítő, a járatok 

gyakorisága fejlesztésre szorul 

A tanulmányban megállapításra került, hogy bár az új nyugati elkerülő irányába történő kikötés 

előreláthatólag jó kapcsolatot biztosítana az elkerülő és a gyorsforgalmi úthálózat felé, de a Tudományos 

és Innovációs Park (TIP) célközönségének nagy része várhatóan nem nyugat felől, hanem a belváros, a 

győri lakóterületek, valamint a város keleti oldalán lévő iparterületek felől érkezne napi rendszereséggel.  

Az egyetem és a TIP közötti forgalom jelenleg a 2x1 sávos Jedlik Ányos hídon bonyolódik, a forgalmi 

vizsgálatok pedig megmutatták, hogy a híd a vizsgált útszakasz legforgalmasabb része és nem bővíthető. 

A csomópontok teljesítőképességét a turbó körforgalomra történő bővítéssel lehetne növelni, azonban a 

turbó körforgalmak alkalmazhatóságának komoly korlátja, hogy a jelenlegi beépítettség mellett nem áll 

rendelkezésre elegendő hely, valamint hogy a csomópontok túl közel helyezkednek el egymáshoz. A 

tervezők a csomópontok kapacitását jelzőlámpás fejlesztéssel is megvizsgálták. Ebben az esetben a 

kapacitás akár kétszeresére is növelhető lenne, ha a csomópontok közötti folyópálya-szakaszok is 2x2 

sávosra bővülnének, de ezeknek a fejlesztéseknek is nagy a helyigénye, ami keresztmetszetileg nem áll 

rendelkezésre. A TIP területének feltárására további javaslat született a Töltésszer utca és a Szarvas utca 

egyirányú párként történő kialakítására, valamint a kerékpáros forgalom elősegítése érdekében a 

Radnóti út észak-nyugati oldalán lévő egyirányú kerékpárút kétirányúvá szélesítésére a Töltésszer utca 

és a Szarvas utca körforgalmai között.  

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a fenntartható közlekedésfejlesztésnek nem célja a megnövekedett 

forgalmi igényeknek a kiszolgálása és olyan kapacitásbőívtő fejlesztéseknek a megvalósítása, mely 

további forgalom generálásához vezethet, sokkal inkább a forgalmi igények csökkentése és az egyéni 

gépjármű forgalom csökkentése a cél, annak korlátozásával. 

1.4 Közlekedésfejlesztési javaslatok  

A tanulmány a javaslatcsomagok összeállításakor elsősorban a tervezett létesítmények által generált 

többletforgalom kiszolgálását tűzte ki célul, a forgalmi szempontból „eltűrhető” szint elérése mellett. A 

tanulmány is megemlíti a kapacitásnövelő infrastrukturális beavatkozások, nagyobb teljesítőképesség/jó 

szolgáltatási színvonal miatti hosszú távú többletforgalom hálózatra történő ráterhelődését. A tanulmány 

szerint a nyugati elkerülő 15%-os forgalomcsökkentő hatása csak a távlati ütemeknél vehető figyelembe, 

mert az elkerülő megépítése nem várható a TIP projekt első ütemének megvalósulásáig. A tanulmány 

azzal a feltételezéssel él továbbá, hogy a TIP által generált forgalom a jelenlegi forgalomeloszlásoknak 

megfelelően terheli az északi irányt (Jedlik híd) és a déli irányt.  

Az intézkedések kiválasztásánál a kisköltségű intézkedéseket helyezték a tervezők előtérbe, melyek 

közül most külön kiemeljük a fenntartható közlekedésfejlesztési eszközöket. A fejlesztési javaslatok 

között olyan, eddig korábban nem használt eszközök is betervezésre kerültek, mint a közlekedési v. más 

néven mobilitási tervek (Travel plans) a menetrendszerű hajójárat és a drótkötélpálya az egyetem és a 

TIP között. 
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Fenntartható közlekedésfejlesztési intézkedésnek tekintjük azokat az intézkedéseket, melyek a 

Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Stratégia ’Sustainable Urban Mobility Plan’ (SUMP) [23] 

irányelvei szerint kerülnek meghatározásra. Amelyek középpontjában az ember és nem a forgalom áll, 

melyek célja az életminőség javítása és nem csupán a forgalmi kapacitások és a sebesség növelése, 

melyek egy funkcionális területre vonatkoznak és az összes közlekedési mód együttes használatát és 

azok kombinációját teszik lehetővé és végül, de nem utolsó sorban, amelyek hosszútávú és fenntartható 

fejlesztési célt szolgálnak (6. táblázat).   

6. táblázat: Javasolt beavatkozások és forgalomnagyságra gyakorolt hatásuk vizsgálata a 

fenntarthatóság szerint (Forrás [21]: táblázat saját szerkesztés) 

Tervezett Intézkedés 

Forgalmi 

alapérték, 

E/nap 

Gépjármű-

forgalomra 

gyakorolt 

becsült hatás, % 

Kapacitásra 

gyakorolt becsült 

hatás, % 

Fenntartható 

közlekedésfejlesztési 

intézkedés 

igen/nem /részben 

Autóbusz járatsűrítések 23 000 -5,0%   igen 

Shuttle busz a TIP-Egyetem 200 -10,0%    igen 

Új autóbusz vonal a TIP/egyetem és az 

iparterületek között 
100 -5,0%   

igen 

Közlekedési terv a TIP munkavállalói részére  365 -15,0%   igen 

Eltolt munkakezdés 23 000 -20,0%   igen 

Fizető parkolóövezetek TIP környékén 23 000 -2,0%   igen 

Új Győr-Bike állomás létesítése a TIP-nél 23 000 -0,5%   igen 

Kikötés a nyugati elkerülőre 23 000 -0,5%   részben 

Radnóti utca 2x2 sávos bővítése    320,0%** nem 

Új híd a Jedlik híd mellé (2x2)    320,0%** részben 

Turbó körforgalmak (2x2)    150,0%** nem 

Jelzőlámpás csomópontok (2x2)    200,0%** részben 

Győri kötöttpályás közlekedés fejlesztése 23 000 -1,0%   igen 

Menetrendszerű hajó 23 000 -0,5%   igen 

Drótkötélpálya az egyetem és a TIP között 200 -10,0%    igen 

Nyugati elkerülő 23 000 -15,0%   részben 

Ipar úti híd    részben 

A megvalósíthatósági tanulmányban szereplő közlekedésfejlesztési intézkedések közül fenntarthatónak 

értékeltük a közösségi- és kerékpáros közlekedés fejlesztését szolgáló húzó intézkedéseket és a 

gépjármű forgalmat korlátozó intézkedéseket. Részben fenntarthatóként azokat az intézkedéseket 

minősítettük, melyek elsősorban a fejlesztési terület és annak környezetének forgalomcsökkentéséhez 

járultak hozzá. A gépjármű forgalmat érintő kapacitásbővítő fejlesztéseket nem találtuk fenntartható 

közlekedésfejlesztési intézkedéseknek.  

A fenntarthatósági szempontok vizsgálata során azt is megállapítottuk, hogy a tanulmányból hiányzik 

egy olyan koncepció, mely nem a barnamezős fejlesztés és funkcióváltás által generált forgalmi igények 

maximális kiszolgálására törekszik, hanem ezzel éppen ellentétesen egy minimális gépjármű forgalmi 

igénnyel számol [24].  

Véleményünk szerint ez esetben és más barnamezős beruházások során is szükséges lenne 

közlekedésfejlesztési hatásvizsgálatot végezni már a településrendezési eszközök tervezése során annak 

érdekében, hogy a barnamezős területeken csak olyan beruházások valósulhassanak meg, melyek 

forgalmi igényeinek kiszolgálása fenntartható módon megvalósítható.  

Mindemellett fontosnak gondoljuk, hogy a Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Stratégia azaz a 

’SUMP’ ne csak válasz lehetőség legyen egy már kialakult problémára, hanem iránymutatás, már a 

beépítési tervezés megkezdése előtt. 
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1.5 Javaslat egy új fenntartható barnamezős fejlesztési modellre   

Annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a barnamezős területek fenntartható fejlesztését a 

városrehabilitációs projektek megvalósítása során, figyelembe vettük a még tervezett és már 

megvalósított projekttapasztalatokat és egy olyan új fejlesztési modellre tettünk javaslatot, mely a 

tervezés megfelelő fázisaiban veszi figyelembe a fenntarthatósági szempontokat és így garantálni is 

tudja azok megvalósulását.  

Az új modell számol az egyes diszciplínák közötti együttműködéssel, és a közlekedésfejlesztési 

eszközök tervezését, nem a településtervezési döntésektől teszi függővé.  

A közlekedési hatásvizsgálat, már a rendezési terv fázisában megjelenik, így a terület forgalmi 

túlterheltsége megelőzhetővé válik. A ‘SUMP’ pedig már a projekttervezés korai fázisában megjelenik 

a különböző szakági megvalósíthatósági tanulmányok készítése előtt, a fenntartható 

közlekedésfejlesztési szempontok figyelembe vétele érdekében (7. ábra). 

 

7. ábra: Banamezős városrehabilitációs projektek fenntartható tervezési modellje  

Konklúzió  

A barnamezős városrehabilitációs projektek megvalósítása rendkívül fontos kérdés a fenntartható 

városfejlesztés szempontjából. A települések és településrészek hosszú távú fenntarthatósága azonban 

csak abban az esetben garantálható, ha a baranamezős beruházások a fenntarthatósági irányelvek 

mentén, a fenntartható közlekedésfejlesztési eszközök alkalmazásával történnek. A barnamezős 

területek rehabilitációja és átépítése noha sokszor nem versenyképes a zöldmezős beruházásokkal 

(különösen akkor, ha beépítettségük gazdaságilag nem optimális a befektetők számára), mégis számos 

pozitív externális hatása van a városfejlődésre. Ez a pozitív hatás csak akkor érhető el, ha már a 

településrendezési tervek készítése során figyelembe vesszük a beruházással érintett városrész 
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közlekedési adottságait és fejlesztési lehetőségeit, melyek leginkább determinálják a rehabilitálásra váró 

területek beépíthetőségét. 

A rehabilitáció akkor lesz ténylegesen hosszútávon is fenntartható, ha a Fenntartható Városi Mobilitási 

Terv ’SUMP’ szempontok is - az eddigi tervezési gyakorlattól eltérően - már korábban megjelennek a 

projekttervezési folyamatban. Az általunk javasolt modell teljesíti a fenntartható település- és 

közlekedéstervezés kritériumait, emellett biztosítja az interdiszciplináris tervezőcsoportok 

együttműködését a projekttervezés során. 
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Kivonat: A személyszállítás teljesítményeinek (utasszám, bevétel, főbb teljesítményi mutatók) alakulása 2016-

2022 között. A fontosabb vasútvonal-fejlesztések bemutatása, szubjektív értékelése, elsősorban az 

utasok szemével. A legfontosabb fejlesztések hatása, hatástalansága, eredménye, kudarca. A 

vasútvillamos építésének értékelése. Az utasok és a járványügyi intézkedések kölcsönhatása. Sikeres 

és sikertelen szolgáltatásfejlesztések. Az új eszközök gazdaságos kihasználása, a fejlesztések által 

biztosított lehetőségek kiaknázásának helyzete. Mi az, amit jól csináltunk és mi az amit nem. Milyen 

módon lehetne a fejlesztések hatékonyságát növelni. Az utastájékoztatás hiányosságai. Az oktatás és 

a továbbképzés feladatai. 

Kulcsszavak: vonalfejlesztés; utastájékoztatás; járműbeszerzés; személyszállítás; menetrend; tarifa; 

eredmények; kudarcok; elvárások 

Bevezetés 

Az elmúlt időszak a szolgáltatók és a szolgáltatások igénybevevői számára is sok nehézséget okozott. A 

világjárvány kezelése és az elvárt és szükséges intézkedések megtételének műszaki, emberi, gazdasági, 

gazdaságossági és járványügyi hatása sok esetben újdonságnak bizonyult. Keresni kellett a megoldási 

lehetőségeket, az eseti problémák megoldási módozatait. Ez több-kevesebb sikerrel, de megvalósult. A 

rövid áttekintés az egyes részfeladatok sikereinek, sikertelenségeinek és kudarcainak okait próbálja meg 

feltárni. A szembeötlő hiányosságok bemutatásával a megoldási lehetőségek is körvonalazásra kerülnek. 

A cél, hogy a fejlesztésekkel a vasúti szolgáltatás színvonala is növekedjen. 

1. A személyszállítási teljesítmények alakulása 2016-2022 között 

1.1 Utasszám, utaskilométer, bevétel [1] 

A vasúti személyforgalom utazók száma 2015–2018 között folyamatosan emelkedett. 2019-ben kisebb 

visszaesés következett be, majd a járvány és az azzal összefüggő intézkedések hatására drasztikusan 

visszaesett az utazók száma. Elsősorban a hivatásforgalom, másodsorban a távolsági forgalom érezte 

meg a járványügyi korlátozásokat. A nemzetközi utazások a karantén intézkedések hatására 

gyakorlatilag hónapokra megszűntek. 

1. táblázat: Az elszállított utasok száma (fő) 

év belföld kiutazó beutazó átmenő összes 

2015      135 598 328         1 288 470           1 228 704      74 731           138 190 233     

2016      137 911 289         1 107 422           1 279 021      87 285           140 384 017     

2017      137 838 135         1 261 646           1 612 063      91 194           140 803 038     

2018      140 864 302         1 291 888           1 700 272      77 991           143 934 453     

2019      137 652 866         1 340 120           1 797 474      91 252           140 881 712     

2020        95 736 673            319 813              479 165      24 949             96 560 600     

2021*        98 316 000     1 158 000         99 474 000     

*2021 előzetes adat  
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Az utaskilométer teljesítmény is követte az utasok számának visszaesését, tehát valamennyi 

szegmensben arányosan csökkent az utazási kedv. 

2. táblázat: A teljesített utaskilométer teljesítmény (1000 utaskm) 

év belföld kiutazó beutazó átmenő összes 

2015           6 993 003            126 819              208 091      21 153               7 349 066     

2016           7 052 388            112 489              207 388      19 545               7 391 810     

2017           7 056 876            101 365              224 156      23 679               7 406 076     

2018           7 173 415               89 681              225 576      20 764               7 509 436     

2019           7 119 426               96 499              248 321       22 581               7 486 827     

2020           4 592 602               25 505                62 087         6 117               4 686 311     

2021*           5 066 250     115 020           5 181 270     

*2021 előzetes adat 

A bruttó menetdíjbevételek csaknem 40%-kal csökkentek, ugyanakkor a vasút költségei – a 

járványhelyzet következtében – jelentősen emelkedtek, ami az állami támogatási igény szükség szerinti 

növekedését is igényelte.  

3. táblázat: Bruttó menetdíjbevétel (1000 Ft) 

év 

 

összes 

2015         56 316 968     

2016         57 772 647     

2017         58 715 626     

2018         59 296 036     

2019         60 668 385     

2020         36 831 934     

2021*         28 732 498     

*2021 csak I-III. negyedév 

1.2 Kibocsájtott teljesítmény [2] 

A MÁV-START honlapjáról kigyűjthető teljesítményadatokból nyomon követhető a járványidőszak 

teljesítményeinek alakulása. 

4. táblázat: Személyszállítási teljesítmények 

Utasfő (ezer) év 2017 2018 2019 2020 

Utasfő (ezer) 141 307 141 934 129 443 75 439 

       ebből belföldi (ezer) 138 342 138 864 126 601  74 832 

Utaskilométer (ezer) 7 470 871 7 509 437 6 844 640 3 765 472 

       ebből belföldi (ezer) 7 121 672 7 173 415 6 529 640 3 699 164 

Személyvonati elegytonna km (ezer) 14 153 723 14 056 974 13 925 736 13 763 022 

      ebből villamos vontatás (ezer) 11 999 441  12 074 074 12 005 501 12 046 253 

Személyvonati vonatkm (ezer) 78 509 78 181 78 462 80 553  

      ebből villamos vontatás (ezer) 53 306 54 179 54 649 57 395 

Közl. Személysz. vonatok száma (db) 1 046 661 1 043 682 1 040 764 997 919 

       ebből késett vonat (db) 117 287 134 348 120 354 99 183 

Késési idő (perc) 1 787 665 2 077 450 1 938 012 1 330 586 

Ülőhely km (ezer) 20 751 616 20 722 011 20 543 157 n.a. 
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A teljesítményadatokból sorából látszik, hogy a járványhullámok miatt erősen visszaeső utasszám és 

utaskilométer mellett a vasút kismértékben csökkenő, de a villanyvontatásnál növekvő 100 elegytonna 

teljesítményt produkált. Az az ülőhelykilométer-teljesítmény stabil maradt, mert így lehetett biztosítani 

az utasok megfelelő távolságtartását, illetve az eszközállomány folyamatos üzemkészségét. A közlekedő 

személyvonatok száma – feltehetően a mellékvonali szolgáltatás-csökkenés miatt – kismértékben 

csökkent. Ugyanakkor a személyvonati vonatkilométer, különösen a villanyvontatású jelentősen 

emelkedett. A változásokat a minőségi távolsági és az elővárosi forgalom bővülése, illetve a 

mellékvonali forgalomkorlátozás okozta. Utólagos okoskodásnak tűnik, de a MÁV-START nem 

használta ki a csökkent igénybevételi időszakot arra, hogy a járműállomány intenzív karbantartását 

elvégezze, elkészülve a helyzet normalizálódása utáni jelentkező igények kulturált kielégítésére. A vasút 

kommunikációban erősen hangsúlyozta az erősebb takarítás, fertőtlenítés gyakorlatát, ez azonban a 

vasúti kocsik külső megjelenésén (kocsimosás) nem nagyon látszott meg. 

Megállapítható azonban, hogy az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók derekasan 

helytálltak a járvány időszakában. Érdekes, hogy a vasúttársaságok nem kommunikálták a vasutas 

dolgozók járványügyi érintettségét. 

2. Vasútvonal fejlesztések 2016–2022 között 

A világjárvány érdemben nem befolyásolta a vasúti fejlesztéseket. Az előadásnak terjedelmi okok miatt 

sem lehet célja valamennyi projekt tételes elemzése, csak rövid, kivonatos értékelésre van lehetőség. 

2.1 Rákos–Hatvan [3] 

A beruházás a NIF három projektjeként 2017. decembere és 2021. októbere között zajlott. A vonalon 

hivatalosan 2021. december 12-től közlekedhettek a vonatok zavartalanul, de jelenleg is folynak az 

utómunkálatok. 

Ami eredményként könyvelhető el: korszerű magasperonos állomások és megállóhelyek épültek, P+R 

és B+R parkolókkal, elfogadható megközelítéssel. Budapest területén megépült Akadémiaújtelep, ami 

várhatóan valódi városi átszállási pont lehet. Megújultak az állomásépületek, pénztárhelyiséggel, 

váróteremmel, peronbútorokkal, utastájékoztatással. Végre olyan aluljárók épültek, ahol a feljáró lépcső 

nem derékszögben, hanem kiszélesedő öböllel indul a peronra, meggyorsítva és balesetmentessé téve a 

közlekedést. Gödöllő korszerű elővárosi fordítóállomássá vált, ahol a forduló vonatok a fővonal 

metszése nélkül közlekedhetnek.  

 

1.ábra: Gödöllő állomás helyszínrajza 

Ugyanakkor Aszód állomás vágányhálózatát sikerült annyira redukálni, hogy a balassagyarmati 

körüljárására csak az átmenő fővágány és a fővonal érintésével van lehetőség. Rosszabb technológiai 

lehetőség, mint az átépítés előtt A beruházást értékelve azonban megállapíthatjuk, hogy a tervezés és 

kivitelezés során a létező legtöbb hibát elkövették. A megújult állomásokon nincs peron nélküli vágány, 

Pécel állomás középső peronjának csak az egyik vágányáról lehet vonatot visszafordítani a fővonal 

érintése nélkül, Gödöllő 1. vágánya mellett csak sk+33 cm-s peron épült (feltehetően az Ybl-épület 
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miatt, de a következetlenséget mutatja, hogy ugyanott az új forgalmi épület a peronszint alá épült. A 

megközelítési útvonalak körülményesek, különösen Pécelen. Néhány méteres járdaszakaszok 

hiányoznak. 

 Pécelen márciusban egyetlen lift sem üzemelt. A WC bejárati ajtaja fotocellás, de a vízcsap nem, és a 

villany is elalszik, ha nem mozog az ember. Kedvező, hogy a peron nincs tele kábelaknával, ugyanakkor 

az utastájékoztató perontáblák tele vannak földelő vezetékekkel.  

 

 

2. ábra: Gányolt földelések Pécel állomás peronkijelzőjén 

Az autóbuszmegállóhoz vezető járdarész hiányzik. A tereprendezés sincs kész. A hegyfelőli oldalon a 

megközelítési útvonalak vonalvezetése elfogadhatatlan. 

Mindezek a hiányosságok – kis körültekintéssel – elkerülhetőek lettek volna. 

A projekt eredményei egyelőre elmaradtak. Nem javult a szolgáltatási színvonal, Nem nőtt, sőt csökkent 

az eljutási lehetőségek száma. 

A beruházás eredményét a Közlekedő Tömeg blog 2021.12.13-án az alábbiakban értékelte [4] 

”Befejeződött a Budapest-Hatvan vasútvonal felújítása – 200 milliárd forint elköltése után nincs 

érdemi változás – című írásában.” „A felújítás elkészült, azonban – ahogy várható volt – az 

utasok több év kellemetlenségei és 200 milliárd forint elköltése után sem tapasztalhatnak érdemi 

változást. A hatvani vonal felújítása – a pusztaszabolcsihoz hasonlóan – jó példa arra, hogyan 

nem szabad vasutat fejleszteni. Költségcsökkentés címén mindkét esetben a projektnek azt a részét 

húzta ki a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., ami érdemi javulást hozhatott volna az 

utasok számára. Mindeközben súlyos pénzekért újítottak fel olyan megállóhelyeket, ahol alig áll 

meg vonat.”  

A leírtak sajnos igazak! Ennél a beruházásnál is elmaradt a legfontosabb kapacitáskorlát a Keleti–

Rákos vonalszakasz rendbetétele. Ennek első üteme a Keleti–Kőbánya felső III. vágány munkálatai 

jelenleg is folynak. A 3 km vágány felújítására 2 évet szántak. A jelenleg tervezett átadási határidő 

április vége! Kőbánya felső és Rákos állomás korszerűsítése és a köztes pálya felújítása még csak a 

tervek között szerepel. A legborzasztóbb azonban Aszód új vágányképe. A balassagyarmati 

motorvonat körüljárása csak a miskolci vonali vágány és a bal átmenő fővágány igénybevételével 

https://www.kozlekedotomeg.hu/vasut/befejezodott-a-budapest-hatvan-vasutvonal-felujitasa-200-milliard-forint-elkoltese-utan-nincs-erdemi-valtozas/
https://www.kozlekedotomeg.hu/vasut/befejezodott-a-budapest-hatvan-vasutvonal-felujitasa-200-milliard-forint-elkoltese-utan-nincs-erdemi-valtozas/
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történhet. A takarékossági igyekezetben megtakarítottak egy kitérőpárt. Hasonló takarékossági 

okokból lett Tura állomásból megállóhely, és a két vágány összekötésére sem került sor. Emiatt Aszód 

és Hatvan B elágazás között 13,6, Hatvanig 15,9 kilométeres állomásköz jött létre.  

 

3. ábra: Csendélet Pécel állomáson 2022 áprilisában 

 Egy „átadott” állomásnak nem így kellene kinéznie. 

2.2 Kelenföld–Pusztaszabolcs [5] 

A 2017-ben megkezdett korszerűsítési munkáit a NIF hat projekt keretében végzi, mintegy 180 milliárd 

Ft összértékben. A végleges befejezés határideje 2022 december. Az Ercsit elkerülő szakasz átadási 

határideje 2020. 06. 30-a volt, a részleges, 80 km/órás átadás 2022. 05.03-án történt meg. (A 15,7 km 

hosszú, 48,19 milliárd forintért épülő szakaszt – zöldmezős beruházásként – 2017. decembere óta építik.  

A beruházás során megújulnak az állomásépületek, magas peronok, aluljárók épülnek, kiépül az 

utastájékoztató rendszer. Az április eleji kép vegyes. Az épületek többsége nincs készen, ami megépült, 

az nincs (vagy mint Nagytétény-Diósd nem is lesz) használatba véve. A központi forgalomirányító 

rendszer próbái zajlanak. 

A jelenlegi kép alapján megállapítható hogy a beruházás során itt sem követték a leghasznosabb 

fejlesztést előre módszert. 2016. elején a NIF javaslatot kért a vasúttársaságtól, hogy milyen módon 

gyorsítható meg a beruházás. Az egyértelmű válasz az Érdi delta prioritása volt. Ezt nem fogadták el, 

mondván jelentős kisajátítással jár. Pedig az 1,3 km hosszú új vonalszakasszal elkerülhető lett volna a 

belső szakasz teljes kizárása, az IC-vonatok vonatpótló közlekedtetése, a helyi vonatok Érd felső–Érd 

alsó közötti fűrészelő közlekedése és a teherforgalom zavartatása is a minimálisra csökkent volna. A 

MÁV-START hiába kérte Albertfalván a peron megépítését, ezt a lehetőséget „nincs benne a 

jóváhagyott projektben” felkiáltással kizárták, és abban sem voltak partnerek, hogy az aluljárót úgy 

építsék meg, hogy a peronfeljáró és a lift kisebb bontással kialakítható legyen. Most új projekt keretében 

fog mindez megépülni. A vaskalaposság mintapéldája, hogy az Érd felsőnél, a tárnoki lejáró elé beépített 

vágánykapcsolatot elbontották, pedig az jelentősen segítette volna a lejáró kitérőjének karbantartási 

idején a pusztaszabolcsi vonal kapacitási helyzetét. 

Pusztaszabolcs állomás vágánykialakítása szemlátomást alkalmatlan az állomás jelenlegi és jövőbeli 

feladataira. A peronok és az épület kapcsolata sem utasbarát. A járműjavító műhely megközelítése 

nehézkes, mert a kihúzó csonka a peronvágányokról csak a fővágány metszésével közelíthető meg. 

Nincs elővárosí fordítóvágány, a vonategyesítés is körülményes. Nincs peron nélküli átmenő fővágány, 

így a hosszú tehervonatok és a megállás nélkül átrobogó IC vonatok a peron mellett haladnak. A pécsi 

vonal második vágányának megépítése utáni időszakban a fehérvári vonalnak nem lesz önálló bejárati 

vágánya. Érd és Pusztaszabolcs állomás felvételi épülete is – a divatos tervezői elképzeléseknek 

megfelelően – szép kerítéssel fogadja az utasokat, így elmarad az épület előtti főperon kihasználási 
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lehetősége. Ez egy ilyen volumenű átépítés után főbenjáró bűn. Iváncsa állomás megszűnése miatt 

érdemes lett volna a megállás helyét a semmi közepéből legalább a közeli Beloiannisz mellé telepíteni. 

Egyedül Százhalombatta állomás vágányképe próbál a technológiai igényeknek megfelelni. Itt van 

peron nélküli átmenő fővágány, elővárosi fordítóvágány az átmenő vágányok között, és az 

állomásépület előtti peron is megépült. 

2.3 Balaton 

2.3.1 Dél-Balaton 

A dél-balatoni vonal jól szervezett teljes kizárással történő felújítása viszonylag zökkenőmentesen 

lezajlott. Más kérdés, hogy a hosszú peronok megépítése után a még az újonnan megépített kisforgalmú 

megállóhelyek is vonat nélkül maradtak, csak a nyári forgalomban vannak megálló vonatok. (A 

jegykiadó automata azonban egész évben üzemel!) A vasút és a környezet közötti kapcsolat kialakítása 

itt is elmaradt. Hiányzó járdadarabok, kapcsolat nélküli kerékpárutak, száraz lábbal megközelíthetetlen 

vízcsapok és mellékhelyiségek jelzik a gondokat. Egyes épületek felújítása és a jól működő 

utastájékoztatási rendszer kialakítása még a jövő feladatait jelentik.  

A megépült szakaszok értelmes kihasználása is hiányzik Balatonszabadi és Siófok között a 

személyvonatok balmenetben közlekednek – minden értelmes magyarázat nélkül, így a helyes 

vonatforgalomnak megfelelően kiépített védőváltó nem védhet. Siófokon az 1. vágány mellett nem épült 

meg az sk+55 peron, így lépcsőn le kell menni az alacsonyabb peronhoz. A gyalogosátkelők 

fénysorompói nem egységes elv szerint épültek meg. Siófok állomás mindkét végén hiányzik a 

gyalogosoknak szóló (a vágányok átellenes oldalán elhelyezett) fénysorompó, ami a gyalogosok és a 

kerékpárosok számára közvetlen életveszélyt jelent, különösen a 3 vágányos, balmenetes szakaszon.. 

2.3.2 Kaposvár–Fonyód 

A kaposvár–fonyódi vonal teljes kizárásos felújítása felemásra sikerült. A kisforgalmú megállóhelyek 

sk+55-ös peront kaptak, az állomásokon maradt az sk+10. Érthetetlen vaskalaposság. Legalább a 30 cm-

s peronmagasságot biztosítani kellett volna. A munka minőségi hiányosságait mutatja, hogy már több 

kitérőn lassújel van és a Desiro motorvonat futásbiztonsága sem megfelelő az új pályán. 

2.3.3 Észak-Balaton 

A balatonfüredi villamosítás is többszöri teljes kizárással valósult meg. Az átadás után a hiányosságok 

miatt a kivitelező és a MÁV egymásra mutogatott. Az igazságot azóta sem tudtuk meg. Itt is a 

mindenáron történő költségcsökkentést tapasztalhattuk. Ahol hozzányúltak az állomási 

vágányhálózathoz, ott csökkentették a vágányszámot. Háromperonos állomásként egyedül 

Balatonalmádi maradt meg. A jól bevált gyakorlatnak megfelelően a felvételi épület előtt 

(Balatonalmádi kivételével) nincs utasperon. 

2.3.4 Balatonfenyves 

A balatonfenyvesi kisvasút is megújult. A csisztafürdői vonal nagyvasúti paramétereknek megfelelő 

pályát és két felvételi épületet kapott. Ugyanakkor az engedélyezett pályasebesség maradt 40 km/óra, a 

menetrend szerkesztésénél viszont a 25 km/órás maximális sebességet alkalmazzák. A két felvételi 

épület felesleges luxus, különösen a csisztafürdői, ahova pénztárat is terveztek, de a vonat 

megközelítéséhez vagy 200 métert kell gyalogolni. A hajdani 3 vágányos állomást két vágányosra 

redukálták, így az erősítő kocsik vagy szerelvények tárolására nincs lehetőség. Láthatóan semmi sem 

volt drága, olyan védműveket építettek a vasút mellé, amelyekre fővonal mellett sem lenne szükség. 

Ugyanakkor a lényeg kimaradt a fejlesztésből: Balatonfenyves állomáson a hajdani gyümölcsrakodó 

tökéletesen alkalmas lett volna végállomásnak, fedett magasperonnal, a felüljáróról megközelítve vagy 

netán az állomási aluljáró néhány méteres meghosszabbításával. Így az új felvételi épületet sem kellett 

volna megépíteni, hiszen a funkciói elférnének a nagyvasúti épületben. Így az utas kóvályog a vasút 

mellett, hogy megtalálja a kisvonatot. De van drága, szép új épület.  

2.4 Vasútvillamos  

A szívemhez legközelebbi újdonság a vasútvillamos. A 1999. január 6-án (Sipos István vezérigazgató 

halálának napján) egy közlekedési szövetséggel kapcsolatos szegedi előadásomban vázoltam fel, milyen 

lehetőségek lennének a szegedi vasút és a villamoshálózat összekötésére. Később is több alkalommal 
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foglalkoztam a témával, ezért nagy várakozással tekintettem a megvalósulásra. A tervezés azonban a 

Kőleves című mesére hasonlított: Feltételezzük, hogy a vasút korszerűsíti és villamosítja a pályát, 

beszerzi a járműveket akkor a beruházás 20 milliárd forintból megvalósítható. A költségek egyre nőttek, 

a beruházás tartalma meg fogyatkozott. A lassan féléve zajló utasforgalmi próbaüzem azonban 

bebizonyította a rendszer életképességét a gondok ellenére.  

Mit rontottunk el a beruházás során?  

• nem villamosították a vasúti pályát, emiatt dízel/egyenáramú járműre van szükség a tisztán 

kétáramnemű villamos jármű helyett  

• szokás szerint kispórolták a kitérőt Szeged-Rókusnál, emiatt a nagyvasút csak az egyik vágányt 

használhatja  

• Népkertnél is hiányzik egy kitérőpár, emiatt Szentes felől a vonatok csak az egyik vágányt 

használhatják, nincs keresztezési lehetőség.  

• nem készült el a remíz és a javítócsarnok Szeged-Rendezőn  

• nincs összeköttetés a villamos és a nagyvasút között Szeged állomásnál, pedig a hely adott lenne 

az állomás alatt, Szeged-Tisza megmaradt vágányain keresztül  

• Hódmezővásárhelynél elmaradt a villamosvágány visszakötése a nagyvasútba, így az Orosháza 

irányú megközelítés lehetetlen 

• a felújított pályába használt, öreg síneket is beépítettek 

• mindezt tetézi, hogy a tervezett tarifa alkalmazásának nincs meg a jogszabályi előfeltétele, ezért 

további intézkedésig ingyenesen használható a vasútvillamos.   

Természetesen a vasútvonal felújítása itt is teljes kizárással történt. Kicsi adalék, hogy az illetékesek a 

magyar helyesírás szabályaival sincsenek tisztában. A vasútvillamost kötőjellel írják, mert a törvényben 

rosszul szerepel, összevissza használják a Tram-Train, Tramtrain, Tram-train,,tram-train, tramtrain 

szavakat. Remélhetően az utasok egyértelműen az új eszközre szavaznak, és így talán lehetővé válik a 

városi vasúti hálózaton közlekedő eszköz debreceni, miskolci és budapesti fejlesztése is. 

2.5 Mezőzombor–Sátoraljaújhely, Püspökladány–Biharkeresztes 

Mindkét vasútvonal villamosítása szerepelt a 40 évvel ezelőtti elképzelések között. Itt is éveken 

keresztül teljes kizárással folytak a munkálatok. A püspökladányi vonal átépítése még évekig eltart. 

Beszélünk a nagysebességű kolozsvári vasútról, ugyanakkor a felújítás a jelenlegi paramétereknek 

megfelelően történik azon a vonalon, amelyen az 1940-es években a gőzmozdonyos sebességrekordot 

elérték 150 km/óra feletti sebességgel.  

2.6 Déli összekötő vasúti híd 

Igazi sikertörténet a két hídelem cseréje. A neheze azonban ezután jön: a harmadik híd és annak 

kelenföldi és ferencvárosi bekötése. A véleményem szerint eleve 4 vágányt kellett volna megépíteni, 

mert a 3 csak csúcsidőben, csúcsirányban nyújt többletkapacitást. Persze a IV. hídhoz pillért is kellene 

építeni. Ugyanakkor a III. vágány megépítése miatti lakossági tiltakozást a IV. vágány megépítése nem 

növelte volna meg számottevően. A jelenlegi tervek alapján úgy tűnik, hogy a háromvágányos híd és 

annak állomási bekötése nem teszi lehetővé a korlátozás nélküli, rugalmas használatot.  

2.7 Debrecen–Macs (BMW) [6] 

A BMW gyár kiszolgálása érdekében a Debrecen–Tócóvölgy vonalszakaszon második vágány épült, 

átépítették Tócóvölgy állomást, a füzesabonyi vasútvonalat 11,6 km hosszan átépítik és 3,6 km hosszan 

új nyomvonalra helyezik, a gyár mellett új állomás épül, ezen felül villamosítják a vonalszakaszt és több 

megállóhely létesül.  

A beruházás tervezett költsége 50,4 milliárd Ft, kezdete 2020. 03., befejezési határideje 2021.01.31. A 

munkálatok a személyforgalom többéves kizárásával zajlanak. (Megjegyzés: az ember azt gondolná, 

hogy kétszer nem lehet ugyanazt a tervezési hibát elkövetni. Nos Debrecen állomáson a füzesabonyi 

vonal második vágányát ugyanúgy a régi vágányba kötötték be, mint tették azt Kiskunfélegyházánál. 

Így a második vágány gyakorlatilag használhatatlan. Hely pedig lett volna arra, hogy az új vágányt a 

peronig vezessék. „Majd a II. vagy a harmadik ütemben elkészül” mondják az illetékesek. Pedig a 

gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon a beígért II. és III. ütem csak nagyon ritkán készül el!) A 

csigalassúsággal készülő beruházás során arra nem volt még idő, hogy az újonnan létesülő állomások 
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nevet kapjanak. A rajzokon a Derék utca, Nyugati Ipari Park, Kismacs, Macs Ipari Park nevek 

sorjáznak, pedig a Tócóskert vagy Szántayhalom, Köntösgát, Kismacs, Macs, Nagymacs nevek szinte 

kínálják magukat ahhoz, hogy a Földrajzinév-bizottság jóváhagyja azokat.  

 

4. ábra: A füzesabonyi II. vágány kiágazása Debrecenben 

Debrecen állomás kezdőpont torzított helyszínrajza. A sárga színnel jelölt szakasz megépítése és a 

kékkel jelölt felújítása elmaradt. Emiatt nincs egyidejű menetre lehetőség. 

A beruházás lebonyolításának lassúságát érzékeltesse a tény, hogy az 1891. augusztus 5-én megnyitott, 

együttesen 133,2 km hosszú Debrecen–Füzesabony és Ohat-Pusztakócs–Polgár vasútvonal 

engedélyokiratát 1889. október 18-án adták ki. Tehát 22 hónap alatt elkészült. 

2.8 Egy elrontott állomáskép 

Kisvárda állomást átépítették. Bár ne tették volna. 

 

5. ábra: Kisvárda eredeti és átépítés utáni torzított helyszínrajza 
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A bal átmenő fővágányt két vágány feladásával elhúzták a felvételi épület irányába, hogy a középperont 

megépíthessék. Az utasperon csak az aluljárón keresztül közelíthető meg. Természetesen szép kerítés 

épült a felvételi épület és az új vágány közé. Az állomás jobb oldala változatlan maradt. Ezzel az 

állomási geometriával lehetetlenné válik később az állomás nagyobb sebességre történő átépítése. 

 

6. ábra: A MÁV-START javaslata 2016-ban Kisvárda átépítésére 

Utasbarát, tiszta vágánykép, jobb technológiai lehetőség, kisebb költség. Elutasítva! 

Kisvárdán célszerű lett volna a felvételi épület előtt egy főperont építeni megfelelő 80-km-s 

váltókapcsolatokkal, a bal átmenő fővágányt peron nélkül építeni (mint Hajdúszoboszlón). A 

középperont pedig a jobb átmenő és a jobb megelőző vágány közé, az V. vágány helyére építeni. Így a 

két átmenő vágány a helyén maradt volna. Ez az elrendezés lehetővé tette volna a személyszállító 

vonatok állomási előztetését, a tehervonatok gyorsabb közlekedtetését, a tengelyátszerelt kocsikat 

továbbító vonatok peron nélküli vágányon történő áthaladtatását. Megfelelő menetrendszerkezet esetén 

szinte minden személyvonat a főperon mellett állt volna meg, így az utasok aluljárózás nélkül utazhattak 

volna. Személyszállítási szempontból szomorú tény, hogy Záhony és Nyíregyháza között nincs egyetlen 

háromperonos állomás sem. Érdekesség, hogy a START javaslatával szinte azonos észrevételeket 

fogalmazott meg Zöldi Péter 2017-ben az IHO cikkében. [7]  

A MÁV-START javaslata nem volt a valóságtól elrugaszkodott ötlet, hiszen Hajdúszoboszló és Kaba 

állomás vágányhálózata ugyanezen a vonalon a Kisvárdára is javasolt formában újult meg. 

 

7. ábra: Az átépített Hajdúszoboszló állomás torzított helyszínrajza 

Utasbarát állomáskialakítás Hajdúszoboszlón. A buszmegálló a vasúti főperonhoz kapcsolódik. 

3. Szolgáltatásfejlesztés 2016–2022 között 

Az elmúlt évek során a vasúti személyszállításra a budapesti elővárosi közlekedés és a minőségi 

távolsági közlekedés szolgáltatásának fejlesztése volt jellemző. A mellékvonali szolgáltatás változatlan 

vagy csökkenő színvonalú maradt. 
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3.1 Menetrendi fejlesztések 

A teljesség igénye nélkül az alábbi jelentősebb menetrendi bővülések történtek: 

• a budapesti elővárosi forgalomban félórás vonatgyakoriság a nagyobb forgalmú vonalak belső 

szakaszán, órás a külsőn, a zónázó közlekedés bővítése 

• új összeköttetés a körvasúton Piliscsaba–Pilisvörösvár–Rákos között 

• órás vonatgyakoriságú közlekedés Budapestről Békéscsabára, Egerbe 

• kétórás vonatgyakoriságú összeköttetés Budapestről Veszprémen át Szombathelyre és 

Zalaegerszegre, Miskolcon át Sátoraljaújhelyre és Hidasnémeti/Kassára, Keszthelyre, 

Nagykanizsára 

• kétórás gyakoriságú átlós összeköttetés Szombathely–Nagykanizsa–Pécs, Baja–Szekszárd–

Székesfehérvár, Győr–Celldömölk–Keszthely–Kaposvár–(Pécs) között 

• a balatoni elő-és utószezoni menetrend bevezetése a többletvonatok hosszabb időszakban történő 

közlekedtetésével jelentősen javította a tópart elérését, és az emeletes vonatból kiállított vonatok 

is népszerűek voltak. 

• a Tisza-tó látogatóinak régi vágya teljesült a budapesti közvetlen vonat megindításával 

• a kerékpárszállítási lehetőségek is folyamatosan bővültek. 

Az új beruházások előnyei – a Balaton kivételével – egyik menetrendi fejlesztésnél sem mutatkoztak 

meg. A vonatok menettartama és gyakorisága változatlan maradt vagy csökkent. A 160 km/óra sebesség 

sehol sem került alkalmazásra.  

3.2 Járműbeszerzés és járműfoglalkoztatás 

A FLIRT és a Desiro motorvonatok intenzívebb foglalkoztatása mellett megjelentek a hálózaton a KISS 

villamos motorvonatok, amelyek üzembeállítását a járványügyi korlátozások nehezítették. Végre az IC+ 

kocsik forgalomba állítása is felgyorsult, ennek ellenére a minőségi s a hagyományos távolsági forgalom 

jelentős kocsihiánnyal küzd. A Talent motorvonatok nagyjavítása is a vége felé közeledik, ezzel a 

hegyeshalmi határátmenetben remélhetően stabilizálódik a szolgáltatás. Az orosz motorvonatok és a 

mellékvonali motorvonatok üzemkészségében és szolgáltási színvonalában nincs érzékelhető javulás és 

a távolsági szegmens is járműhiánnyal küzd. Az emeletes motorvonatok üzembeállása során 

felszabaduló Bhv szerelvények a vidéki nagyvárosok elővárosi forgalmában hozhatnak némi javulást. 

A MÁV-START illetékeseinek mindenható szövege továbbra is a „nincs kocsi”! 

3.3 Utastájékoztatás  

A budapesti fejállomásokra új utastájékoztató rendszerek kerültek. Ezek érdemi, okos felhasználása 

azonban még hiányzik. A nyomtatott menetrendek és szórólapok hiányát az állomási 

utastájékoztatásban nem tudták pótolni. Így az utas a vasútállomáson csak azt nem tudja meg, hogy a 

vonata hol áll meg, milyen szerelvény-összeállításban közlekedik, mikor érkezik a célállomására, 

milyen tarifával vehető igénybe, hol és mikor kell átszállnia. Ezek az információk annak ellenére 

hiányoznak, hogy a fejállomási vágányvégi táblák alkalmasak lennének minden tájékoztatás 

megadására. Az utasok tájékoztatását az egymást követő vágányzári menetrendek tömkelege is 

megnehezíti. 

Az elmúlt időszakban egyszerűsödött és bonyolultabbá is vált a helybiztosítás és a pótjegyköteles 

vonatok rendszere. A hibrid vonatok bevezetése az utasok számára könnyebbséget jelent, a nyári 

balatoni helybiztosítási kényszer meg kényelmetlenséget. 

3.4 Jegykiadás  

A jegykiadási rendszer fejlesztése a telefonos és on-line jegyeladás erősödését, illetve a jegykiadó 

automaták bővülését hozta. A pandémia elősegítette az on-line jegyeladási formák igénybevételének 

elterjedését. Ugyanakkor a pénztári rendelkezésre állás folyamatosan szűkült. Az esti órákban már a 

budapesti nagyállomásokon sincs pénztár. 

3.5 Állomási korszerűsítések [8] 

A nagyberuházások mellett jelentős állomáskorszerűsítések is történtek. A MÁV több programot is 

meghirdetett, de vitatható eredménnyel.  
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3.5.1 Fejpályaudvarok 

A fejpályaudvarok karbantartás miatti teljes kizárása jelentős kényelmetlenséggel járt, ugyanakkor az 

eredményességük nem látványos. Jó szervezéssel és az elhúzódó munkálatokkal eljutottunk oda, hogy 

jelenleg mindhárom budapesti fejpályaudvar fel van túrva, építési terület.  

Nyugati pályaudvar csarnokát és felújított területét átadták, majd forgalmi problémák miatt rövid időre 

visszazárták. A felelősség megállapításáról nem hallottunk. A pénztárcsarnok és az egyéb szolgáltató 

létesítmények nincsenek készen, az aluljáró rendezetlen, a lepényépület beázik (a csarnok egy része is). 

A teljes kizárás alatt a vágánykapacitás bővítésére sem gondoltak. 

Keleti pályaudvar alagsori szolgáltató centrumát második éve építik. A Kőbánya felsői III. 

vágánykapcsolat másfél kilométerét is második éve próbálják kialakítani. 

Déli pályaudvar váróterme aládúcolva, üvegeit farostlemezzel pótolták. 

3.5.2 Magyar faluprogram 

A 2023 elején záruló MÁV-projektben kétmilliárd forintból 

• megújul a meglévő utasforgalmi épület és annak környezete Szany-Rábaszentandrás, Zichyújfalu, 

Berkenye, Nagyigmánd-Bábolna, Csömödér-Páka, Mernye, Vaja-Rohod, Biharnagybajom, 

Nagykereki, Pocsaj-Esztár, Okány és Medgyesegyháza vasútállomáson 

• új állomásépület épül Bashalom, Kisvarsány, Tiszaalpár, Szalatnak, Pécsudvard, Püspökhatvan, 

Nyírbogát, Szerep, Sárrétudvari, Tiszajenő alsó és Győrasszonyfa vasútállomáson 

Kérdéses, mi alapján történt az állomások kiválasztása, mert több állomás alibi menetrendű vonalon 

fekszik. 

Az elsőként átadott Szany-Rábaszentandrás vasútállomás azért példaértékű, mert az épületnek az 

önkormányzat bevonásával funkciót is találtak. A felújított állomásépület átadásához időzítették a napi 

két pár vonatos menetrend bővítését két pár betétjárattal és egy hétvégi vonatpárral. [9]  

3.5.3 50 megújuló állomás 

A vasúttársaság 2019-ben elindított karbantartási programjának keretében  

• megszépült Sárvár, Albertirsa, Sződ-Sződliget állomásépülete 

• több állomáson fejlesztették a vizuális utastájékoztatási rendszert 

• P+R és B+R parkolók épültek 

• új típusú utasbeállókat telepítettek 

• több helyen rendbe tették az aluljárókat és az állomásbútorokat. 

A cím ellenére a ráncfelvarrás és a szolgáltatási színvonal javítása sokkal több állomást érint, azonban 

ez a vasútról alkotott lesújtó képet nem tudja jelentősen befolyásolni. Az egyszeri akciók nem 

helyettesíthetik a folyamatos karbantartás hiányát és nem pótolhatják a felelős, jó gazdát. Természetes 

az elért eredmények megtartásában az utasoknak és az önkormányzatoknak is jelentős szerepet kellene 

vállalniuk, mint teszik azt Pocsaj-Esztár állomáson. 

Az elvégzett munkák között erősen megkérdőjelezhető Zugló peronépítése. Az ország legnagyobb 

forgalmú megállóhelyén miért sk+30 cm-s peront építettek, amikor ugyanennyi idő alatt 55 centist is 

lehetett volna. Senki sem tudja a választ. 

3.6 Alibi menetrendű vonatok, járványügyi menetrend 

A visszafejlesztés is fejlesztés. Tovább vegetálnak a 2-3 vonatpárnyi szolgáltatást nyújtó vasútvonalak 

és a pandémia idején felsorakozott hozzájuk egy tucat, napi egy vonatpárral közlekedő vonal is. 

Ez azt mutatja, hogy nincs határozott elképzelés a mellékvonalakról. Ebben a rendszerben az az 

elfogadhatatlan, hogy stabil áruforgalommal rendelkező vonalak is szerepelnek a korlátozott 

szolgáltatásúak között. A legnagyobb probléma az, hogy a korlátozást nem használják fel a vonal 

rendbetételére. Amikor valamilyen politikai akarattal visszaállítják a szolgáltatást, akkor szembesülnek 

azzal, hogy lepusztult az infrastruktúra. A jelenleg is élő járványügyi korlátozás azért is érthetetlen, mert 

a buszokon nehezebben lehetett betartani az előírt távolságtartást. 
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Konklúzió 

A pandémia ideje alatt a vasút és dolgozói jól vizsgáztak a forgalom zavarmentes lebonyolításában. 

Ugyanakkor a párhuzamosan zajló fejlesztések elhúzódtak, nem megfelelő minőségben készültek el, és 

a korábbi beruházások előnyeinek kihasználása sem valósult meg. Elrettentő, amikor a százmilliós 

beruházást követően az állomási technológia nehezebbé válik, az utasok közlekedése megnehezül és a 

vonali vagy állomási kapacitás is csökken. Sajnálatos, hogy a nagyberuházások évekig vonatpótló 

közlekedés mellett zajlanak, a munkavégzés nehézségeit az utasok szenvedik el, akik közül emiatt sokan 

örökre elpártolnak a vasúttól. Rendszeresen visszatérő gyakorlat, hogy a beruházások 

költségcsökkentése mindig a szükséges vágánykapcsolatok redukálására, a kihúzóvágányok 

elhagyására és a megfelelő utaskényelem csökkentésére irányul. A vonali pálya és biztosítóberendezés 

építés többletköltségeit mindig tudomásul veszik, a megtakarításokat az állomások kiépítésénél hajtják 

végre. Elszomorító, hogy a nagy volumenű építések zöme forgalmi technológiai igények és 

utasforgalmi, utasáramlási elvárások megfogalmazása nélkül épül. Látom a szomorú jövőt, amikor a 

kelebiai vonal középállomásai két középperonnal a felvételi épület előtti kerítéssel épülnek meg, és a 

200 km/ órával száguldó vonatok az utasok mellett robognak el. 

Az elmúlt évek fejlesztései is a hálózatban való gondolkodás és a budapesti vasúthálózat koncepcionális 

fejlesztésének hiányát mutatják. Ezt súlyosbítja, hogy nem ismerték fel a személy- és áruszállítás eltérő 

vonatforgalmi technológiáival kapcsolatos új elvárásokat. Mindezt tetézi a megújuló jövőbeni ötletek 

miatt az elavult vasúti pálya és eszközpark rendbetételének folyamatos elodázása.  

Az oktatás és továbbképzés színvonalának kritikája, hogy az egyik beruházásnál bevált eredményes 

megoldás továbbvitele elmarad és a későbbi fejlesztés a korábbi elavult módszerekkel valósul meg. 

Jó példaként hozható fel a peron nélküli átmenő fővágány, a nagysebességű kitérők beépítése, az 

állomásépület előtti főperon kiemelt hasznosítása és összekötése a felvételi épület másik oldalán 

kialakított buszmegállóval és a legfontosabb, hogy a fejlesztések az állomási technológia 

figyelembevételével történjenek. Mindezeket az eredményeket a képzésben is általánossá kellene tenni. 

Ehhez szükséges az oktatási rendszer megújítása is, a hallgatók és az oktatók külföldi tanulmányainak 

kiterjesztésével. 
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szokásainak befolyásolására használunk. Ennek megvalósítására egy applikációt dolgoztunk ki, 

amelybe öt stratégiát ágyaztunk be egy multinomiális logit modell alkalmazása mellett. Az ajánlott 

hasznossági függvény négy tulajdonságot (utazási idő, utazási költség, környezeti hatás, egészségügyi 

hatás) tartalmaz, ami magában foglalja a felhasználók preferenciáit, illetve négy közlekedési módot 

(gyaloglás, kerékpározás, közösségi közlekedés, személygépjármű) mint alternatívákat állít 

sorrendbe. Az applikáció segíti az utazókat abban, hogy a legjobb közlekedési módot válasszák az 

egyéni preferenciáik alapján. Az analízis során, statisztikai módszereket alkalmaztunk, és 

meghatároztuk azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek hatást gyakorolnak a közlekedési 

módválasztásra és az utazás jellemzőire. Az elemzéshez kétfajta adattípust használtunk: egyrészt 

információt gyűjtöttünk a felhasználókról (például életkor, nem, utazáshoz kapcsolódó preferenciák); 

másrészt információt szereztünk a tervezett utazásokat illetően (például módválasztás, visszajelzés, 

és a javasolt közlekedési mód elfogadása).  

Kulcsszavak: fenntartható közlekedés, módválasztás, felhasználói preferencia, meggyőzési stratégia 

Bevezetés 

Annak érdekében, hogy mérsékeljük a közlekedés káros hatásait, a személygépjárművek használatát 

jelentősen csökkentenünk kell [1]. Ezért, szükséges olyan stratégiákat és intézkedéseket támogatni, amik 

elősegítik a fenntarthatóbb közlekedési módok irányába való elmozdulást [2]. A közösségi közlekedés 

és aktív módok választása fenntarthatónak minősül a személygépjármű-használathoz képest, legalábbis 

a környezetre gyakorolt negatív hatások tekintetében [3]. Többek között a környezeti hatások 

mérséklését úgy érhetjük el, ha fenntartható városi mobilitási terveket vezetünk be, melyek az 

igénymenedzsment stratégiáira fókuszálva csökkenthetik a forgalom nagyságát és előmozdíthatják a 

személygépjárművek helyett az alternatív közlekedési módok választását. A fenntartható módválasztás 

támogatásának lehetséges eljárásait tovább kell vizsgálni és megfelelő stratégiákat és technikai 

megoldásokat kell kidolgozni. A főbb stratégiák, amik befolyásolják az utazási szokásokat, mind arra 

törekednek, hogy választásaik negatív hatásairól informálják az embereket [4]. A meglévő stratégiák 

„lágy” kezdeményezésekből (ösztönzők) és „kemény” kezdeményezésekből (jogi korlátozások, díjak 

alkalmazása) állnak. Mindkét típus hatékonyan befolyásolhatja az utazók választását egy környezetbarát 

közlekedési mód irányába. A „lágy” intézkedések nagyon hatékonyak lehetnek, mivel ezek közvetlen 

hatással vannak az emberek közlekedési szokásaira. Mindemellett a különböző ITS technológiák is 

használhatnak meggyőzési stratégiákat ahhoz, hogy támogassák a fenntartható közlekedési módokat, 

ezzel elősegítve a pozitív változásokat az utazási szokásokban [5]. 

1. Irodalmi áttekintés 

A módválasztást nagyban befolyásolják a különböző szociálpszichológiai tényezők, mint például az 

utazói viselkedés és a egyes közlekedési módokhoz való viszonyulás. Idris et al. [6] cikkében arról ír, 

hogy az utazók pozitív érzéseket kapcsolnak az általuk választott módhoz. A tanulmány azt is kifejti, 

hogy tagadhatatlan az autózás dominanciája. Így célunk ebben a kutatásban megfelelő alternatívát 
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mutatni azáltal, hogy a különböző közlekedési módokat összehasonlítjuk és a felhasználók a saját 

preferenciáiknak megfelelően a legjobbat választhatják ki. 

Ng [7] tanulmányában megvizsgálta, hogy milyen hatást gyakorolnak az intézkedések és előírások a 

közlekedési módválasztásra és a kibocsátásra. A kutatás öt fejlődő város példáján keresztül mutatja be, 

milyen különböző intézkedések segíthetik a fenntarthatóbb közlekedés fejlődését. A közlekedéshez 

kapcsolódó károsanyag kibocsátás egy fontos tényező, így egy hasznossági függvény kialakítása során 

nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tajalli és Hajbabaie [8] az ingázáshoz kapcsolódó módválasztás, 

illetve a fizikai és mentális egészség összefüggését vizsgálták New York City-ben. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a gyaloglás és a metró használata a két legegészségesebb mód az ingázás során. Az 

eljutási lehetőségek ismertetése során az egyes módok egészségügyi következményeinek bemutatása 

pozitív hatást gyakorol a fenntartható módválasztásra. Ezt az információt felhasználva, az egészséget, 

mint tényezőt szintén bevettük a vizsgált paraméterek közé. 

Iftekhar és Tapsuwan [9] tanulmányukban felismerték a módválasztást befolyásoló tényezők 

fontosságát és beazonosították a megfelelő közlekedéspolitikai intézkedéseket beleértve a „lágy” és a 

„kemény” tényezőket. A kutatók azt is észrevették, hogy az utazók a „lágy” intézkedéseket részesítik 

előnyben, így a fenntartható módválasztás támogatásához mi is ilyen intézkedéseket alkalmaztunk. 

Schneider [10] célul tűzte ki, hogy a gyaloglásra és kerékpározásra való váltás ösztönzésével a 

közlekedési rendszerek fenntarthatóságát javítsa, amelyhez a kutató „lágy” és „kemény” intézkedéseket 

is figyelembe vett. Kitüntetett figyelmet érdemes szentelni a „lágy” kezdeményezésnek az utazási 

szokások befolyásolásakor. Ezek között a kezdeményezések között megtaláljuk a fenntartható 

közlekedés promócióját, az oktatással és utazással kapcsolatos kampányokat és a reklámokat, valamint 

a mobilitási tervek használatát [11]. Ezek az intézkedések közvetlenül befolyásolják az egyéni 

döntéshozatal folyamatát [12]. A kutatás során ezt a megközelítést követjük úgy, hogy átfogó képet 

adunk a közlekedési módokról. 

A meggyőzési stratégia egy olyan eszköz, amit a „lágy” kezdeményezések során alkalmazunk, hogy az 

egyének utazását segítsük. Ezek segítenek az utazóknak, hogy változtassanak egyéni mobilitási 

szokásaikon és fenntarthatóbb döntéseket hozzanak [13]. Egy friss kutatás szerint, az önellenőrzés és 

visszacsatolás a legtöbbet használt meggyőzési stratégia, amit a városi mobilitási applikációkban 

alkalmaznak. A legtöbbször visszacsatolásként megjelenített információ az utazás során keletkező 

károsanyag kibocsátás és a mozgással elégetett kalória [14]. Egy kutatócsoport számos meggyőzési 

stratégiát javasolt az utazástervező mobilalkalmazásokra, így ösztönözve az utazókat a fenntarthatóbb 

közlekedési módok használatára. Egy másik applikáció célja, hogy reklámozza a fenntartható 

közlekedést játékokon (jutalmak és kihívások) keresztül [15]. A tanulmányban bemutatott modell 

megerősítette, hogy a mobil alkalmazások használata hatékony módszer a fenntartható módválasztás 

elősegítésére. 

A megismert eredmények alapján a kutatás célja, hogy megvizsgálja hogyan lehet a meggyőzési 

stratégiákat hatékonyan beágyazni útvonaltervező alkalmazásokba. Ezért kidolgoztunk egy olyan 

keretrendszert, ami támogatja a fenntartható közlekedési módok választását a napi ingázás során, illetve 

elemeztük, hogy milyen tényezők befolyásolják leginkább az egyéni közlekedési szokásokat. 

2. Módszer 

A közlekedési módválasztást befolyásoló tényezők megfigyelése és megértése elengedhetetlen, mivel 

ezek közvetlenül hatnak az utazók viselkedésére. Ismert, hogy diszkrét választási modellek segítségével 

határozzák meg azokat a tényezőket, amik hatást gyakorolnak a közlekedési módválasztás 

valószínűségére [16]. A legtöbb diszkrét választási modell a hasznosság maximalizálásán alapul. Egy 

alternatíva hasznossága függ annak jellegzetességeitől és az egyéntől. Ezeket részben meg tudjuk 

figyelni (pl. utazási költség), de vannak olyan tulajdonságok is, amiket nem tudunk megfigyelni (pl. 

szolgáltatás minősége) [17]. Az alkalmazott választási modell egy multinomiális diszkrét választási 

modell. A hasznosság elmélete szerint a felhasználó azt az alternatívát választja, aminek a legmagasabb 

a hasznossági értéke. A modell a következőket feltételezi: 

• Az egyén az útvonaltervező applikáció használója. 

• Alternatívaként a következő négy közlekedési módot különböztetjük meg: gyaloglás, 

kerékpározás, közösségi közlekedés, személygépjármű. 
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• A következő négy tulajdonságot határoztuk meg: utazási idő, utazási költség, környezeti hatás, 

egészségügyi hatás. 

• A rangsoroláskor a döntés alapja a hasznossági függvény. 

A javasolt hasznossági függvény egy egyszerű lineáris költségfüggvény, ami négy tulajdonságot 

tartalmaz: utazási idő (TT), utazási költség (TC), környezeti hatás (EE), egészségügyi hatás (HE). 

Útvonaltervezés közben a felhasználó megnevezheti a preferenciáit az utazási szokásai alapján, és a 

tulajdonságokat súlyozhatja (w paraméterrel) nullától (legkevésbé preferált) négyig (leginkább 

preferált). A Likert skála (a mi esetünkben 5 fokú: w=0, 1, …, 4) használatával fel lehet mérni az utazók 

véleményét a különböző utazáshoz kapcsolódó választásokról. A négy közlekedési módhoz kapcsolódó 

útvonaltervezés a Google API-n alapul, ahol a költség (C) az út alapján kerül kiszámolásra. A skála 

faktort (s) azért adtuk hozzá, hogy normalizáljuk a hasznossági függvényt, ezáltal a különböző 

tulajdonságok mértékegységéből származó, egymáshoz képesti különbségek eliminálhatóak. Egy 

specifikus közlekedési mód (m) esetében a hasznosságot az út paramétereinek lineáris függvényével 

lehet reprezentálni, ahogy az első képlet mutatja. 

 

 𝑢𝑖 = −𝑤
𝑇𝑇 ∙ 𝑠𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝑚

𝑇𝑇 −𝑤𝑇𝐶 ∙ 𝑠𝑇𝐶 ∙ 𝐶𝑚
𝑇𝐶 −𝑤𝐸𝐸 ∙ 𝑠𝐸𝐸 ∙ 𝐶𝑚

𝐸𝐸 +𝑤𝐻𝐸 ∙ 𝑠𝐻𝐸 ∙ 𝐶𝑚
𝐻𝐸  (1) 

A kifejlesztett útvonaltervező applikáció (http://movecit.codecluster.io/) a MoveCit projektnek a pilotja 

[18]. A projekt 2016-2019 között az INTERREG Central Programme támogatásával valósult meg. A 

projekt célja a fenntartható közlekedési módok praktikus módon történő használata (1. ábra). 

 

1. ábra: Példa az útvonaltervezés folyamatára a webapplikációban  (http://movecit.codecluster.io/) 

3. Eredmények 

Az applikációt 2018 novemberétől egy éven át teszteltük Budapesten. Ez idő alatt, 400 érvényes utazást 

generált a web applikáció és 161 egyéni profilt hoztak létre a felhasználók. Kétféle adatot gyűjtöttünk 

az elemzéshez: információt a felhasználóról (pl. kor, nem, utazáshoz kapcsolódó preferenciák), valamint 

információkat a tervezett utazásról (pl. módválasztás, visszajelzés). 

Az utazásokat tekintve (1. táblázat) több mint a használók fele (56%) volt férfi, míg körülbelül harmada 

(31%) nő, 13% nem adott választ. A kornál, egy „fiatalabb” és egy „idősebb” korosztály került 

megkülönböztetésre, ahol a 26 év alatti („fiatalabb”) felhasználó valószínűleg még tanuló, és nem 

munkavállaló. Mindezt figyelembe véve, több felhasználó (57%) tartozott a „fiatalabb” generációhoz és 

kevesebb (43%) az „idősebb” korosztályhoz. A felhasználók 31%-a birtokol saját gépjárművet, míg 

69% nem rendelkezik személygépjárművel, ami az országos átlaghoz közeli érték. A közösségi 

közlekedéshez kapcsolódóan megállapítható, hogy jól reprezentált csoportot képeznek azok, akiknek 

van havi közösségi közlekedési bérletük (81%). A nem és kor szerinti eltolódás azért fordulhatott elő, 

mert az applikációt elsősorban mérnöki területen tanuló egyetemisták körében népszerűsítettük. Az 

elemzés ugyanakkor egyértelműen megmutatta, hogy nemcsak diákok használták az applikációt, így az 

eredmények relevánsak a további analízis elvégzéséhez. 
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1. táblázat: A résztvevő felhasználók általános elemzése 

Paraméterek Opciók Százalékok 

Nem férfi 56% 

nő 31% 

nem nyilatkozik 13% 

Korcsoport „fiatalabb” (<=26 év) 57% 

„idősebb” (>26 év) 43% 

Személygépjármű tulajdon igen 31% 

nem 69% 

Közösségi közlekedési bérlet igen 81% 

nem 19% 

Azért, hogy a módválasztást befolyásoló tényezők fontosságát megvizsgáljuk, a tulajdonságok átlagos 

súlyát (2. táblázat) és az értékek eloszlását is ki kell számolnunk. Közlekedési módválasztáskor a 

legmeghatározóbb tényező az utazási idő, melynek átlaga 2.75. Azonban az utazási költség (1.81) volt 

a második legfontosabb tulajdonság, a különbség ezen paraméter és a harmadik helyen szereplő 

környezeti hatás (1.79) között pedig elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók a közlekedéssel 

járó környezetkárosító hatások paraméterét egyre inkább befolyásoló tényezőnek tartják. 

2. táblázat: A tulajdonságok átlagos súlya 

Tulajdonság Utazási idő Utazási költség Környezeti hatás Egészségügyi hatás 

Átlagos súly 2.75 1.81 1.79 1.09 

Kiszámoltuk a távolság és az utazási idő átlagát és szórását a közlekedési módok esetében (3. táblázat). 

Gyaloglás esetén az átlagos távolság 1.28 km, ami valószerűnek tűnik, mivel az emberek általában nem 

gyalogolnak túl nagy távolságokat ahhoz, hogy elérjék a munkahelyüket. A kerékpározás átlagos 

távolsága 7.35 km, ami azt jelenti, hogy ezt a módot elsősorban rövidebb utakhoz használják. A 

közösségi közlekedés távolsága (26.84 km) hasonló az személygépjárműhöz (31.73 km). Ez azt jelenti, 

hogy hosszabb utazásokra, különösen az agglomerációból ezen két mód választása valószínű. Az utazás 

idejét tekintve a gyaloglás (14.42 perc) áll az első helyen, amit a kerékpározás követ (29.28 perc), így 

általában azokra az utakra, amik több mint 30 percet vesznek igénybe ezeket a közlekedési módokat 

nem javasoljuk. Az átlagos utazási idő személygépjárművel (41.96 perc) kevesebb, mint közösségi 

közlekedéssel (49.44 perc). Ez jól mutatja, hogy az ingázás közösségi közlekedéssel kicsivel több időt 

vesz igénybe, mint személygépjárművel. A felmérés 2018-ban történt, ami miatt a személygépjárművek 

esetében kiszámolt útiköltség jóval alacsonyabb, mint mai áron számolva. Az alkalmazás jelenleg 

statikus költségtáblázattal dolgozik, de a jövőben ezt tervezzük dinamikussá tenni. 

3. táblázat: Az utazási távolság és idő középértéke és standard eltérése 

Közlekedési mód Átlagos távolság 

(km) 

A távolság szórása 

(km) 

Átlagos utazási 

idő (perc) 

Az utazási idő 

szórása (perc) 

Gyaloglás 1.28 1.39 14.42 17.78 

Kerékpározás 7.35 5.21 29.28 18.52 

Közösségi 

közlekedés 

26.84 22.53 49.44 27.24 

Személygépjármű 31.73 18.13 41.96 10.23 

Az applikáció egyik fő szolgáltatása, hogy a hasznossági függvény szerint sorrendbe rendezi a 

közlekedési módokat, és a felhasználók által megjelölt paraméterek alapján megjelöl egy legjobb 

választást (2. ábra). Az alkalmazás a legtöbb esetben, a kerékpározást rangsorolja legjobb választásnak. 

Ez annak köszönhető, hogy a felhasználók az utazási időt, az utazási költséget és a környezeti hatásokat 

magasra értékelték, és ezeket a paramétereket tekintve a kerékpározás a megfelelő közlekedési mód. 
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2. ábra: A legjobb közlekedési módválasztás eloszlása 

A közlekedési módokat tekintve, és a felhasználók nemét és életkorát megvizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy a legjobb módválasztás javaslata (férfi: 55-62%, nő: 32-37%) nagyon hasonló a nemek 

eloszlásához (férfi: 56%, nő: 31%) (3. ábra). Egyedüli kivételt az személygépjármű jelent, amit csak 

férfi felhasználóknak javasolt az applikáció köszönhetően annak, hogy a vezetői engedély birtoklása 

nagyon alacsony értékkel szerepelt a felhasználók között és jogosítvánnyal e szűk körben jellemzően 

férfiak rendelkeztek. Összességében ez azt jelenti, hogy nincs különbség a férfiak és a nők között az 

applikáció által javasolt módokat tekintve, azaz a nem szerinti preferenciák nem igazán szignifikánsak. 

A kort tekintve, csak a gyaloglás ajánlása („fiatalabb”: 60%, „idősebb”: 40%) van összefüggésben 

koreloszlással („fiatalabb”: 57%, „idősebb”: 43%). Míg a kerékpározást és a közösségi közlekedést 

inkább az „idősebb” korosztálynak javasolja az applikáció. 

 

3. ábra: A legjobb közlekedési módok a nem és kor függvényében 

A visszajelzés a felhasználók egyfajta válasza vagy reakciója az egyes utazásokhoz javasolt közlekedési 

módra. A folyamat végén, miután az applikáció kiszámolja a legjobb módot (a bemenetek és a 

felhasználók preferenciái alapján), a felhasználó eldöntheti, hogy elfogadja-e a javasolt legjobb 

közlekedési módot vagy sem. Ez egy nagyon fontos validációs lehetőség az applikáció 

hasznosíthatóságának vizsgálatakor. A 400 generált utazásból összességében 156 visszajelzést hagytak 

a felhasználók. A visszajelzéseket tekintve, a felhasználók 42%-a elfogadta az applikáció által ajánlott 

legjobb közlekedés módot. Ha figyelembe vesszük a nemet és a kort, egyértelműen látszik, hogy a férfi 

felhasználók sokkal inkább készek elfogadni (46%) a javaslatot, mint a nők (32%), míg a kornak nincs 

különösebb hatása az elfogadást vagy elutasítást tekintve. 

Ha a közlekedési módokat külön kezeljük (4. ábra), megállapíthatjuk, hogy az elfogadás sokkal 

magasabb százalékban van jelen közösségi közlekedés (87%) és gyaloglás (75%) esetén, mint az 

személygépjármű (50%) vagy a kerékpározás (28%) ajánlásakor. A felhasználók alacsony 

fogékonyságát a kerékpározásra valószínűleg a városban kiépített infrastruktúra hiánya okozza. A 

személygépjármű ajánlást pedig korlátozza az adott felhasználó autóhoz való hozzáférési lehetősége. 
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4. ábra: A legjobb választási lehetőség elfogadásának aránya a közlekedési módok függvényében 

Konklúzió 

A tanulmány egy web alapú applikációt mutat be, mely meggyőzési eszközként szolgál a fenntartható 

utazás támogatására az ingázók körében. Az utazási szokásokat befolyásoló tényezőket Budapesten, a 

MoveCit applikáció segítségével elemeztük. Az applikáció javaslatot tesz a legjobb közlekedési 

módválasztásra és visszajelzést kér a felhasználótól. 

A kifejlesztett applikáció fő innovációját az jelenti, hogy a felhasználó megnevezheti preferenciáit és az 

alkalmazás ennek figyelembevételével tud segítséget nyújtani a legjobb közlekedési mód választásában 

a fenntarthatóságot figyelembe véve. Az eredmények világos képet mutatnak a felhasználóknak az egyes 

közlekedési módok előnyeiről és hátrányairól tekintettel a következő jellemzőkre: utazási idő, utazási 

költség, környezeti hatás és egészségügyi hatás. 

Az applikáció használhatósága több szinten is megmutatkozik. Egyfelől a felhasználók visszajelzései 

alapján ez egy innovatív és jól megtervezett eszköz arra, hogy az egyéni utazók kiválaszthassák a 

legjobb közlekedési módot a napi utazásaikhoz. Másfelől, ha kellő mennyiségű utazó használja az 

applikációt, az útvonaltervezés során gyűjtött statisztikai eredmények hasznosnak bizonyulhatnak a 

stratégiai közlekedéstervezési és -szervezési folyamatok során, mint például a közösségi közlekedési 

menetrendek vagy kerékpárforgalmi hálózati terv készítésekor. 

A kutatás fő eredményeit tekintve ki kell emelnünk, hogy a felhasználók az utazás környezeti hatását 

egyre inkább figyelembe veszik a módválasztás során. Az applikáció javaslata a legjobb közlekedési 

módra a legtöbb esetben a kerékpározás. Ennek fő oka, hogy a felhasználók az utazási időt, az utazási 

költséget és a környezeti hatásokat magasan értékelik és ezeket a tényezőket figyelembe véve a 

kerékpározás a legjobb közlekedési mód. A regisztrált felhasználók körében, a visszajelzés adásának 

aránya sokkal magasabb, mint azoknál a felhasználóknál, akik nem rendelkeznek regisztrált profillal. A 

visszajelzések alapján, a felhasználóknak közel a fele egyezett bele, hogy a legjobb közlekedési módot 

válassza, tehát azt, amit az applikáció javasolt. Az elfogadás mértéke sokkal nagyobb a közösségi 

közlekedés és a gyaloglás esetében. Azok a felhasználók, akik az utazási időt és utazási költséget a 

legfontosabb befolyásoló tényezőnek gondolják, leginkább a közösségi közlekedést választották. 

Az applikáció elkészítésekor, meggyőzési stratégiákat alkalmaztunk úgy, hogy leegyszerűsítettük a 

módválasztás komplex feladatát a különböző tulajdonságok megadásával. Ezeket a jellemzőket a 

felhasználók állíthatják be azért, hogy a hasznossági függvény segítéségével megadható legyen a 

legjobb közlekedési mód. Ezután a felhasználók számára részletes módon meghatározhatók az egyének 

utazási szokásainak jellemzői és megtervezhetők az utazások. Az alkalmazás eredménye a közlekedési 

módok rangsorolt listája. Ezen felül ajánlást ad a legjobb közlekedési módra a felhasználók személyes 

beállításai alapján, így a paraméterezés egyéni tartalmat kínál a jobb eredmények eléréséhez. 

A téma további kutatása során tervezzük az egyének életkor, és egzisztenciális/családi körülmények 

szerinti szélesebb körű lefedését, hogy még inkább reprezentatív képet kaphassunk, főleg az idősebb, 

aktív korosztály módválasztást befolyásoló tulajdonságait vizsgálva. A kutatást a továbbiakban érdemes 

kiterjeszteni vidéki nagyvárosokra is, ahol a kisebb népsűrűség, a kevésbé intenzív beépítettség és a 

közösségi közlekedés alacsonyabb szolgáltatási színvonala, árnyalhatja az eredményeket. A modell 
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továbbfejlesztése során szeretnénk foglalkozni a kombinált módválasztás (P+R, B+R, B&R) 

lehetőségével, valamint a modell az egyre népszerűbb elektromos kerékpárokra és rollerekre történő 

kiterjesztésével is. 

 

Köszönetnyilvánítás: A kutatás CE25 azonosítószámú MOVECIT projekt keretében készült el, amelyet 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott Interreg CENTRAL EUROPE program 

támogat. A cikk a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült (BO/00090/21/6). 
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Kivonat: Az utóbbi évtizedben számos tudományos kutatás tett kísérletet a kerékpározás különböző társadalmi 

hasznainak számszerűsitésére. Ennek a munkának köszönhetően napjainkban már kiterjedt tudással 

rendelkezünk a kerékpározás előnyeiről: a közlekedéshez kapcsolódó károsanyag-kibocsátás 

csökkentéséről, a rendszeres kerékpározás egészség(ügy)i hasznairól, valamint egyéb társadalmi-

gazdasági hasznokról, mint például a helyi gazdaság támogatása. Annak ellenére, hogy a 

kerékpározás hasznai ismertek, mégsem veszik ezeket eléggé figyelembe a kerékpáros közlekedési 

projektek gazdasági értékelése során, ami azzal járhat, hogy a kerékpáros projektek a valósnál 

rosszabb megtérülési mutatóval rendelkeznek, és ez végső soron az optimálisnál alacsonyabb 

finanszírozáshoz vezethet. Kutatásunk célja, hogy összegezve a területen folytatott tudományos 

kutatásokat, számszerűsítsük a kerékpározás társadalmi hasznait, majd egy olyan útmutatót hozzunk 

létre ezekhez a gazdasági értékelő eszközökhöz, mint például a költség-haszon elemzés vagy a multi-

kritériumos elemzés, amelyek figyelembe veszik ezeket a hasznokat. Munkánk eredményeképp a 

kerékpáros projektek értékelése során a kerékpározás társadalmi megtérülésének pontosabb becslése 

valósulhat meg.  

Kulcsszavak: Kerékpározás, költség-haszon elemzés, CBA, aktív mobilitás 

Bevezetés 

A kerékpározás Európában és benne Magyarországon is újra a figyelem középpontjába került az elmúlt 

évtizedben, mivel jó megoldási lehetőséget kínál a 21. század számos kihívására. A globális 

felmelegedés egyik fő okozója az emberi tevékenység következtében az üvegházhatású gázok 

koncentrációjának folyamatos növekedése a légkörben, amelynek jelentős részéért a közlekedés felel. 

A városi környezetben probléma az autóforgalom helyi károsanyag-kibocsátása, illetve az, hogy a 

parkoló járművek sok és rendkívül értékes közterületet foglalnak el. Komoly közegészségügyi 

problémát jelentenek a társadalom mozgásszegény életmódjából fakadó betegségek és korai 

elhalálozások, amelyek aktívabb életmóddal megelőzhetők lennének. A kerékpározás ezen kihívások 

mindegyikére választ kínál: biciklizés közben nem keletkezik üzemanyag égetéséből származó CO2 és 

egyéb károsanyag kibocsátás, a jármű gyártása sem jelent különösebb környezet terhelést, a városi 

környezetben a kerékpárok parkolása az autókénál sokkal egyszerűbben, kisebb helyen megoldható, és 

a mindennapi, rendszeres kerékpározás jelentősen tudja csökkenteni számos betegség kockázatát.  

Ahhoz, hogy a kerékpározás részaránya a közlekedési módok között növekedni tudjon a közeljövőben, 

a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére és bővítésére van szükség, hogy minél több közlekedő érezze 

elérhető, biztonságos alternatívának a kerékpározást. A közlekedési projektek előkészítésének egyik 

fontos lépése az adott projekt gazdasági értékelése, amikor adott szempontrendszer szerint vizsgálják, 

hogy a projekt teljesíti-e a kitűzött szakpolitikai célokat, illetve hogy a társadalom számára várhatóan 

megtérül-e az adott befektetés. Ezen értékelési módok közül a közlekedési projektek esetében a 

leggyakrabban alkalmazott módszer a költség-haszon elemzés, de alternatíva lehet a többkritériumos 

elemzés vagy a költséghatékonysági elemzés is. Ezeknek az eszközöknek jól bejáratott módszertanuk 

van, és hatékony segítséget nyújtanak a döntéshozók számára annak eldöntésekor, hogy egy projekt 

végrehajtásra kerüljön-e, illetve hogy egymással versengő projektek vagy projektváltozatok közül 

melyik valósuljon meg.  
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A kerékpározás rendelkezik olyan különleges, csak erre a közlekedési módra jellemző hasznokkal, 

amelyeket a jelenlegi módszertanok nem, vagy csak korlátozottan vesznek figyelembe, így pedig a többi 

közlekedési módhoz képest a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését célzó projektek kedvezőtlenebb 

megtérülést mutathatnak, amelynek következtében a finanszírozásról és a megvalósításról szóló döntés 

során hátrányba kerülhetnek a többi projekthez képest. Ilyen haszon például a kerékpározásból származó 

különböző egészségügyi hasznok vagy a növekvő biztonságérzetből származó hasznok. Jelen cikk célja 

ezeknek a hasznoknak a számbavétele, a velük foglalkozó tudományos kutatások áttekintése, és 

javaslattétel az alkalmazásukra a gazdasági értékelési módszertanokban.  

A cikk az első részben bemutatja a kerékpáros projektek gazdasági értékelésére használható 

módszertanokat, majd ezt követően sorba veszi a kerékpározás hasznait aszerint csoportosítva azokat, 

hogy melyiket milyen mértékben veszik figyelembe a jelenlegi módszertanok. A második részben 

azokat a hasznokat tekintjük át, amelyek a jelenlegi módszertanban is szerepelnek, és amelyek esetében 

legfeljebb kisebb kiigazításra van szükség, a harmadik részben a jelenleg figyelembe nem vett, de 

számszerűsíthető és a gazdasági értékelési szempontok logikája szerint is figyelembe veendő hasznait 

mutatjuk be a kerékpározásnak. A negyedik fejezetben azokról a hasznokról ejtünk szót, amelyek bár 

kétségtelenül léteznek, valamilyen okból nem vehetők figyelembe a gazdasági értékelés során. A cikk 

rövid konklúzióval zárul.  

1. A gazdasági értékelő módszertanok és alkalmazásuknak gyakorlata 

1.1 Költség-haszon elemzés 

Közlekedési projektek gazdasági értékelését leggyakrabban a költség-haszon elemzés segítségével 

végzik el. Ez a módszertan számba veszi egy közpolitikai intézkedés vagy egy projekt megvalósulásának 

minden költségét és hasznát az intézkedés vagy a projekt teljes élettartama alatt, diszkontálja ezeket, 

majd ezeknek a diszkontált hasznoknak és költségeknek az összevetésével kiszámítja a projekt nettó 

jelenértékét. Amennyiben ez a nettó jelenérték nullánál nagyobb, úgy a projekt megtérül, így 

végrehajtása ajánlható. Fontos, hogy a módszertan nem csak egy intézkedés közvetlen hasznait veszi 

figyelembe, hanem közvetett hasznait és költségeit is, ami által lehetőség van a szélesebb körű 

társadalmi hasznok és költségek számbavételére is. Költség-haszon elemzést közlekedési projektekre 

Európában legkorábban az Egyesült Királyságban alkalmaztak az M1-es autópálya és a londoni Viktória 

metróvonal építésekor [1, o. 278].  

Az Európai Unió a 2014 és 2020 közötti programozási időszakra kiadott egy iránymutatást [2], amely 

alapján az egyes tagállamok elkészíthették a saját maguk részletes költség-haszon elemzési útmutatóit. 

Ez az EU-s szintű dokumentum előírja, hogy az Unió Kohéziós Alapja által finanszírozott beruházásokat 

milyen módszertan szerint kell értékelni, illetve számos kritériumot ad meg arra, hogy mikor 

finanszírozható egy projekt EU-s forrásból. Például a projekt közgazdasági megtérülésének nagyobbnak 

kell lennie egynél, (ez igazolja, hogy a projekt megvalósítása társadalmi szempontból kívánatos), míg a 

pénzügyi megtérülés nem lehet nagyobb egynél (ez igazolja, hogy a projektnek szüksége van pénzügyi 

támogatásra). Kötelező jelleggel ilyen elemzést csak az 50 millió eurót meghaladó költségvetésű 

projektek esetén kellett végezni. Ennek az útmutatónak az általános megközelítése szerint figyelembe 

kell venni a projekt következtében létrejövő minden direkt foglalkoztatási és externális környezeti 

hatást, míg az indirekt hatásokat nem szabad figyelembe venni, mivel ezeket jellemzően nehéz 

számszerűsíteni, és így elkerülhető bizonyos hasznok duplán számolása.  

Ebben az útmutatóban semmilyen kerékpározás-specifikus haszon nem szerepel, ahogy ezek a hasznok 

szintén hiányoznak az uniós útmutató kiegészítő dokumentumának számító kézikönyvből, a Handbook 

on the External Cost of Transportból is. [3] Ennek a hiánynak számos oka lehet: a kerékpáros projektek 

jellemzően nem érik el az 50 millió eurós határt, illetve ezeknek a projekteknek az összköltségéhez 

képest arányaiban sok erőforrást venne igénybe egy költség-haszon elemzés elkészítése. Ugyanakkor a 

Handbook on the External Cost of Transport tartalmaz számos olyan közlekedésből származó negatív 

externáliát, amelyek csökkenthetők a kerékpározás térnyerésével a többi közlekedési módhoz képest. 

Ilyen például az utazási idő csökkenéséből származó haszon, a járműüzemeltetés költsége, a balesetek, 

a zaj- és légszennyezés, valamint a klímaváltozás. Az útmutató továbbá teret ad olyan, a 

dokumentumban nem meghatározott hasznok figyelembevételére, amelyek jelentős hatással bírnak, de 
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nem kerültek be a tételes felsorolásba, tehát van mód például a kerékpározás egészségügyi hasznainak 

a számbavételére is.  

Az EU-s ajánlások alapján készült magyar költség-haszon elemzési útmutató [4] bizonyos kerékpáros-

specifikus kérdésekre külön is kitér, ugyanakkor több helyen szembe megy a nemzetközi szakmai 

konszenzussal és az EU-s ajánlással. A nemzetközi irodalomban például a kerékpáros közlekedési 

módhoz kapcsolódó utazási időérték jellemzően magasabb, mint más közlekedési módok, például az 

egyéni autóhasználat esetében, a dokumentum mégis alacsonyabb értéket javasol, egy 2006-os 

tanulmányra hivatkozva. Az útmutató javasolja a kerékpározásból származó egészségügyi hasznok 

figyelembevételét, 0,1$/ megtett kilométeres értékekkel, 2008-as áron számolva, egy 2006-os kanadai 

tanulmányra hivatkozva [5]. Az útmutató ajánlja továbbá a megnövekedett kerékpáros turizmusból 

származó közvetett hasznok figyelembevételét, ami szembe megy az EU-s szintű dokumentum 

ajánlásaival, mivel a kerékpáros beruházás környezetében megfigyelhető turisztikai forgalom 

növekedése valószínűleg egy másik területen a turisztikai forgalom csökkenésével jár együtt.  

Kifejezetten kerékpáros infrastruktúrára készült költség-haszon elemzésre nyilvánosan elérhető példa 

az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút magyar szakaszára készült tanulmány [6]. A kerékpárút egyszerre 

szolgálná az utat turisztikai céllal és hivatásforgalmi céllal használókat is, a tanulmány ezt a két 

csoportot élesen elkülöníti, és külön veszi figyelembe az egyes csoportoknál releváns hasznokat. Ezzel 

a megközelítéssel kezelhetők az eltérő használati célból eredő eltérések: az ingázók például érétkelik a 

minél rövidebb útvonalat és az ezzel járó időnyereséget, a turisztikai célú felhasználók ennek sokkal 

kisebb jelentőséget tulajdonítanak.  

A környező országok nemzeti CBA útmutatói nem tartalmaznak semmilyen kerékpáros-specifikus 

hasznot, amit kötelezően figyelembe kellene venni, se a bolgár [7], se a cseh [8], se a horvát [9], se a 

román [10] útmutatóban nem esik szó a kerékpározásról.  

A jelenlegi, 2021 és 2028 közötti EU-s programozási időszakra az Európai Bizottság 2021 

szeptemberében adott ki új költség-haszon elemzési útmutatót [11]. A legfontosabb újdonága ennek az 

időszaknak, hogy nem lesz kötelező költség-haszon elemzéssel bizonyítani az EU felé, hogy egy adott 

projekt megfelel a finanszírozás feltételeinek, ennek bizonyítására más módszerek is elérhetővé váltak, 

mint például a multikritériumos elemzés, ezzel is nagyobb rugalmasságot adva a tagállamoknak és az 

egyes projektek előkészítőinek. Ugyanakkor a közlekedési projektekre továbbra is ajánlott CBA 

készítése. A költség-haszon elemzés módszertanával kapcsolatban a 2014-es útmutatóhoz képest csak 

minimális változtatásokat tartalmaz, és továbbra sincsenek kerékpáros-projekt specifikus ajánlások 

ebben a dokumentumban sem. Az ezen a dokumentumon alapuló nemzeti szintű útmutatók még 

kidolgozás alatt állnak.  

1.2 További értékelő eszközök 

A költség-haszon elemzés mellett további eszközök is rendelkezésre állnak a közlekedési 

infrastruktúrafejlesztési projektek gazdasági értékeléséhez. A költség-hatékonysági elemzés (cost-

effectiveness analysis, CEA), arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyik projekt-variációnak van a 

legkedvezőbb hatása a legalacsonyabb költség mellett. A CEA abban tér el a CBA-tól, hogy a hasznokat 

nem pénzben kifejezve értékeli, így ez a módszer akkor alkalmazható, ha egy projekt különböző verziói 

ugyan azt az eredményt érik el, csupán azok mértéke, illetve az egyes projektvariációk költsége tér el 

egymástól. Feltétele a módszer alkalmazhatóságának, hogy minden költség megbecsülhető legyen, ne 

legyenek rejtett költségek. A CBA-hoz képest eltérés még, hogy ez a módszertan nem méri fel, hogy a 

társadalom számára megtérül-e a befektetés: ezt külön érdemes vizsgálni ennél a módszertannál [11]. 

Kerékpáros projektek értékeléséhez azért lehet alkalmas ez a módszertan, mert nem kell a különböző 

hasznok pénzbeli kifejezésének módszertani problémájával törődni, hanem elég az egyes hasznok 

mértékét megbecsülni, ugyanakkor problémát jelenthet az, hogy a kerékpáros projektek jellemzően 

többféle célt próbálnak egyszerre elérni.  

Egy másik lehetséges, nagyon rugalmas eszköz a multi-kritériumos elemzés (mulit-criteria analysis, 

MCA). Ahogy a nevében is szerepel, ez a keretrendszer képes egyszerre több kritérium szerint értékelni 

a projekteket, szemben a CBA-val vagy a CEA-val, ahol egy szempont mentén történik az értékelés. A 

módszertan megengedi nehezen vagy egyáltalán nem mérhető szempontok figyelembevételét is, 

kvalitatív módon, ami szintén nem igaz a másik két elemzési módszerre. Az MCA kivitelezésére számos 
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iskola létezik, nincsen egy egységes elfogadott módszertana, a kellően alátámasztott vizsgálat azonban 

itt is nagy fokú körültekintést és részletes, pontos bemeneti adatokat igényel [2].  

1.3 Kerékpáros forgalom becslésének gyakorlata 

A fejlesztések következtében várható kerékpáros forgalom változásának modellezése az egyik 

legnagyobb kihívás a kerékpáros projektek értékelésekor. Az egyes projektek környezete jelentősen 

eltérhet egymástól földrajzi, időjárási szempontból, eltérő lehet a kerékpárúthálózat jelenlegi állapota, 

és jelentős eltérés lehet a kerékpározással kapcsolatos társadalmi attitűdben is. Ezeknek a tényezőknek 

mind jelentős hatása van arra, hogy a projektek következtében hogyan változhat majd a kerékpáros 

forgalom az új vagy fejlesztett szakaszokon. A projekt várható hasznának becslésekor különösen nagy 

szerepe van annak, hogy mekkora forgalomnövekedéssel számolunk, hiszen az egyes hasznok a 

kerékpárosok várható számával, illetve az általuk megtett távolsággal egyenesen arányosak. Tehát a 

forgalmi előrejelzés jelentősen befolyásolja a projekt társadalmi megtérülését.  

Kisebb projektek esetén elég lehet, ha csak hozzávetőleges becslés készül a várható forgalomnagyságra. 

Ezekben az esetekben hasznos lehet hasonló környezetben megvalósult projektek után kialakult valós 

forgalmi adatokat használni hivatkozási pontként. Nagyobb kiterjedésű projektek esetén azonban 

érdemes lehet teljeskörű forgalmi modellt készíteni. Ebben az esetben különösen fontos, hogy a jelenlegi 

forgalomról jó minőségű input adatok álljanak rendelkezésre. Ez utóbbi adat már csak aztért is fontos, 

mert ennek hiányában a projekt utólagos értékelése is lehetetlenné válik.  

A kerékpáros forgalom modellezésének és előrejelzésének egyre komolyabb irodalma van. Gehrke és 

Readon Cambridge, Massachusetts példáján mutatják be, hogyan lehetséges a jelenlegi legfejlettebb 

eszközökkel előre jelezni a napi kerékpáros forgalmat egy javasolt kerékpárútra [12]. Henkey és társai 

(2017) olyan modellt fejlesztettek, amely alkalmas a kisebb településeken is a kerékpáros forgalom 

modellezésére [13]. Jecyna és társai a forgalmi modellezéssel foglalkozók körében legelterjedtebb 

szoftvert, a VISUM programot használták a kerékpáros forgalom modellezésére [14]. Hankey és társai 

(2021) pedig olyan modellt fejlesztettek, amelynek a segítségével olyan helyeken is nagy pontossággal 

lehet forgalmi modellt készíteni, ahol nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű adat [15]. Ők ugyanis 

utcákról készült, online elérhető fényképek és a Google-től származó POI (point of interest) adatok 

alapján becsültek gyalogos és kerékpáros forgalmat. Az így készült modellük pontosságában nem tér el 

jelentősen a hagyományos modellek pontosságától.  

2. A jelenlegi gyakorlat által is figyelembe vett hasznok 

A kerékpározás számos hasznát, amelyek más közlekedési módok esetében is megjelennek, a jelenlegi 

gyakorlatok is figyelembe veszik. Az alábbiakban ezeket a hasznokat vesszük számba, és hívjük fel a 

figyelmet az esetlegesen szükséges módosításokra.  

2.1 Utazási idő rövidüléséhez kapcsolódó haszon 

Az utazási idő rövidüléséből származó haszon elsősorban a már kerékpározók körében lehet jelentős, 

például abban az esetben, ha egy eddig kerékpárral biztonságosan nem közlekedhető szakasz válik 

kerékpározhatóvá, így a kerékpárosoknak már nem szükséges nagyobb kerülőt tenniük. Az utazási idő 

rövidülés jellemzően a közlekedési infrastruktúra fejlesztések egyik legnagyobb haszna, ennek a 

pénzben kifejezett értékéről komoly irodalom áll rendelkezésre. A költség-haszon elemzésben történő 

alkalmazásról részletes leírás található például az Európai Bizottság útmutatójában [2].  

Több tanulmány is arra jutott, hogy a kerékpárosok utazási idő értéke, vagyis az az összeg, amit 

hajlandóak lennének fizetni egységnyi utazási idő rövidüléséért (angolul value of travel time, VOTT), 

jellemzően magasabb, mint más közlekedési módok esetében, például az autó vagy a közforgalmú 

közlekedés esetében. Wardman és társai azt találták, hogy a kerékpárosok VOTT-je 18.17 EUR/óra [16], 

míg Börjesson és Eliasson tanulmányukban ugyanezt az értéket 16 EUR/óra nagyságúnak találták [17]. 

Fontos tehát, hogy a kerékpáros projektek értékelésekor kerékpáros-specifikus értékek kerüljenek 

alkalmazásra, és ne általános vagy más közlekedési módokhoz tartozó VOTT-vel történjen ennek a 

haszonnak a becslése, ez ugyanis alulreprezentálná, hogy a kerékpárosok mennyire értékelik ezeket a 

fejlesztéseket.  
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2.2 Változás a balesetek számában 

A közlekedési beruházások túlnyomó többségében a balesetek száma vagy változatlan marad, vagy 

csökken, legyen szó akár közúti, akár közforgalmú közlekedési beruházásról. Kerékpáros 

infrastruktúrával kapcsolatos projektek jellemzően biztonságosabb környezetet alakítanak ki a 

kerékpárosok számára, ezért feltételezhető, hogy egy kerékpáros, aki az adott szakaszon közlekedik, 

kisebb valószínűséggel szenved majd balesetet. A különböző közlekedési módok esetén jól bejáratott 

módszertana van annak, hogy hogyan lehetséges a közlekedési balesetek számának csökkenésének a 

pénzbeli kifejezése, kisebb módosításokkal ez a módszertan alkalmazható lenne a kerékpáros 

projektekre is.  

Azonban a növekvő kerékpáros forgalom miatt lehetséges, hogy a kerékpárosbalesetek abszolút száma 

még akkor is nő, hogyha egyébként a balesetek bekövetkezésének a valószínűsége csökken. Ezt az 

ellentmondást fontos kezelni, és a 3.1-es részben még visszatérünk erre a kérdésre, amikor a 

kerékpározás egészségügyi hatásairól írunk majd.  

2.3 Az üvegházhatsú gázok kibocsátásának, a helyi légszennyezésnek, a zajszennyezésnek és 

a közúti torlódások csökkenéséből származó hasznok 

Ha egy kerékpáros fejlesztésnek köszönhetően közlekedők biciklire váltanak autóról, akkor számos 

olyan pozitív haszon keletkezik, amely az egyén számára externálisnak tekinthető. Ezek a hasznok 

ahhoz hasonlóan számszerűsíthetőek, mint amikor egy közforgalmú közlekedési projekt 

eredményeképp jön létre a módváltás, autóról közösségi közlekedésre. Mind a két esetben csökken az 

üvegházhatású gázok, a helyi szinten szennyező, egészségre káros hatással bíró gázok kibocsátása, 

kisebb lesz a zajszennyezés, és kisebbek lesznek a közúti torlódások is. Itt is kiemelt jelentősége van a 

forgalmi modellezésnek, ami az egyes projektek esetében a módváltók arányát megbecsüli. Miután ez 

az arány ismert, utána a hasznok pénzbeli értéke már kiszámítható az ismert módszertanok szerint vagy 

a nemzeti [4], vagy az EU-s szintű útmutatónak megfelelően [3].  

3. A jelenlegi gyakorlat által figyelembe nem vett hasznok 

A kerékpározásnak, illetve a kerékpáros projekteknek vannak csak erre a közlekedési módra jellemző 

hasznai. Ezen hasznok figyelmen kívül hagyása pontatlan becslést eredményezhet a projektek várható 

társadalmi megtérüléséről, más projektekhez képest hátrányosabb színben feltüntetve azokat. Ebben a 

részben ezeket a hasznokat ismertetjük, illetve olyan lehetséges számítási módokat, amiknek a 

segítségével ezek a hasznok monetarizálhatók.  

3.1 Hosszú távú egészségügyi hasznok 

A rendszeres kerékpározásnak számos hosszú távú egészségügyi haszna van: bizonyíthatóan csökkenti 

a stresszszintet, a kardiovaszkuláris és rákos megbetegedések kockázatát, és növeli az általános 

állóképességet, amely hatásoknak köszönhetően nő az egyén várható élettartama, illetve a várható 

egészségben eltöltött évek száma.  

A nemzetközi irodalomban a leggyakrabban alkalmazott módszer az aktív mobilitás egészségügyi 

hasznainak számszerűsítésére és monetarizációjára a WHO által kifejlesztett HEAT (Health Economic 

Assessment Tool) módszertana [18]. Az eszköz elérhető egy nagyon egyszerű, letisztult online felületen 

keresztül, amelynek segítségével könnyedén ki lehet számolni a projektek esetében létrejövő 

egészségügyi hasznokat [19]. 2007-es bemutatása óta az eszköz számos fejlesztésen ment keresztül, 

nemzetközi szakértők bevonásával.  

A HEAT módszertan csak a halálozás valószínűségével foglalkozik a ’statisztikai élet értéke’ (value of 

statistical life) keretrendszert alkalmazva, és nem veszi figyelembe a kerékpározás rövidtávú 

betegedéseket megelőző hatását, mivel utóbbival kapcsolatban nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű 

tudományos bizonyíték. A módszertan lineáris dózis-válasz függvényt használ, aminek előnye, hogy 

nem szükséges a kerékpározás jelenlegi szintjét ismerni, hanem elég csak annak változását megbecsülni, 

ami jelentősen könnyebbé teszi a módszer alkalmazását. A módszer nemcsak a kerékpározás 

egészségügyi hasznait veszi figyelembe, hanem foglalkozik a negatív hatásokkal is: mind a balesetek 

megnövekedett kockázatát, mind a légszennyezettségnek való magasabb kitettséget figyelembe veszi a 

számítások során, így egy komplex képet tud adni a kerékpározás várható egészségügyi hatásairól.  
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Más tanulmányok eltérő módszertant alkalmaznak a hosszútávú egészségügyi hasznok számításakor. 

Mueller és társai a fizikai aktivitás által megelőzhető halálozást használják, mint a kerékpározás 

egészségügyi hasznainak fő indikátora [20]. Ők a HEAT módszertanhoz képest eltérő értéket, az úgy 

nevezett metabolikus egyenértéket használják arra, hogy a fizikai mozgást mérjék, és ez alapján 

számítják ki a kerékpározás által okozott marginális haszon mértékét az egyén számára. Ők is 

foglalkoznak a légszennyezettségnek való magasabb kitettség következményével, és ennek a kockázatát 

hasonló mértékűnek látják, mint a HEAT módszertan készítői. De Hartog és társai saját módszertana a 

HEAT-éhez és Mueller és társaihoz képest is nagyobbnak becsüli a kerékpározás egészségügyi hasznát, 

illetve ők kisebbnek is becsülték a légszennyezettségnek való magasabb kitettség káros hatását [21].  

3.2 Rövid távú egészségügyi hasznok 

Egyes kutatások szerint a kerékpározásnak rövid távú egészségügyi hatásai is vannak: a kerékpárral 

közlekedők kevesebbszer betegek, így kevesebb napot töltenek betegszabadságon. Erre jutottak például 

Buerkers és társai [22], az amerikai egészségügyi kormányzattól, valamint Belgiumból és Hollandiából 

származó adatok alapján. Ugyanakkor több tanulmány, például a HEAT módszertan készítői szerint is 

ezek a típusú hasznok nem, vagy csak nagyon nehezen mérhetők, és nincs kellő minőségű tudományos 

bizonyíték a létezésükre, így vitatott, hogy ezeket a hasznokat figyelembe szabad-e venni.  

3.3 Növekvő biztonságérzet 

Más közlekedési módokhoz képest a kerékpározás során az adott módot használók számára komoly 

jelentősége van, hogy a környezet, az infrastruktúra, amit használnak, mennyire biztonságos. Az utazási 

élményt jelentősen befolyásolja, hogy nagy forgalomban, jelentős sebességkülönbséggel elhaladó autók 

mellett kell tekerni, vagy egy szeparált kerékpárút áll rendelkezésre. Adott közlekedők esetében a kellő 

biztonságérzetet nyújtó infrastruktúra hiánya gátja lehet annak, hogy a kerékpározást, mint valódi 

alternatívát mérlegeljék. Más közlekedési módoknál az infrastruktúra kialakításának nincs ennyire 

drasztikus hatása a biztonságérzetre. Ez a biztonságérzet túlmutat a balesetek bekövetkezésének várható 

valószínűségén, amivel már foglalkoztunk az egészségügyi hasznokat bemutató fejezetben, így ezt a 

hatást érdemes külön kezelni. Egy Koppenhága városa által készített munkaanyag különállóan is 

jelentősnek ítélte meg ennek a tényezőnek a hatását [23]. Van Ginkel a saját kutatásában arra a 

következtetésre jutott, hogy a biztonságosabb környezetben való közlekedés prémiuma az utazási idő 

értékében 3.63 EUR/óra mértékű [24]. Gössling és társai azt találták, hogy a biztonságérzet mellett a zaj 

és a rossz levegő miatt a kerékpárosok Ausztriában és Németországban 6.4%-kal hosszabb útvonalat 

választanak, mint ami az optimális lenne [25]. Ezek mind elég jelentős hatások ahhoz, hogy a kerékpáros 

projektek hasznai között a növekvő biztonságérzet figyelembevételre kerüljön.  

3.4 Csökkenő parkolási költségek 

A városi, zsúfolt környezetben, ahol relatíve magasak az ingatlanárak, és komoly versengés folyik a 

területhasználatért, jelentős hasznot lehet realizálni abból, ha a kerékpározás térnyerésének 

köszönhetően csökkenthető az autók parkolására használt terület. Ez abból fakadhat, hogy egy autó 

parkolására alkalmas helyen akár 8 kerékpár is tárolható, ez a sokkal kisebb helyigény pedig értékes 

területeket szabadíthat fel.  

Ennek a haszonnak a számbavétele több módszerrel is lehetséges. Lind a vállalatok költségcsökkenését 

vette figyelembe, hiszen ha a vállalatok munkavállalói nem autóval, hanem kerékpárral járnak, akkor 

kevesebbet kell fizetni a dolgozók parkolóhelyeinek bérlésére [26]. Hasonló technika lehet, ha azt 

mérjük fel, hogy mennyibe kerül az adott helyszínen egy magán parkolóházban egy parkolóhely bérlése 

egy magánszemélynek. Ha közterületi parkolóhelyek megszüntetésének a hasznát kell kiszámolni, 

akkor annak a parkolóhelynek az alternatív hasznosításából származó bevétel segíthet forintosítani ezt 

a bevételt.  

4. A kerékpározás létező, ám a gazdasági értékelés során figyelembe nem vehető hasznai 

A fent felsoroltakon kívül a kerékpározásnak számos olyan haszna van, amelyek bár jelentősek, és 

segíthetik bizonyos szakpolitikai célok megvalósulását, nehezen számszerűsíthetők, és ezért egy 

gazdasági értékelési módszertanba sem illeszthetők be.  
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Az egyik ilyen szempont a helyi, a kerékpáros infrastruktúra mellett elhelyezkedő üzletek és 

szolgáltatások forgalmának növekedése. Például Volker és Handy irodalomkutatásukban azt találták, 

hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztések fellendítették a közelben található vállalkozásokat [27]. Ez 

azért különösen fontos eredmény, mert a kerékpáros beruházásokat ellenzők egyik fő érve, hogy 

csökkenhet a helyi boltok forgalma, ha a beruházás részeként csökkentik a parkolóhelyek számát, és így 

az autóval érkező vásárlóknak nehezebb lesz megállniuk. Ugyanakkor ezek az eredmények arra utalnak, 

hogyha van is ilyen hatás, a növekvő kerékpáros forgalomból származó keresletnövekedés ellensúlyozni 

tudja azt. A kisebb, helyi boltok fejlődése a városszéli nagy szupermarketekkel és plázákkal szemben 

egy fenntarthatóbb gazdasági szerkezetet eredményezhet, ám ezek a hatások a gazdasági értékelési 

folyamatban monetarizálva nem szerepeltethetők. Ennek oka, hogy társadalmi szinten a kereskedelem 

és szolgáltatások összforgalma nem változik a projekt hatására, hiszen mindösszesen arról van szó, hogy 

ugyanazt az összeget máshol költik el a vásárlók: egyes helyeken nő a forgalom, máshol viszont 

csökken.  

Hasonló a helyzet a kerékpáros turizmussal is. Amennyiben egy projektnek elsődleges célja egy 

helyszínen a kerékpáros turizmus növelése, akkor természetesen az ott megjelenő turisztikaiforgalom-

növekedés figyelembe vehető a gazdasági értékelés során, ugyanakkor amennyiben ez a terület nincs a 

fejlesztés fókuszában, úgy nem szabad figyelembe venni, hiszen társadalmi, országos szinten a 

turisztikai forgalom várhatóan nem fog növekedni, inkább csak annak áthelyeződése várható más 

helyszínekről.  

Az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) dokumentuma említ további társadalompolitikai célokat, 

amelyeknek az eléréséhez hasznos lehet a kerékpározás közlekedés módokon belüli részarányának 

növelése [28]. Ilyen például a nők társadalmon belüli helyzetének javítása. Gerrard és társai például azt 

találták, hogy a jó kerékpáros infrastruktúrával rendelkező városok közlekedési rendszere inkluzívabb, 

és egyenlőbb lehetőségeket kínál a nőknek [29]. A biztonságos kerékpározást lehetővé tevő hálózatok 

azáltal is csökkentik a nők terheit, hogy a jogosítvánnyal még nem rendelkező, de az önálló közlekedésre 

már képes gyerekek nem igényelnek folyamatos szállítást és kísérést, ami jellemzően a családon belül a 

nők feladata, így nekik több idejük marad egyéb tevekénységekre. A kerékpározás javíthatja a 

marginalizált csoportok, szegények hozzáférését is a munkaerőpiachoz, illetve a közösségi-kulturális 

terekhez [30]. 

Konklúzió 

A kerékpározás jelentősége a következő évtizedekben várhatóan nőni fog, mivel egyre inkább a 

figyelem középpontjába kerülnek azok a témák, mint például a globális felmelegedés vagy a fenntartható 

várostervezés, amelyekben a kerékpározás mind központi helyen szerepel. Bár a kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztése mellett számos érv hozható fel, elengedhetetlen olyan eszköztár kidolgozása, 

amely képes bemutatni, hogy a kerékpározás nemcsak bizonyos szakpolitikai célok elérése 

szempontjából hatékony, hanem anyagilag is megtérülő befektetést jelent a társadalomnak. Mivel a 

közlekedési projektek értékelésére használt gazdasági eszközök nem vesznek figyelembe számos, a 

kerékpározásra jellemző hasznot, másokat pedig nem kellő súllyal vagy a kellő értékek szerint, fontos 

ezeknek a módszertanoknak, elsősorban a költség-haszon elemzés módszertanának a bővítése, hogy az 

a kerékpározás minden hasznát figyelembe vegye. Így elkerülhetővé válik, hogy más közlekedési 

módokhoz kapcsolódó projektek a kerékpáros projektekhez képest indokolatlanul kedvezőbb 

megtérülési mutatókkal rendelkezzenek, ami hátrányosan érintené a kerékpáros projekteket a 

finanszírozási és megvalósítási döntések meghozatalakor.  

Cikkünkben áttekintettük a kerékpározás hasznait, és csoportosítottuk abból a szempontból, hogy 

melyek azok a társadalmi hasznok, amelyeket a jelenlegi módszertanok is képesek figyelembe venni és 

számszerűsíteni, melyek azok a hasznok, amelyek hiányoznak a jelenlegi gyakorlatból, és melyek azok 

a hasznok, amelyek bár léteznek, nem lehetnek részei egy hagyományos gazdasági elemzésnek. Ez a 

cikk egy olyan nagyobb kutatás része, amelynek célja egy frissített gazdasági értékelő eszköztár 

kidolgozása, amire sor kerül a közeljövőben.  

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a Danube Cycle Plans projekt (Interreg Danube Programme) keretében 

készült, amely az Európai Unió (ERDF, IPA) társfinanszírozásával valósul meg.  
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Kivonat: A Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (SUMP-ok) kulcsfontosságú szakpolitikai eszközökké 

váltak a városi területek megközelíthetőségének javításában, valamint az aktív és fenntartható 

közlekedési módok felé történő elmozdulás ösztönzésében. A hatályos előírások a gyalogos 

létesítmények fizikai kialakításának minimumkövetelményeire (szélesség és az akadálymentes 

kialakítás) terjednek ki. Nem vehetők figyelembe általuk olyan további szempontok, mint például az 

attraktív környezet, a növényzet vagy éppen a járókelők biztonságérzete. Eddig egy szisztematikus 

módszertan hiányában a stratégiai dokumentumok és a fizikai beavatkozások hatásai csak 

korlátozottan voltak értékelhetők. A KTI kutatási projektje során kidolgozta a gyalogos közlekedés 

számára kialakított létesítmények minőségi szempontú felmérésére szolgáló új módszert, amely 

lehetővé teszi a közterületek gyalogolhatóságának széles spektrumú értékelését. A kutatásmódszertan 

és a gyalogolhatósági index kialakítása várostervezők, érdekképviseleti szervezetek szakértői, oktatók 

és egyéb releváns szakemberek bevonásával történt, hangsúlyt fektetve arra, hogy az értékelő rendszer 

a különböző felhasználói csoportok és korosztályok sokoldalú igényeit is figyelembe vegye. 

Bemutatásra kerülnek a kísérleti mérések alkalmával gyűjtött tapasztalataink is, amelyet Budapest 

egy funkcionálisan változatos területén végeztünk el az értékelő módszer finomhangolása érdekében. 

A gyalogolhatósági index értékei alapján készült térképekkel szemléltjük a kísérleti vizsgálati terület 

gyalogolhatóságát és fogalmazunk meg következtetéseket, valamint a fejlesztési lehetőségek irányát.  

Kulcsszavak: gyalogolhatóság, gyalogos infrastruktúra, gyalogos közlekedés, fenntartható városok, városi 

mobilitás 

Bevezetés 

A városok kialakulásakor a személygépkocsi, mint közlekedési eszköz még nem létezett, ezért a városok 

szerkezete, illetve a közterületek és utcák kiterjedése, felosztása is úgy alakult ki, hogy abban az időben 

legalapvetőbb közlekedési módnak számító gyaloglás kapta a főszerepet. A XX. század során Észak-

Amerikából kiindulva Nyugat-Európába, majd Magyarországra is megérkezett a sorozatgyártásban 

készülő személygépkocsi, és később a gyorsan népszerűvé váló közlekedési módot a középpontba 

helyező város-, közterület- és közlekedéstervezés. A területhasználati politika pedig a bejárható, 

emberléptékű, élményekben gazdag város helyett a személygépkocsikat kiszolgáló – közlekedést és 

parkolást biztosító – struktúrát helyezte a fókuszba. A települések kialakítása, valamint a közlekedéshez 

való általános hozzáállás a mai napig magán viseli ennek a több évtizedes folyamatnak és a kapcsolódó 

gépjárműközpontú filozófiának a jegyeit. A nagyvárosok belső területein áthaladó széles, és elsősorban 

gépjárműforgalomra tervezett közutak, a közterületek képét alapjaiban meghatározó parkolóhelyek, a 

gyalogosforgalom szűk sávokra, valamint aluljárókba és felüljárókra terelése, a közforgalmú közlekedés 

háttérbe szorítása, a kötöttpályás közlekedés felszámolása mind azt az üzenetet hordozták-hordozzák, 

hogy a prioritás a személygépjárműveké és az azzal közlekedő emberé – ez az üzenet pedig az évtizedek 

alatt az fókuszon kívül eső közlekedési módok (pl. közforgalmú közlekedés, gyaloglás, kerékpározás) 

társadalmi elfogadottságát is rontotta. 

A XXI. század első évtizedeiben a nemzetközi paradigmaváltáshoz illeszkedően hazai környezetben is 

teret nyert az a várostervezési elv, miszerint az élhető település alapfeltétele, hogy az jól, kényelmesen 
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és biztonságosan sétálható legyen. A gyalogosbarát települési környezet iránti igény egyre nagyobb, a 

téma köré szerveződő szakmai és civil mozgalmak egyre erősödnek. A cél közös: gyalogosbarát, élhető 

városi terek kialakítása, amelyek egészséges, biztonságos és vonzó városi köz- és életteret biztosítanak, 

enyhítve az egészségügyi, környezeti és közlekedési problémákat. A fenntartható városi mobilitás 

igényének térnyerésével együtt közlekedéspolitikai célkitűzéssé vált az aktív közlekedési módokat – 

gyaloglás és kerékpározás – választók arányának növelése. Magyarországon napjainkig nem voltak 

jellemzőek az aktív mobilitást vizsgáló kutatások, ahol mégis, ott alapvetően a városi mobilitási tervek 

készítése, illetve az önkormányzati célkitűzések eredményeképpen került számszerűsítésre a gyaloglás 

közlekedési módokon belüli részaránya. Az aktív közlekedési módok közlekedési munkamegosztásból 

kitett arányának (modal share) meghatározása jellemzően az utóbbi évek hozadéka, korábban az egyéni 

és közforgalmú közlekedésre szűkített vizsgálatok kiterjesztése az évtizedek során jelentősen átalakult 

mobilitási eszközök kínálata alapján [1]. Az 17. ábra térképe szemlélteti néhány magyar város gyalogos 

közlekedés részarányát (modal share) a hozzáférhető mérések és stratégiai dokumentumok alapján – e 

mérések módszertana és a viszonyítás alapja sem, vagy csak korlátozottan reprodukálható, ezért az 

adatok összevetésére is csak e korlátok ismeretében van lehetőség. 

 

17. ábra: Magyar városok százalékos gyaloglási arányai (saját szerkesztés [2–7] alapján) 

Cikkünk célja a közterületek gyalogolhatóságát mérő index kidolgozási munkafolyamatának és az 

alkalmazásával képezhető eredmények bemutatása. Az index elsősorban döntéstámogató eszköz, amely 

lehetővé teszi a különböző közterületek adottságainak és állapotának kvalitatív szempontok mentén 

történő összehasonlítását, valamint beavatkozások előtt és után alkalmazva lehetőséget biztosít a 

fejlesztések hatásainak számszerűsítésére. Megemlítendő, hogy a fizikai adottságokon túl a közpolitikai, 

jogszabályi, szervezeti és anyagi körülmények is befolyásolják a közterületek gyalogolhatóságát. 

A módszertannal szemben támasztott legfőbb követelmény az, hogy olyan döntéstámogató és 

monitoring eszköz legyen, amely alkalmas: 

• a közterületek gyalogolhatóságának objektív módon történő mérésére, valamint az egyéni és 

szubjektív szempontok, illetve a helyi preferenciák figyelembe vételére is; 

• mikro- (utca szintű megközelítés) és makroszintű (területi megközelítés, ahol a rendszeresen 

igénybe vett települési funkciók és szolgáltatások elérhetősége a kérdés) jellemzők figyelembe 

vételére; 

• kisebb (a fejlesztési vagy felmérési terület pár utcányi területet fed le) és nagyobb (jellemzően 

városrész, kerület, illetve kisváros) méretű területek felmérésére; 

• speciális előképzettség és tudás nélkül értelmezhető, illetve biztosított az eredmények későbbi 

reprodukálhatósága. 

Cikkünk bemutatja a vonatkozó szakirodalom releváns eredményeit és az utóbbi években megvalósult 

kutatások módszereit és következtetéseit. Ezután leírásra kerül az alkalmazott módszertan felépítése és 

a vizsgálat szerkezete, emellett kifejtjük a módszer tesztelésének tapasztalatait és a megvalósított 

auditok eredményeit. Az eredmények bemutatását követően az összefoglalásban kitérünk a gyakorlati 

alkalmazhatóság vonatkozásaira és a jövőbeli fejlesztési irányokra. 

1. Szakirodalmi összefoglaló 

Számos város célkitűzései között szerepel a rendszeres gyaloglás térnyerésének támogatása az általános 

gyaloglási feltételek javítása – pl. közlekedésbiztonsági és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 
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– révén. A gyaloglási feltételek javítása mellett, illetve azzal párhuzamosan az élhető város koncepciója 

is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a döntéshozatali folyamatokban. Továbbá egyre inkább előtérbe 

kerül az a városfejlesztési alapelv, miszerint az ember és a város élettér-funkciójának kell a tervezés 

középpontjában állnia, a többi funkció (mint amilyen a közlekedés is) pedig ne, vagy csak a lehető 

legkisebb mértékben zavarják a városi életet [8]. A városi élettér és környezet romló minőségére 

(például zaj, zsúfoltság, szennyezett levegő) kézenfekvő megoldás a nem motorizált közlekedési módok 

népszerűsítése, melynek egyik jelentős beavatkozási pontja a sétálható vagy gyalogolható városrészek 

és közterületek kialakítása [9]. A gyalogos közlekedés vonzó és magától értetődő alternatívává történő 

előrelép(tet)éséhez szükség van egyrészt a közterületeket gyalogosbaráttá alakító infrastrukturális 

fejlesztésekre, másrészt a gyalogosbarát területfejlesztési politika révén szükség van olyan városok és 

városrészek kialakítására, ahol a települési funkciók még gyaloglási távolságon belül elérhetőek [8, 10]. 

A nem motorizált közlekedés előnyben részesítését felvállaló projektek megvalósítása sokszor igen 

időigényes folyamat, hiszen a személygépkocsi-forgalom csökkentésére irányuló intézkedések még 

napjainkban is gyakran ütköznek döntéshozói és/vagy – más közterületi átalakítást (pl. parkolóhelyek 

vagy azok ingyenességének megszüntetését célzó intézkedések) és újrafelosztást célzó projektekhez 

hasonlóan [11] – lakossági ellenállásba. 

Bizonyított, hogy bizonyos városi jellemzők ösztönzik, míg más jellemzők akadályt képeznek a napi 

szintű kerékpározás és a rendszeres gyaloglás előtt. Például a sűrű úthálózat, a gyaloglási távolságon 

belül elérhető városi célpontok (üzletek, munkahelyek, oktatási intézmények, rekreációs célpontok stb.) 

csökkenthetik a gépjárműhasználatot és vonzóbbá tehetik a gyaloglást [12, 13]. 

Gyakorlatilag minden helyváltoztatás gyaloglással kezdődik és végződik [14], települési környezetben 

pedig alapvetően három gyaloglási formát különböztethetünk meg: (1) egyéb közlekedési módhoz 

kapcsolódó el- és rágyaloglás; (2) közlekedési célú gyaloglás (vagyis a teljes helyváltoztatás gyalogosan 

zajlik); (3) rekreációs célú gyaloglás (séta), azaz nem közlekedési célú gyaloglás – utóbbi esetben inkább 

a testmozgás a cél, társasági eseményekkel, kutyasétáltatással stb. kombinálva. A két közlekedési és a 

rekreációs célú gyaloglás-kategória városi környezetben nem válik el élesen egymástól: jó hálózati 

adottságú rekreációs útvonalon közlekedési céllal is jó gyalogolni. Fontos kiemelni továbbá, hogy a 

különböző motivációjú gyaloglási folyamatokhoz különböző adottságú és kiépítettséggel bíró területek 

minősülnek gyalogosbarátnak [15]. A kimondottan úticéllal gyaloglók (közlekedési cél) esetén az 

eljutási idő csökkentése elsődleges szempont az egyéb minőségi jellemzőkkel szemben, rekreációs céllal 

(vagyis nem közlekedési céllal) sétálók esetén a bejárt útvonal minősége, a vonzó és sétálást, időtöltést 

támogató környezet az elsődleges szempont [16]. A gyaloglási formák szoros kapcsolatát jól példázza, 

hogy dönthet valaki úgy, hogy az úticéllal gyaloglást (pl. napi munkába járást) a szokottnál hosszabb 

útvonalon teszi meg rekreációs célból, de emellett az is igaz, hogy a különböző céllal gyaloglók gyakran 

ugyanazon a közterületen osztoznak – a vízparti közlekedési útvonalak számos esetben töltenek be 

kifejezetten közlekedési és egyben turisztikai, rekreációs funkciót is (például a budai felső rakpart). 

A városvezetés által bírt ösztönzési lehetőségek közül kiemelkedik a városi közterületek kialakításának 

és elrendezésének fejlesztése, hiszen ezen intézkedés jelentős hatással van a lakosság közterület-

használati szokásaira, így a kerékpározásra, gyaloglásra és sétálásra is [17]. A közlekedés szempontjából 

a gyaloglás a fenntartható városi közlekedési rendszerek legalapvetőbb és legfontosabb alkotóeleme, 

emellett pedig számos egészségügyi, környezeti, társadalmi, közlekedésbiztonsági és gazdasági előnyt 

biztosít egy gyalogolható város: 

• A gyaloglás a többi közlekedési módtól gyakorlatilag független, megbízható, vagyis nem 

zavarérzékeny közlekedési mód, ennek következtében a gyalogolhatóság fejlesztése lehetőséget 

ad a város élhetőségének és a közlekedési rendszer hatékonyságának javítására. A gyaloglás 

csökkenti a különböző közlekedési létesítményektől, rendszerektől való függőséget, ezáltal a 

város kevésbé lesz kiszolgáltatott a közlekedési rendszerek esetleges meghibásodásának [14]. 

• A vonzó környezet megteremtése révén a jól gyalogolható közterületek fontos szerepet játszanak 

a városok jólétének javításában és a közösségek kohéziójának növelésében: növelik az emberek 

közötti informális interakciók gyakoriságát, amely alapvető eszköz a társadalmi hálózat és a 

lakosok közötti kapcsolati háló kiépüléséhez [18]. A vonzó közterületi kialakítás elősegíti a 

véletlenszerű találkozásokat, amelyek akár új ötletek, együttműködési lehetőségek, közös 

projektek és nem utolsósorban egy élő város, valamint egy erősebb, segítőkészebb és ellenálóbb 

helyi közösség kialakulásához is vezethetnek [19]. 
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• A gyalogosbarát közterületek ideális esetben több növényzettel és nagyobb  arányú zöldfelülettel 

rendelkeznek, így javítják a levegő minőségét (csökkenő forgalom, növekvő CO2 megkötés), és 

zajcsökkentő hatásukkal hozzájárulhatnak a gyalogosok általános hangulatának javításához. 

Különösen igaz ez a zsúfolt és nagyforgalmú belvárosi területeken, ahol a zöldterület arányának 

növelése kiemelt cél. [20] 

• A környezeti hatásokkal szoros összefüggésbe hozhatók a jótékony egészségügyi hatások is: a 

gyaloglás részarányának növekedése révén csökkenő – a motorizált közlekedési eszközökből 

származó – károsanyag-kibocsátás miatt csökken a helyi légszennyezés mértéke, ezzel pedig egyes 

krónikus betegségek kialakulásának kockázata (pl. rák, szív- és érrendszeri betegségek). Már 

önmagában a napi szintű gyaloglás is növeli a szív- és érrendszeri erőnlétet, csökkenti a 

súlyfelesleget, fokozza az állóképességet, csökkenti egyes – napjainkban már népbetegségnek 

számító – betegségek kialakulásának kockázatát (szívbetegségek, agyvérzés, cukorbetegség), 

emellett pedig a mentális egészségre is pozitív hatást gyakorol [21]. 

• A bejárható terek katalizátorként működhetnek a helyi gazdasági vitalitás és az idegenforgalom 

szempontjából [19]. Ezen hatások eredményeként a lakosok több időt töltenek a közterületeken 

[22, 23], és ezzel együtt több pénzt is költenek az üzletekben és a városközpontokban [24]. Egy 

Budapesten elvégzett vizsgálat bemutatta, hogy a közterületek újrafelosztásának hatására 

jelentősen átalakul a közterületek használatának módja, illetve számottevően növekszik a 

közterületre kitelepülő vendéglátóegységek száma [25]. Más kutatások pozitív összefüggéseket 

mutattak ki a jobb gyalogolhatóság, a megnövekedett helyi kiskereskedelmi kiadások, a helyi 

szolgáltatások és az áruk értékének növekedése, emellett pedig a több munkalehetőség 

megteremtése között [26]. 

• A városi területen belül történt halálos kimenetelű közlekedési balesetek áldozatainak csaknem 

39%-a gyalogos, 12%-a kerékpáros és 18%-a mopedes/motorkerékpáros [27]. Az infrastruktúra 

gyalogosbarát kialakításának javítása lassíthatja a közúti forgalom sebességét anélkül, hogy 

szükségszerűen a forgalom áramlásának hatékonyságát csökkentené, bizonyos infrastrukturális 

elemek segítségével pedig csökkenthető lenne a közúti balesetek kockázatának mértéke a 

gyalogosok tekintetében [28]. 

A városi közterületek gyalogolhatóságának (walkability) vizsgálata szorosan kapcsolódik a települések 

élhetőségének (liveability, quality of life) vizsgálatához, mivel átfedő szempontok befolyásolják a 

gyalogolhatóságot és a városi életminőséget. A gyalogolhatóság felmérésekor és vizsgálatakor egyaránt 

figyelembe vehetők kvantitatív (pl. infrastruktúra kialakítása, területhasználat) és kvalitatív szempontok 

(pl. biztonságérzet, esztétika), amely okán a felállított gyalogolhatósági indexek és eredményeik 

jellemzően nem összehasonlíthatók egymással. Az indexben kifejezett értékek ráadásul nem minden 

esetben szolgálnak kellő mennyiségű információval: az egyes szempontokra vonatkozó eredmények 

általában nem vezethetők vissza az index értékéből és/vagy nem áll rendelkezésre kellő részletességgel 

a számítási súlyok meghatározásának módszere, illetve a számítások részletesen lebontott eredményei. 

A gyakorlatban is alkalmazott felméréstípusok esetén a leggyakrabban a következő módszereket 

használják [15, 29]: 

• adott szempontrendszer (és a hozzá tartozó ellenőrzőlista) alapján a kijelölt útvonal végigjárása 

és értékelése (szakértői audit);  

• az útvonalak és közterületek felhasználók általi értékelése (felhasználói audit); 

• térinformatikai adatok elemzése (egyes esetekben időbeli adatokkal kiegészítve), pl. lakosságra 

vonatkozó adatok, városi és (köz)területi funkciók, területhasználat, úthálózat adatai, forgalmi 

adatok, infrastruktúrát jellemző adatok (pl. járdaszélesség), városi zöld mutató; 

• kinyilvánított preferencia vizsgálatokból gyűjtött adatok vizsgálata (pl. a gyalogosok mennyire 

tartják fontosnak a különböző szempontokat); 

• telepített szenzorok adatai alapján (pl. kamerafelvételek alapján a gyalogosok viselkedésének 

elemzése); 

• mobilszenzorok: zaj, gyorsulás és pozíció mérése, akár fényerő (megvilágítottság), hőmérséklet 

vagy levegőminőség mérése; 

• bioszenzorok alkalmazása az egyének érzelmeinek és benyomásainak vizsgálatára;  

• mobil és online alkalmazások, amelyeken keresztül a bejárt útvonalakat lehet értékelni, illetve 

akár egy kérdőívet digitális formában terjeszteni;  
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• városi séták a helyi közösség, illetve különböző célcsoportok tagjaival (pl. mozgáskorlátozottak, 

vakok és gyengénlátók, idősek, babakocsis családok, iskolás diákok); 

• szakértői panel bevonása, együttműködés a témában érintett civil és szakmai szervezetekkel, akik 

szempontokat javasolnak a felmérésekhez; 

• tematikus lakossági fórumok, vitaestek, amelyeknek témája lehet egy-egy konkrét terület 

problémáinak és adottságainak megvitatása. 

2. Módszertan 

Mivel szinte mindenki, aki helyváltoztatásra képes szokott gyalogolni közlekedési és/vagy rekreációs 

céllal – ide értendők a kerekesszéket és egyéb közlekedést segítő eszközt használók is –, ezért sokféle 

igény jelenik meg a gyalogos infrastruktúrával és a környezettel szemben. Ez az igény függ a kortól 

(különböző korcsoportokra jellemző specifikus igények), nemtől (pl. eltérő életvitel és közlekedési 

célok), élethelyzettől (gyereknevelés stb.), egészségi állapottól (nehezebb, lassabb mozgás, érzékszervi 

korlátok) és sok egyéb tényezőtől (pl. nehéz csomagokkal utazás). Célunk egy olyan index és mérési-

módszertani útmutató kidolgozása, amely figyelembe veszi a különböző igényeket és megmutatja, hogy 

egy területen mennyire könnyű, kényelmes, biztonságos, magától értetődő és vonzó gyalogosan 

közlekedni. A kutatás négy fő lépésből állt össze:  

1. Irodalomkutatás: a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése, szakértői és 

felhasználói interjúk készítése, nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata; 

2. Mérési módszer kidolgozása: az előző lépés eredményei alapján a gyalogolhatósági felmérés 

kereteinek és a mérőszám számításának a kidolgozása; 

3. Tesztelés: a mérési módszer tesztelése egy mintaterületen, az eredmények visszacsatolása és a 

mérési módszertan szükség szerinti finomítása; 

4. Az eredmények átültetése a gyakorlatba. 

 

18. ábra: A kutatás fő lépései 

Az irodalomkutatás és szakértői interjúk során a fő kérdés az volt, hogy figyelembe véve a különböző 

célcsoportok igényeit és a városon belül akár területenként is jelentősen eltérő települési szerkezetet 

milyen tényezők befolyásolják a vizsgált közterület gyalogolhatóságát. A szempontok főcsoportjaihoz 

követelményrendszert és súlyokat is rendeltünk, ami a szakértői vélemények alapján a legjobban tükrözi 

a használók szempontjait és preferenciáit. A szempontok öt indikátor kategóriába sorolhatók: 

• infrastruktúra: adottak a gyalogláshoz elengedhetetlen minimális feltételek; a gyalogos felületek 

minőségi vizsgálata (súly: 0,567, 7 db szempont); 

• biztonság: a gyalogosbarát környezet biztonságos, ha mindenki biztonságosan tud közlekedni és 

biztonságban is érzi magát (súly: 0,550, 10 db szempont); 

• akadálymentesítés: a vizsgált környezetben a gyaloglás kortól, nemtől, egészségi állapottól, 

akadályozó tényezőktől stb. függetlenül mindenki számára elérhető közlekedési mód (súly: 0,517, 

8 db szempont); 

• vonzerő: a körülmények attraktív környezetet teremtenek a gyalogos közlekedés számára (súly: 

0,450, 9 db szempont); 

• közlekedési hálózatba illeszkedés: a gyalogosbarát környezetben a leggyakoribb közlekedési 

úticélok (megállók, bikesharing gyűjtőpont stb.) gyaloglási távolságon belül elérhetőek, ennél 

fogva a gyaloglás kézenfekvő közlekedési mód (súly: 0,417, 5 db szempont). 

A második lépés folyamán véglegesítettük a mérőszámok listáját és a hozzájuk rendelendő súlyokat. 

Ehhez a szakértők és megkérdezett szervezetek képviselői kategóriánként rangsorolták a szempontokat, 

mindegyik kategóriában 5-10 darabot. Az egyes rangsorok alapján került kialakításra az indikátorok 

súlyozása, ahol a legfontosabb szempont 2,0-es szorzót, az utolsó helyre sorolt szempont pedig 1,1-es 

Irodalomkutatás
Módszertan 
kidolgozása

Tesztelés
Átültetés a 
gyakorlatba
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szorzót kapott, ezzel kiküszöbölve azt, hogy az egyes kategóriákon belül nem ugyanannyi szempont 

kerül értékelésre. A kategóriák fontosságát a páros összehasonlítás módszerével vizsgáltuk: Ross-féle 

optimális elosztást követve kellett az egyes kategóriák relatív fontosságát a szakértőknek meghatározni. 

A válaszadók rangsorai önmagukban következetesek voltak, a szakértők közül egy fő esetén 

állapítottunk meg alacsonyabb konzisztencia értéket (𝐾 = 0,8), a többiek esetén az inkonzisztens 

körhármasok száma nulla volt (vagyis 𝐾 = 1). A következetes rangsorolás ellenére a konkordancia-

mutató (Kendall-féle tau) azonban alacsony értéket vett fel. Ez az eredmény nem meglepő, hiszen a 

gyaloglás a legalapvetőbb, legáltalánosabb, mindenki számára elérhető közlekedési mód, ezért a 

gyaloglással kapcsolatban sokféle igény merül fel. A sorrend azonban mégis egyértelműen arról 

árulkodik, hogy a szakértők inkább a fizikai attribútumokat helyezték előtérbe – ennek megfelelően az 

útvonalak minőségi szempontjai (vonzerő és a közlekedési hálózatba való illeszkedés) az értékelési 

rangsor végén helyezkedtek el. Az 22. táblázat szemlélteti az alkalmazott szempontrendszert az 

infrastruktúra és a biztonság kategóriáján belül a kijelölt hét, illetve tíz szempont, valamint a szempontok 

értelmezésén keresztül. 

22. táblázat: A gyalogolhatósági indexet meghatározó szempontrendszer (szemelvény) 
Kat. Ssz. Szempont Magyarázat (pontszám) 
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1. Gyalogos felület szélessége Nincs járda (1) ► két babakocsi elfér egymás mellet (5) 

2. Hasznos felület szélessége Nincs járda (1) ► két babakocsi elfér egymás mellet (5) 

3. 
Gyalogos felületek 

karbantartása 
Nincs járda (1) ► javított, rendezett, ápolt burkolat (5) 

4. 
Gyalogos felület minősége, 

burkolat típusa 
Nincs burkolt gyalogos felület (1) ► javított, rendezett, ápolt burkolat (5) 

5. 
Megszakítás nélküli 

gyalogos hálózat 
Nincs járda (1) ► javított, rendezett, ápolt burkolat (5) 

6. Szintbeli átkelők 
Szintbeli átkelési lehetőség nincs, de igény lenne rá (1) 

► van szintbeli átkelési lehetőség (5) 

7. 
Tájékozódást segítő 

információk 

Nincsenek információs táblák (1) ► valós idejű, könnyen értelmezhető, 

szükség esetén többnyelvű információ (5) 

II
. 

B
iz
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n
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1. Konfliktusok 
Nincs lehetőség konfliktusmentes gyaloglásra (1) 

► nyugodt, zavartatás- és konfliktusmentes gyaloglás (5) 

2. 
Gyalogátkelőhelyek 

sűrűsége 

Nem található gyalogátkelőhely, de indokolt lenne (1) 

► sűrűn, viszonylag kis távolságra helyezkednek el egymástól kijelölt 

gyalogátkelőhelyek (5) 

3. 
Gyalogátkelőhelyek 

elhelyezkedése 

Nincs kijelölt gyalogátkelőhely (1) ► az útkeresztezési igények közvetlen 

közelében van kijelölve gyalogátkelőhely (5) 

4. 
Gyalogátkelőhelyek 

kialakítása 

Nincs kijelölt átkelési lehetőség (1) ► az utca két oldala között kényelmes, 

konfliktus-mentes átkelési lehetőség van; a gyalogátkelőhely jól 

észrevehető a járművezetők számára (5) 

5. 

Jelzőlámpás 

gyalogátkelőhelyek 

zöldidejének hosszúsága 

Nincs kijelölt vagy jelzőlámpás gyalogátkelőhely (1) 

► minden gyalogos – a korlátozott mozgásképességű személy is – normál 

sebességgel haladva átér a zöldidő alatt (5) 

6. 

Gépjárműforgalom és 

gyalogos felület közötti 

távolság, fizikai elválasztás 

A forgalom sebessége és/vagy nagysága veszélyérzetet kelthet a 

gyalogosban (1) ► a forgalom sebességéhez és/vagy nagyságához képest 

biztonságérzetet adó elválasztás van (5) 

7. Közvilágítás megléte 

Nincs közvilágítás (1) 

► a gyalogos felületnél folyamatosan, mindkét oldalon, illetve minden 

gyalogátkelőhelynél, megállóban van közvilágítás (5) 

8. Közvilágítás minősége 
Nincs közvilágítás (1) ► a gyalogos teljes magasságában jól látható, a 

megvilágítás kedvezőtlen időjárási körülmények között is hatásos (5) 

9. Beláthatóság 
A gyalogos felület, tér nem belátható (1) 

► a gyalogos felület, tér teljesen belátható (5) 

10. Biztonságérzet Nem megfelelő (1) ► kiváló (5) 

Harmadik lépésként a gyalogolhatósági index gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelésére egy 

kiválasztott próbaterületen helyszíni felmérést végeztünk. Az auditorok az 22. táblázat szempontjai 

szerint értékelték a közterület rájuk eső részét. (A mérőlap kivonatát a 23. táblázat mutatja be.) Ezen 

kívül az auditoroknak a bejárás során volt lehetőségük a lapon megjegyzéseket rögzíteni, ahol ezt 

szükségesnek tartották. (A helyszíni adatfelvétel fontos eredménye például a kitaposott ösvényeknek a 

feljegyzése, amelyeket a gyalogosok kiépített és burkolt gyalogos felület hiányában, illetve annak 

megléte mellett is használnak; ezek a jelek mutathatják a nehezen megfogható fejlesztési igényeket, a 

felvetett példa esetén a nyomvonalak felülvizsgálatának szükségességét.) 
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A közterületek gyalogolhatóságát mérő index közterületekre vonatkoztatott értékeit a (helyszíni) 

felmérésből kapott pontszámoknak, a súlyrendszer értékeinek és a szakértői páros összehasonlításból 

kapott kategóriasúlyok szorzata adja. 

23. táblázat: A felméréseknél alkalmazott mérőlap kivonata 

Kat. Ssz. Szempont 
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 1. Gyalogos felület szélessége           

2. Hasznos felület szélessége           

3. Gyalogos felületek karbantartása           

4. Gyalogos felület minősége, burkolat típusa           

5. Megszakítás nélküli gyalogos hálózat           

6. Szintbeli átkelők           

7. Tájékozódást segítő információk           

II
. 
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n
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1. Konfliktusok           

2. Gyalogátkelőhelyek sűrűsége           

3. Gyalogátkelőhelyek elhelyezkedése           

4. Gyalogátkelőhelyek kialakítása           

5. 
Jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek zöldidejének 

hosszúsága 

          

6. 
Gépjárműforgalom és gyalogos felület közötti 

távolság, fizikai elválasztás 

          

7. Közvilágítás megléte           

8. Közvilágítás minősége           

9. Beláthatóság           

10. Biztonságérzet           

A negyedik és egyben utolsó lépés során elvégeztük egy nagyobb terület, a Budapest XI. kerületében 

található Andor utca – Bartók Béla út – Tétényi út – Borszéki utca – Vasút utca által közrefogott rész 

felmérését, amely terület magába foglalja többek között Kelenföld vasútállomás keleti oldalát, a Bikás 

parkot és az akkor még építés alatt álló Etele plázát is. A terület mind funkcióiban, mind szerkezetében, 

mind településképében változatos helyszín, gyalogolhatósági szempontból pedig nem szélsőséges 

terület, mint egy jelentős elvágó hatással bíró közúti csomópont vagy a motorizált forgalomtól elzárt 

közpark. A gyalogolhatósági audit 2021. március 17–19. között – szerdán, csütörtökön és pénteken, 

télies időjárási viszonyok mellett – zajlott le, nyolc auditor közreműködésével. A terepi bejárások 

délelőtt 9 órai kezdettel indultak és a kiosztott útvonaltól függően a délutáni órákban értek véget. 

Az egyes útvonalak felmérésének időtartamát befolyásolták az időjárási viszonyok, az egyes útvonalak 

pontos hosszúsága, azonban a 25-28 szakaszból álló útvonalak felmérése minden esetben 4–6 óra közötti 

időtartam alatt elvégezhető volt. 

Egy-egy értékelési szakasz két közúti kereszteződés között tartott, kivéve azon eseteket, amelyekben az 

auditor ítélete szerint egy szakaszon belül jelentős eltérés volt a minősítő szempontok értékei között. 

Ezen körülmények között a tovább bontott szakaszok a későbbi számítás és ábrázolás során külön 

szakaszként kerültek kezelésre. A felmérés tapasztalata továbbá, hogy szükség van az egyes közterületek 

két oldalának külön szakaszként kezelésére és értékelésére. 

Megjegyzendő, hogy az adatfelvétel idejében a koronavírus-járvánnyal összefüggésben bevezetett, 

2021. március 8-tól életbe lépő szigorításoknak megfelelően az iskolák, óvodák, a boltok és szolgáltatást 

biztosító üzletek is – az élelmiszerboltok, patikák, drogériák és benzinkutak kivételével – zárva tartottak. 

A korlátozások következtében a felmérés időpontjában a közterületeken megjelenő gyalogosforgalom 

aránya csökkent, bár ez a mérés eredményeit és az abból levonható következtetéseket csak érintőlegesen 

– például a közterületi zsúfoltság megállapítása esetén – befolyásolta. 

3. Eredmények 

A módszertant kialakító lépések egymásra épülő struktúrája miatt az egyes lépések bemutatásakor már 

számos részeredmény helyben ismertetésre került, ezek megismétlésétől e fejezetben már tartózkodunk. 

A felmért mintaterület adataira meghatározott gyalogolhatósági index eredményeit térképen ábrázoltuk, 

ezt mutatja a 19. ábra, a szempont-kategóriánként ábrázolt részeredményeket pedig a 20. ábra-24. ábra 

szemlélteti. A képi megjelenítés alkalmazásával egyszerűen megjelennek az összességében, illetve egy-

egy szempont szerint rosszul teljesítő területek, feltűnő hiányosságok, fejlesztésre váró szakaszok – 
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különösen szembetűnő a hiányosság akkor, ha az utca két oldala eltérő értékelést kapott. Az eredmények 

alapján könnyedén megállapítható, hogy mely közterületeken és milyen szempontból van igény a 

fejlesztésekre, beruházások eszközlésére. 

  

19. ábra: Gyalogolhatósági index 

összesített eredményei 

20. ábra: Infrastruktúra kiértékelése 

  

21. ábra: Közlekedésbiztonsági vizsgálat 

eredményei 

22. ábra: Közlekedési hálózatba illeszkedés 

vizsgálatának eredményei 
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23. ábra: Akadálymentességi vizsgálat 

eredményei 

24. ábra: Vonzerő szerinti vizsgálat eredményei 

A vizsgált terület felmérése és a gyalogolhatósági index kiszámítása alapján számos megfigyelés és 

következtetés megadható a kérdéses területről. Az infrastruktúra értékelése alapján (20. ábra) 

kirajzolódik a gyalogoshálózat némileg hiányos volta (vörös színnel), de a terület északkeleti részén 

feltárt jelentősen leromlott burkolati állapotok is szemmel láthatóak. A közlekedésbiztonsági 

szempontokat tekintve (lásd 21. ábra) elsősorban a hiányos gyalogos infrastruktúra miatt csökkenő 

közlekedésbiztonság és a közvilágítás nem megfelelő volta jelent problémát. A 22. ábra térképe alapján 

jól kirajzolódnak a közforgalmú közlekedéstől távolabb eső, illetve egyéb módokkal (pl. megosztott 

eszközökkel) ki nem szolgált területek vörössége [30, 31]. A vizsgálat alapján elmondható, hogy komoly 

hiányosságok tapasztalhatók a terület akadálymentességét illetően (lásd 23. ábra): a vizsgált terület 

útjainak nagy része nem felel meg az akadálymentességi követelményeknek, a közterületek nagy része 

nem érte el a 65%-ot – a főutak kivételével pedig szinte kivétel nélkül alkalmatlanok az akadálymentes 

közlekedés biztosítására. A 24. ábra mutatja be a terület közterületeinek vonzerejét (levegőminőség, zaj, 

zsúfoltság): a jellemzően ipari területek és a vasút közlében fekvő közterületek értékelése alacsonyabb, 

míg a csöndes, kisebb forgalmú utcák értékelése a magasabb tartományba esik. 

Bár értékelésünknél a jellemzően alacsonyabb értékelést elérő közterületeket emeltük ki, de jó példa az 

átalakított és felújított (a térképek közepén kb. kelet-nyugati irányban futó) Etele út, amely szinte 

minden szempont szerint – és így összességében is – kiváló eredményt ért el. Ezen átalakítás értékelése 

is jól példázza a gyalogolhatósági index alkalmazásában rejlő lehetőséget a beavatkozások hatásainak 

nyomon követesét és számszerűsítését tekintve. 

Konklúzió 

A gyalogolhatósági index, mint helyzetfeltáró és döntéstámogató eszköz hazai körülmények között új 

eredménynek mondható. Az index kialakítása folyamán áttekintettük a nemzetközi szakirodalmat és 

beépítettük a jó gyakorlatokat, kiegészítve ezt a hazai szakértők, valamint a megkülönböztetett figyelmet 

érdemlő, gyalogosként a közlekedésben résztvevő csoportok érdekvédelmi képviselőinek meglátásaival 

is. Az index alkalmazásában rejlő lehetőségek bemutatása miatt felmérést végeztünk Budapest XI. 

kerületének egy megfelelő változatosságot mutató részén, a felmérés eredményeit térképen ábrázoltuk. 

A gyalogolhatóság lehetőségeinek és körülményeinek felmérésére felépített módszertant úgy alakítottuk 

ki, hogy egyszerűen lehessen alkalmazni, ne rettentse el a potenciális felhasználókat (önkormányzatok, 

tervezők stb.); hazai városi környezetben univerzálisan, a vizsgált terület nagyságától függetlenül 

alkalmazható legyen, lehetőség szerint erőforrás (munkaerő és idő) kímélő módon.  

A bemutatott módszertan alkalmas különböző jellegű közterületek gyalogolhatósági színvonalának 

leképezésére. Az univerzális alkalmazhatóság lehetővé teszi azt, hogy a jövőben például önkormányzati 
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szinten az index (vagy egyes szempontcsoportjai) alapján minimumkövetelmények és szakmai alapokra 

épített elvárások kerüljenek bevezetésre a gyalogosok által is használt infrastruktúra színvonalával 

kapcsolatosan. A hasznosíthatóság másik iránya, hogy az index alkalmazásával megvalósítható 

közterület-felújítási projektek beruházás előtti és utáni állapotának a felmérése is. Amennyiben ez a 

gépjárműforgalom nagyságának vizsgálatával együtt, kombináltan jelenik meg, úgy az adatokból 

építhető adatbázis helyi (pl. kerületi) és városi szintű fejlesztési terveknek is képezheti az alapját, ezzel 

is támogatva az adatalapú döntéshozatalt. 

A gyalogolhatósági index megalkotása és tesztelése nagyvárosi környezetben történt meg, ezért a 

jövőben célszerű más jellegű településtípusokra történő igazítása, alkalmazhatóságának vizsgálata. 

Érdemes lehet továbbá a gyalogolhatósági index és más mutatók összevetése egy-egy település vagy 

településrész esetén, mint például a gyalogolhatósági index és közlekedésbiztonsági mutatók, illetve az 

ingatlanárak komparatív vizsgálata.  
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Kivonat: Ebben a kutatásban az intelligens mobilitási megoldásokat a Mobility-as-a-Service (MaaS) irányából 

vizsgáljuk. A kutatás során kidolgozott MaaS Readiness Indexek (MRI) olyan sajátosságokat vesznek 

figyelembe, amelyekre a MaaS keretrendszer épít. Az MRI egy területi indexként szolgál, amely a 

helyi mobilitási lehetőségekre, az érintettekre és a környezetre összpontosít. Az indexben szereplő 

jellemzők három területre oszthatók: technológiai jellemzők, együttműködési jellemzők és 

hozzáadott érték jellemzők. Az összehasonlítható adatok gyűjtése során minden pilot helyszínen 

azonos módon egy-egy helyi szakértő és több helyi mobilitási szolgáltató töltenek ki kérdőíveket. Az 

MRI értékeket minden pilot régióra meghatározzuk a pilot tevékenységek előtt és után. Ennek 

eredményeként a pilot tevékenységek hatása számszerűsíthető. A legtöbb esetben a pilotok széles 

körben támogatják az intelligens mobilitási megoldások fejlesztését, amit az indexértékek pozitív 

változása is jelez. 

Kulcsszavak: mobilitás mint szolgáltatás, MaaS, MaaS index, keretrendszer, jellemzők, indikátorok 

Bevezetés 

A Mobility-as-a-Service (MaaS) keretrendszert biztosít egy egylépcsős, úgynevezett one-stop-shop 

mobilitási szolgáltatáshoz, amely különböző közlekedési módokat ötvöz miközben egy alkalmazásban 

teszi elérhetővé az útvonaltervezést, a foglalást, a fizetést és a jegykezelést, ahogy Hietanen [1] 

tanulmánya is állítja. A MaaS egy gördülékeny mobilitási megoldás, ami ideális esetben minden 

mobilitási szolgáltatást elérhetővé tesz egyetlen alkalmazáson keresztül. Ezt az alkalmazást egy 

úgynevezett MaaS operátor üzemelteti, akinek Kamargianni és Matyas [2] szerint központi szerepe van 

a MaaS rendszerben. A MaaS operátornak különféle egyedi ajánlatai vannak (pl. multimodális 

útvonaltervező, magas szintű jegykezelési rendszer), de ezek nagyban függenek a technológiai fejlettség 

szintjétől, illetve a szolgáltatók elérhetőségétől, ahogy Esztergár-Kiss és társai írják [3]. A szolgáltatók 

többnyire a MaaS-tól függetlenül is törekednek a technológiai fejlesztésekre, hiszen az üzemeltetés és 

az értékesítési folyamat digitalizációja rengeteg előnnyel jár számukra. Tehát nemcsak a MaaS-ra 

történő felkészültség vizsgálata lehet hasznos, hanem egy átfogó feltárás is a jelenlegi körülményekről, 

a jövőbeni lehetőségekről és a lehetséges kockázatokról, amelyek később a MaaS operátorok piacra 

lépését jelentősen befolyásolják. Egy ilyen jellegű átfogó vizsgálat hatékonyan mutatja meg az elérhető 

mobilitási megoldások aktuális helyzetét. 

A kutatási és fejlesztési projektek elsősorban arra törekednek, hogy újszerű mobilitási megoldásokat 

teszteljenek, illetve mutassanak be az utazóknak. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen mértékben járulnak 

hozzá ezek a pilot projektek a stratégiai célok eléréséhez. Ebben a kutatásban egy egységes adatgyűjtési 

módszert és indikátor rendszert fejlesztettünk ki és teszteltünk, hogy lehetővé tegyük a pilotok 

értékelését és a különböző pilot eredmények összehasonlítását. 

Kevés olyan tanulmány van, ami MaaS-hoz kapcsolódó indexeket fejlesztett ki. Egy példa az ilyen 

típusú kutatásra Aaltonen [4] tanulmánya. Az irodalomkutatás során két releváns megközelítést 

találtunk. A CIVITAS Eccentric projekt keretében, egy MaaS Readiness Level (MRL) került 

kidolgozásra a következő nyolc indikátorral: stratégiai fókusz, parkolási stratégiák, belső utazás, 

megosztott mobilitás használata, közösségi gazdaság, közösségi közlekedés, integrált platform és 

láthatóság. Mindegyik indikátort szakértők minősítik egy 1-5 terjedő skálán. Ez az index egyetlen végső 
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értéket ad, ami könnyen elrejtheti a fontos információkat. Az indikátorokat nem súlyozzák, és a 

kiválasztott nyolc indikátor túl soknak bizonyul ahhoz, hogy átlátható és átfogó képet adjon. 

A másik megoldást Kamargianni és Goulding [5] ajánlja a MaaS Maturity Index (MMI) bevezetésével, 

ami az indexek öt csoportját különíti el miközben 32 indikátort vizsgál. Az MMI súlyozást használ és 

az eredményeket egy nullától egyig terjedő skálán mutatja meg, így egyetlen érték alapján lehetséges a 

városok besorolása. Az input adatok kérdőívekből és internetes forrásokból származnak. Habár erről a 

megközelítésről egyes részletek nem elérhetők, mégis a kutatók azt állítják az MMI alkalmazható olyan 

nagyobb városokra is, amiknek kifejlett mobilitási rendszerük és informatikai hátterük van. Ez egy 

sokkal inkább átfogó megközelítés, azonban pár aspektus hiányzik. Ilyen például a piac nagysága vagy 

a fizetőképes keresletre vonatkozó mutatók. Viszont ezek a szempontok fontosak lehetnek akkor, 

amikor a MaaS operátor egy új szolgáltatási területet választ. 

1. Módszertan 

1.1 A jellemzők meghatározása 

A MaaS Readiness Index (MRI) megalkotásának elsődleges célja egy olyan mutatórendszer kialakítása 

volt, amely a RegiaMobil projekt pilot tevékenységeinek értékelésére alkalmas. A RegiaMobil projekt 

partnerei egyes közép-európai régiókban teszteltek okos mobilitási megoldásokat, amelyek a vidéki 

közlekedésfejlesztés egyes irányait vizsgálták. A projekt célokon túl azonban olyan rendszert kívántunk 

kialakítani, amely más (elsősorban európai) régiókra is elvégezhető, így tehát az adatforrások 

tekintetében olyan bemenő adatokat határoztunk meg, amelyek általános elérhetőek vagy azonos 

módszertan alapján előállíthatóak. Az Eurostat NUTS 2 vagy NUTS 3 részletezettségben elérhető adatai 

közül igen kevés foglalkozik közlekedéssel, ezek közül is az okos közlekedéssel kapcsolatos mutatók 

teljesen hiányoznak. Emiatt elsődleges adatforrásként a helyi szakértők bevonásával elvégezhető 

kérdőíves adatfelvételt alkalmaztuk. A szakértői értékelés ugyanakkor minden esetben kötött válaszok 

alapján volt elvégezhető, így az egyes régiókra meghatározott válaszok összehasonlíthatósága 

biztosítható. Ebben a cikkben az MRI részletes bemutatása helyett egy általános ismertetőt adunk, és 

elsősorban az alkalmazhatóságát mutatjuk be a pilot eredmények alapján. 

Az MRI egy olyan mutató, ami megmutatja, hogy egy adott régió mennyire felkészült a MaaS 

megoldások bevezetésére, illetve ennek segítségével meghatározhatóak az esetleges hiányzó részek. A 

rendszer lényege, hogy feltárja azokat a helyi jellemzőket, amelyek befolyásolják egy MaaS operátor 

piacra lépését. Van néhány jellemző, amire mindenképpen szükség van a helyi környezetben és van pár 

olyan, ami hozzáadott értéket jelent a MaaS operátornak. Tehát az MRI régiós indexként működik, ami 

a helyi mobilitási keresletre és kínálatra, a helyi közlekedésben érintettekre és a környezetre koncentrál. 

A különböző jellemzők három csoportba oszthatók: technológiai jellemzők, együttműködési jellemzők 

és hozzáadott érték jellemzők. 

• Technológiai jellemzők: Műszakilag elég érett a régió a MaaS rendszer fogadására? A 

technológiai rendszerek támogatják a fejlett mobilitási szolgáltatásokat bevezetését? 

• Együttműködési jellemzők: Rendelkezik a terület egy olyan mobilitási szolgáltatókkal, amelyek 

nyitottak az együttműködésre? Elérhetőek olyan mobilitási szolgáltatásokat, amiket lehet 

integrálni? 

• Hozzáadott érték jellemzők: Rendelkezik a régió olyan szakértői és döntéshozói tapasztalattal, 

amely a MaaS bevezetését segíti? 

Az 1. ábrán a folyamatot ábrázoltuk, ami négy egymást követő fázisból áll. Az első fázis az értékelés, 

ami a területek meghatározását foglalja magában. A második lépésben mobilitási és ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatókat gyűjtöttünk a vizsgált területen. Ezt a feladatot teljes mértékben a helyi pilot partnerek 

végezték. Ezt követően a harmadik fázisban a területek kiértékelésére került sor, amely valójában 

adatgyűjtés a helyi pilot partnerektől és a helyi mobilitási szolgáltatóktól. A negyedik fázisban az 

indexek értékelése zajlik a begyűjtött információk alapján. 
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1. ábra: Az értékelés folyamata 

1.2 Adatgyűjtés 

A bejövő adatok a bevezetőben ismertetett szempontok miatt két forrás származnak: a régiót ismerő 

közlekedési szakértőktől és az Eurostat adatbázisából. Előbbi további két körre bontható: 

• a helyi szakértőket a projekt partnerek (PP) képviselik, akik mind szakmabeliek az adott kutatási 

területen; 

• a mobilitási szolgáltatókat (MSP) az adott helyi közlekedési szolgáltató munkatársai képviselik. 

Mind a szakértőktől, mind a mobilitási szolgáltatók képviselőitől rövid kérdőívek kitöltését kértük, hogy 

a szükséges információkat megszerezzük. Mivel a statisztikai adatgyűjtéshez nincs szükség helyi 

szakemberek bevonására, ezt a feladatot a munkacsomag vezetője látta el az Eurostat statisztikai 

adatbázis használatával. A 2. ábra az adatgyűjtés módszerét mutatja be. 

 

2. ábra: Az adatgyűjtés módszere 
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A szakértőktől történő adatgyűjtést kérdőívek segítségével végeztük, ahol mind a projekt partnerek (PP), 

mind a helyi mobilitási szolgáltatók (MSP) véleményezhették a helyi körülményeket és a bevezetett 

intézkedéseket egy előre összeállított válaszlista segítségével. Mindegyik kérdéshez, egy azonosítót (ID) 

társítottunk, ami megmutatja az indexet és azt a csoportot, ahova tartozik. A fix válasz opción túl minden 

kérdésnél egy üres szövegdoboz is elérhető a kérdőívben, ahol a résztvevők kifejthetik a véleményüket, 

ha valami speciális helyi körülményről lenne szó. 

A technológiai index indikátorai a MaaS rendszer fő részeihez kapcsolódnak: útvonaltervezés, foglalás, 

fizetés, jegykezelés. Valamint egy további kategória a navigáció is szerepet kap, hogy a kiegészítő 

szolgáltatásokat jobban lefedjük. Ezeket a technológiai index indikátorokat mind a kérdőíveken 

keresztül ismertük meg, hiszen a helyi mobilitási szolgáltatók tudnak leginkább hű képet adni ezekről a 

technológiai részletekről, amik tulajdonképpen a saját szolgáltatásaikhoz kapcsolódnak. A végső 

indikátorokat az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat: A technológiai index indikátorai 

Csoport ID Név Adatforrás 

Útvonaltervezés 

TR01 
Útvonaltervezés 

elérhetősége 

MSP 

kérdőív 

TR02 
A jármű 

pozíciója 

MSP 

kérdőív 

TR03 
Dinamikus 

információ 

MSP 

kérdőív 

TR04 
Dinamikus 

tervezés 

MSP 

kérdőív 

TR05 
Kényelmi 

szolgáltatások 

MSP 

kérdőív 

Foglalás 

TB01 
Foglalás 

elérhetősége 

MSP 

kérdőív 

TB02 Regisztráció 
MSP 

kérdőív 

TB03 Ár információ 
MSP 

kérdőív 

TB04 Helyfoglalás 
MSP 

kérdőív 

Fizetés 

TP01 
Fizetés 

elérhetősége 

MSP 

kérdőív 

TP02 Fizetés típusai 
MSP 

kérdőív 

TP03 Fizetési opciók 
MSP 

kérdőív 

TP04 Kedvezmények 
MSP 

kérdőív 

Jegykezelés 

TT01 
Jegykezelés 

elérhetősége 

MSP 

kérdőív 

TT02 
Elektronikus 

jegykezelés 

MSP 

kérdőív 

TT03 Érvényesítés 
MSP 

kérdőív 

Navigáció 

TN01 Pozíció 
MSP 

kérdőív 

TN02 Vészjelzés 
MSP 

kérdőív 

Az együttműködési index indikátorai azt mutatják meg, hogy az adott területen milyen 

versenyhelyzetek, illetve együttműködési lehetőségek vannak, mint ahogy azt a 2. táblázat is 

összefoglalja. Az üzlet és adatok csoport a szolgáltatók hozzáállását vizsgálja, hogy készek-e az 

együttműködésre és egy új intelligens mobilitási keretrendszer megalkotására. Az infrastruktúra és 



Intelligens mobilitási megoldások értékelése MaaS indikátorok alapján 

 

 

kínálat csoport pedig azokat a nem privát mobilitási lehetőségeket mutatja be, amelyek a vizsgált 

területen találhatók. Az első két csoporthoz tartozó információkat szakértőktől gyűjtöttük. A piac 

felkészültségét és nagyságát szintén csoportokba foglaltuk, amik általános indikátorokat gyűjtenek és 

az intelligens mobilitási megoldások potenciális felhasználóit vizsgálják. Ezeket az információkat a 

munkacsoport vezető gyűjtötte össze online adatbázisok segítségével. 

2. táblázat: Az együttműködés index indikátorai 

Csoport ID Név Adatforrás 

Üzlet és 

adatok 

CB01 
Hajlandóság az 

együttműködésre 

MSP 

kérdőív 

CD01 
Hajlandóság az adatok 

megosztására (MSP) 

MSP 

kérdőív 

CD02 
Hajlandóság az adatok 

megosztására (MSO) 

MSP 

kérdőív 

Infrastruktúra 

és kínálat 

CI01 A mód elérhetősége PP kérdőív 

CI02 Lefedettség 
MSP 

kérdőív 

CI03 
Gyakoriság és 

megbízhatóság 

PP & MSP 

kérdőív 

CI04 Minőség 
PP & MSP 

kérdőív 

CM01 Modal-split 
MSP 

kérdőív 

A piac 

felkészültsége 

CM02 Mobil internet elérhetősége Eurostat 

CM03 
Hajlandóság az online 

fizetésre 
Eurostat 

A piac mérete 

 

CM04 Össznépesség Eurostat 

CM05 
Korai elköteleződők aránya 

a teljes lakosságon belül 
Eurostat 

CM06 Népsűrűség Eurostat 

A piac 

felkészültsége 
CM07 GDP Eurostat 

Az utolsó index azt jelzi, hogy milyen mértékben felkészült az adott terület az intelligens mobilitási 

megoldások fogadására (3. táblázat). Az Adminisztráció csoport megmutatja hogyan készülnek a helyi 

hatóságok, vezetők és döntéshozók a magasabb szintű közlekedési rendszerek bevezetésére. A 

Tapasztalat csoport azt vizsgálja mennyi tapasztalattal rendelkeznek a mobilitási piac szolgáltatói a 

közös munkát tekintve, hiszen a MaaS rendszerben az együttműködés elengedhetetlen. Az ehhez a 

csoporthoz kapcsolódó információkat a projekt partnerektől és az elérhető szolgáltatóktól gyűjtöttük. 

3. táblázat: A hozzáadott érték index indikátorai 

Csoport ID Név Adatforrás 

Adminisztráció 

MR01 
Stratégiai 

dokumentumok 

PP & MSP 

kérdőív 

MR02 Akciótervek 
PP & MSP 

kérdőív 

MR03 
Törvények és 

szabályozások 

PP & MSP 

kérdőív 

Tapasztalat 

MI01 
Multimodális 

tapasztalat 

PP & MSP 

kérdőív 

MI02 
Együttműködési 

tapasztalat 

PP & MSP 

kérdőív 

MI03 
Határon átívelő 

együttműködés 

PP & MSP 

kérdőív 
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1.3 Az indexek meghatározása 

Bár jelen tanulmányunk elsősorban az elméleti módszertan gyakorlati eredményeinek ismertetését 

szolgálja, röviden az egyes indikátorok indexben történő integrálását is ismertetjük. Az MRI 

megalkotása során a következő kimeneteket határoztuk meg: 

• Technológiai index: Minden tulajdonság a Likert skálán alapszik, így a végeredmények is egy 

kész-rövidtávú-hosszútávú mércén foglalnak helyet. Habár az AHP módszer lehetővé teszi, hogy 

egyetlen végeredményt kapjunk, ebben a kutatásban, a technológiai indexben a kész-rövidtávú-

hosszútávú opciók súlyeloszlását mutatjuk meg. 

• Hozzáadott érték index: A tulajdonságok nagy része a Likert skálát követi anélkül, hogy az 

indikátoroknak bármilyen számszerűsítése történne. A többi jellemzőt is hozzáigazíthatjuk ehhez 

a skálához, így a hozzáadott érték index végeredménye is a kész-rövidtávú-hosszútávú mércén 

foglal helyet. 

• Együttműködési index: A legtöbb jellemzőnek számszerűsített indikátora van, tehát az 

együttműködési index végeredménye egy 0 és 100 közé eső szám. 

Az együttműködési index két dologban különbözik a többi indextől. A technológiai és hozzáadott érték 

indexek esetében elérhető egy abszolút felkészültség (ahol a vizsgált jellemzők 100%-a „kész”) és 

bármilyen fejlesztés lehetséges mindenféle hátrány nélkül (a technológiai szint csökkenésének 

meglehetősen csekély az esélye). Mindeközben az együttműködési index esetében a maximális érték 

nem elérhető, ez ugyanis akkor valósulna meg, ha az érintett statisztikai mutatókban a legjobb eredmény 

egy helyszínen valósulna meg, ennek hiányában tehát egyes mutatók nem járulnak hozzá a maximális 

érték eléréséhez. Ezek miatt a három index különböző végeredményeket fog mutatni. 

2. Eredmények 

2.1 Szászország 

A szászországi pilot tevékenység Boxbergben egy buszvonal optimalizálását foglalta magában jobb 

vasúti csatlakozást célozva meg. Az eredményeket a 4. táblázat mutatja meg. A szászországi pilot hét 

közlekedési módot vizsgált, mind az együttműködési index mind a hozzáadott érték index fejlesztése 

zajlott az együttműködésre való hajlandóság és a multimodális tapasztalatok vizsgálatán keresztül. A 

hozzáadott érték indexben látható változások nem szignifikánsak, habár meg kell jegyeznünk, hogy a 

kiinduló állapot meglehetősen gyenge. 

4. táblázat: Szászország MRI eredményei 

Szászország a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 16% 16% 

rövidtávú 51% 51% 

hosszútávú 33% 33% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 29% 49% 

rövidtávú 28% 8% 

hosszútávú 43% 43% 

Együttműködési index 53,1% 57,4% 

2.2 Rottal-Inn 

A Rottal-Inn környékén pilotként egy a határon átívelő igény vezérelt busz szolgáltatás bevezetése volt 

a tesztelés célja. A pilot hatásait az 5. táblázat foglalja össze. Habár technológiai fejlesztés végül nem 

valósult meg a projekt alatt, a határon átívelő együttműködésnek és az együttműködésre történő 

hajlandóságnak köszönhetően mind a hozzáadott érték mind az együttműködési indexet sikerült 

fejleszteni. A pilot után, a hozzáadott érték indexnek már nincs szüksége további hosszútávú 

folyamatokra ahhoz, hogy az intelligens mobilitási megoldásokat bevezessék. 

 



Intelligens mobilitási megoldások értékelése MaaS indikátorok alapján 

 

 

5. táblázat: Rottal-Inn MRI eredményei 

Rottal-Inn a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 19% 19% 

rövidtávú 40% 40% 

hosszútávú 41% 41% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 85% 85% 

rövidtávú 7% 15% 

hosszútávú 8% 0% 

Együttműködési index 51,9% 54,8% 

2.3 Dél-Csehország 

Dél-Csehországban új, innovatív busz szolgáltatások kidolgozása valósult meg. Ennek köszönhetően 

fejlődött a módok elérhetősége, a gyakoriság és a megbízhatóság, ahogy azt a 6. táblázat is mutatja. 

Mindegyik indikátor befolyásolja az együttműködési indexet, ami ennek köszönhetően növekedett. 

6. táblázat: Dél-Csehország MRI eredményei 

Dél-Csehország a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 28% 28% 

rövidtávú 38% 38% 

hosszútávú 34% 34% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 85% 85% 

rövidtávú 15% 15% 

hosszútávú 0% 0% 

Együttműködési index 54,5% 58,8% 

2.4 Wielkopolska 

Wielkopolskában a cél egy IT közlekedési platform létrehozása volt, amely képes összegyűjteni, tárolni 

és feltárni a közösségi közlekedéshez kapcsolódó adatokat. Ebben a régióban elsősorban technológiai 

fejlesztésekre került sor, aminek köszönhetően kevesebb hosszútávú technológiai fejlesztésre van 

szükség a térségben (7. táblázat). Továbbá, a dinamikus utasinformáció, a pozíció és a vészjelzés 

indikátorait mind könnyebben integrálhatjuk az intelligens mobilitási megoldásokba. Mindemellett, az 

együttműködési tapasztalat indikátor hatást gyakorol a hozzáadott érték indexre is, így a MaaS rendszer 

könnyebben bevezethető a területen hiszen az érintettek között már létrejött egyfajta együttműködés. 

7. táblázat: Wielkopolska MRI eredményei 

Wielkopolska a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 38% 53% 

rövidtávú 39% 31% 

hosszútávú 23% 16% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 63,5% 85% 

rövidtávú 7,5% 7% 

hosszútávú 29% 8% 

Együttműködési index 61,6% 61,6% 

2.5 Osijek 

Osijekben egy multimodális útvonaltervező kidolgozása volt a cél. Ez egy technológiai fejlesztés, de 

mivel a meglévő helyi mobilitási szolgáltatók már meglehetősen fejlettek voltak, így nem látható 

változás a technológiai indexben. Az együttműködési index azonban változik, hiszen a következő három 

indikátor fejlődött: hajlandóság az együttműködésre, együttműködési tapasztalat, hajlandóság az adatok 

megosztására (MSP). Egy jó utazástervező valójában a MaaS rendszer alapja, így ezzel a pilottal, az 

együttműködési körülmények jelentősen javultak (8. táblázat). 
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8. táblázat: Osijek MRI eredményei 

Osijek a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 83% 83% 

rövidtávú 13% 13% 

hosszútávú 4% 4% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 49% 49% 

rövidtávú 7% 8% 

hosszútávú 44% 43% 

Együttműködési index 55,8% 61,8% 

2.6 Castelfranco Emilia 

A pilot az eredeti tervek szerint Castelfranco Emiliában, Modena régióban egy olyan MaaS jellegű 

rendszert tesztelt, ami a már meglévő technológiai lehetőségeken alapult. Egy új alkalmazás került 

bevezetésre, ahol a igény vezérelt (DRT) szolgáltatások és a hagyományos szolgáltatások 

összekapcsolódnak. Mivel Castelfranco Modena városa mellet fekszik, a városi szolgáltatók is szerepet 

kaptak a kérdőív kitöltésekor. A technológiai index ugyanaz marad, míg a hozzáadott érték és az 

együttműködési indexek változnak, mint ahogy azt a 9. táblázat is szemlélteti. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy mindkét változó index már a pilot előtt is megfelelőnek bizonyult. A változó indikátorok 

a következők: multimodális tapasztalat és hajlandóság az együttműködésre. 

9. táblázat: Castelfranco Emilia MRI eredményei 

Castelfranco Emilia a pilot 

előtt 

a pilot után 

Technológiai 

index 

kész 66% 66% 

rövidtávú 14% 14% 

hosszútávú 20% 20% 

Hozzáadott 

érték index 

kész 64% 85% 

rövidtávú 7% 7% 

hosszútávú 29% 8% 

Együttműködési index 60,4% 61,3% 

A fő korlátozó tényező ebben a tanulmányban a megfelelő input adatok hiánya. Sajnos az átfogó, azonos 

módszertannal gyűjtött adatokkal feltöltött statisztikai adatbázisokból nem érhetőek el leíró adatok a 

mobilitásról. Az együttműködési indexnél a hat indikátor az Eurostatnak köszönhetően elérhető, ami 

egy jelentős előnye ennek a megközelítésnek. Míg sokan a MaaS-t egy városi megoldásnak gondolják, 

jelen tanulmány egy sokkal átfogóbb megközelítést kínál azzal, hogy különböző típusú területeket 

vizsgál azonos módszertannal. A kutatásunk megmutatja, hogy a módszertan megfelelően alkalmazható 

az Európai NUTS2 régióban, de bármilyen területre lehet alkalmazni, ha a statisztikai adatok elérhetőek. 

A pontosabb eredmények elérése végett minden input adatot vagy a felelős testület bocsátotta 

rendelkezésre vagy több partner is értékelte. A jövőbeni tanulmányok jobban összpontosíthatnának az 

átfogó indikátorokra, amelyek hasznosak és jelentőségteljesek lehetnek a mobilitás leírásakor a 

különböző területeken. 

Konklúzió 

Jelen tanulmányban az MRI meglévő elvi keretrendszerének gyakorlati alkalmazását ismertetjük. Az 

MRI meghatározása során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az adatgyűjtés módszertana 

végrehajtható-e, illetve a projektben résztvevő szakemberek saját pilot tevékenységeik vagy az egyes 

régiók egymással történő összevetése során reálisnak találják-e a meghatározott mutatókat. Az 

adatgyűjtés elsődleges problémaköre a projektben nem partner, de mégis jelentős régiós jelenléttel 

rendelkező mobilitási szolgáltatók bevonása az adatgyűjtésbe. Ebben az esetben csak a helyi partner 

(PP) elkötelezettségére lehetett számítani, a tapasztalatok ugyanakkor kedvezőek voltak, a legtöbb 

helyszínen kettőnél is több közlekedési szolgáltatót sikerült bevonni, két helyszínen pedig öt közlekedési 

üzemeltető szolgáltatott adatot. Ezek az értékek a vidéki régiókban, ahol általános alacsony a mobilitási 
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kínálat, megfelelőnek értékelhetőek, a releváns szolgáltatókat sikerült mindenhol elérni. A helyi 

szakértők számára készített űrlapokon minden válaszadó fix válaszok közül választhatott annak 

érdekében, hogy az összehasonlíthatóság régiók között is megvalósítható legyen, ugyanakkor egy 

szabad szöveges mezőt is kialakítottunk arra az esetre, ha a fix válaszok mégsem fednek le minden 

lehetséges változatot. Az MRI alkalmazása során egyik pilot helyszínen sem volt szükséges a 

szabadszöveges válasz mezőre, ez az adatfelvétel megfelelőségét mutatja. 

Az eredmények validálása, mint általában az ilyen indikátor rendszerek esetében, nehezen 

megvalósítható. Annak bemutatására, hogy az MRI mennyire megfelelően írja le egy régió fejlettségét 

okos közlekedési megoldások tekintetében, a pilot partnerek egyöntetűen pozitív visszajelzéseire 

támaszkodunk. A pilot partnerek a RegiaMobil projektben a találkozók során egymás közlekedési 

rendszereivel mélységeiben is megismerkedhettek, így az ő visszajelzésük kiemelt jelentőségű. Mind a 

pilot során elért eredmények számszerűsítését, mind az egymással történő összehasonlítást 

megfelelőnek találták. 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa hogyan alkalmazható az MRI az intelligens mobilitási 

megoldásokhoz kapcsolódó pilot tevékenységek megértésére és kiértékelésére. A kutatásunkban az MRI 

innovatív megközelítését láthattuk egy egyedi skála alkalmazásával. Ez a módszer könnyebbé teszi az 

eredmények értelmezését, ami önmagában is megfelelő eredményt ad, de összehasonlításra is alkalmas 

akár a különböző vizsgált területek között, akár a beavatkozások előtt és után. Mindemellett súlyozást 

is használtunk, ami egy pontosabb és átfogóbb végeredményhez vezetett. 

Köszönetnyilvánítás: A RegiaMobil projekt az Európai Unió INTERREG Central Europe Programme 

támogatásával valósult meg. 
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Kivonat: Nagy lendületet vett a magyar vasút fejlesztése. A több évtized alatt felgyűlt elmaradások közül 

jelenleg elsősorban a technikai jellegű hiányosságok pótlása folyik, míg a hálózati-településkapcsolati 

fejlesztés még csak a kezdeteknél tart. Ahhoz, hogy a hálózatfejlesztési tennivalókat legalább 30-40 

évre előretekintve feltárhassuk, a magyar vasúthálózat fejlődéstörténetét is célszerű elemezni. Nem 

önmagában, hanem települési, gazdasági, technológiai, társadalmi, stb. összefüggéseivel együtt. 

Nemcsak idehaza, hanem egyes európai országokkal is összevetve. Az előadás – néhány példa 

segítségével – e feladat fontosságára szeretné a figyelmet felhívni.  

Kulcsszavak: vasút; hálózat; történet; gazdaság; településfejlődés; európai összehasonlítás; jövőkép 

Bevezetés 

A vasút hálózata – mint minden hálózat – nemcsak az egyes vonalak összessége, hanem egy rendszer-

szervezési filozófia alapján felépített és üzemeltetett szervezet érhálózata. Az évtizedek során azonban 

csiszolódtak a szervezési elvek, megváltoztak a „bemenő” adatokat jelentő szállítási igények, amelyeket 

a világháborúk és Trianon hektikusan befolyásolták. Az alágazatnak az alulfinanszírozottság közepette 

a napi szállítási feladatok teljesítésére jutott csak ereje, a hálózati rendszer felülvizsgálata jószerint csak 

a lezárandó vasútvonal-szakaszok listázására korlátozódott. A rendszerváltást követő nagy piacvesztés 

és pangás után a szervezeti reform új fejezetet nyitott, de ekkor is elsőnek az üzemviteli rendszeren több 

évtized alatt felgyűlt technikai lemaradásokat kellett pótolni. Ezért aztán a hálózati-településkapcsolati 

fejlesztés még csak a kezdeteknél tart.  

Ahhoz, hogy az e téren szükséges és lehetséges feladatokat 30-40 évre előre minél nagyobb biztonsággal 

megállapíthassuk, a zömmel 120-150 éves magyar vasút fejlődéstörténetének tanulságait is célszerű 

elemezni. Nemcsak önmagában, hanem települési, gazdasági, technológiai, társadalmi stb. 

összefüggéseivel együtt, a nevezett szakterületek probléma-érzékeny képviselőivel karöltve. Szükség 

van a nyugat-európai folyamatok ismeretére is, mert sok tapasztalatot szerezhetünk tőlük. Komplex 

szakmaközi kutatásokra, doktoranduszok és érintett szakemberek nyugati tanulmányútjaira, pénzre és 

több évre van szükség a hálózati helyzetünk korrekt megítéléséhez, és ennek nyomán a szükséges 

hálózatfejlesztési feladatok meghatározásához, ütemezéséhez. 

1. A reformkori hálózati tervek tanulságai 

A munkát indokolt a legelső hálózati megfogalmazások elemzésével kezdeni. Az első vasúthálózati 

vonalak természetszerűleg nagyrészt azon utakat követték, amelyeket forgalmasnak vagy fontosabbnak 

tartottak, vagy amely viszonylatokban jobb kapcsolat igénye fogalmazódott meg. Ezt az elvet 

nagyszámú további tényező motiválta, többek között például a meglevő hajózóutak is, amelyek hol 

kapcsolódó társak, hol pedig riválisok voltak. Új lendületet hozott az, hogy a mezőgazdasági 

termék(felesleg) a napóleoni háborúk idejétől kezdve nagytömegű szállításigényes árucikké vált, főleg 

nyugat felé. Növekvő erejű tényezővé vált a fellendülő urbanizáció – Bécs 1800-ban már 230 000-es 

nagyváros volt, de Pest-Buda várospár lakosszáma is elérte az 50 000-et. Érdemes lenne az egymásra 

ható folyamatokat számadatokkal is jellemezett korrelációkba hozni, mert így lehetne a ma emberét 

leginkább elgondolkodtatni a nagyléptékű fejlesztések gazdasági-társadalmi eredményességéről. 



Javaslat a vasúthálózat-fejlődés komplex elemzésére 

 

 

1.1 Az első hálózatfejlesztési tervezet  

Bár már a 18. század utolsó évtizedeiben is egyre többet foglalkozott a politika az utak állapotával, az 

első rendszerszemléletű kezdeményezés csak az 1825-27. évi reform-országgyűlésen született meg. (Ez 

az első vasútfejlesztési tervnek szoros előzményének tekinthető.) Az országot egyre jobban bénító 

útállapotok javítására kijelöltek 13 kiépítendő útvonalat [1], amelyek össz-hossza mintegy 4500 km volt.  

Ha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy 1790-ben a mai országterületen mindössze 700 km kiépített út volt [2], 

akkor ez óriási lépés, ha viszont a mintegy 500 000 km össz-úthosszhoz, akkor bizony csak nagyon 

szerénynek nevezhető ez a cél – de legalább valami elindult. A 13 út csak a fő csapásirányok voltak, 

figyelemmel az országhatáron túli úticélokra és az Adriai-tengerre. A hálózati képet stratégiai céllal is 

indokolták: Pest-Buda kiemelt csomópont legyen (de felfoghatjuk úgy is, hogy Kelet-Magyarország 

áruinak gyűjtőhelyévé váljon), amely a szintén sugárirányú Pest-Pozsony-Bécs vonal segítségével 

nyugat felé közvetítette a forgalmat. Nyugat-Dunántúl közvetlen bécsi orientációjú feltárása is erre a 

célra utal. Elgondolkodtató, hogy az akkori Románia felé – amely 1825-ben még a Török Birodalom 

része volt – nem terveztek útkapcsolatot. Kérdés, hogy a nyugat-európai állapotokat és lehetőségeket is 

figyelembe véve helyes volt-e a magyar reformkor kezdetén ez a koncepció és milyen következményei 

lettek? Érdemes lenne ezt a tervezetet sokoldalúan elemezni, mert a műszaki szempontokat felülíró 

gazdasági-társadalmi és egyéb (magán)érdekek természetének megismerése tanulsággal szolgálhat a ma 

hálózattervezés számára is. 

1.2 A második hálózatfejlesztési kezdeményezés 

Stephenson gőzmozdonyos vasúja 1825-ben indult útjára, és 1830-ban már meggyőző erővel működött 

Angliában. Attól kezdve gyorsan terjedt az új eszköz híre és vonzereje Európában, olyannyira, hogy az 

1836. évi magyar országgyűlés az 1825-ben útépítésre kijelölt vonalakat az 1836. évi XXV. Tc. 

megépítendő vasútvonalakká minősítette át. Hálózati felülvizsgálat nem volt, pedig az ágazatváltás, az 

eltelt évtizednyi idő változásai és a nyugat-európai tapasztalatok ezt indokolták volna. Erénye viszont, 

hogy a törvény – az 1840-es két kiegészítéssel – megnyitotta a jogi utat a vasútalapításokra és az egyes 

vonalak megépítésre. Célszerű lenne ezen fejlődési szakasz mélyebb tanulságait is levonni, együtt az 

1825-ös tervezettel. 

1.3 A harmadik vasúthálózati javaslat 

Az 1848. március 23-án megalakult első magyar felelős minisztériumnak Széchenyi István lett a 

közlekedési minisztere. Mindjárt kiérlelt közlekedéspolitikai programmal lépett fel, amely alapján az 

1848. évi XXX. törvény – többek között – meghatározta a megépítésre szánt vasútvonalakat (1. ábra.). 

A hálózati kép nemcsak az 1836. évi tervezet pontosítása, hanem 12 fővonal kiegészítése mellék- és 

szárnyvonalakkal, amelyek így Pest-Buda szerepének erősítése mellett többek között az északi 

hegyvidéki bányakincsek hasznosítását is célozták. 

 

25. ábra: Széchenyi István javaslata (az 1848. évi XXX. törvényben) 

Megjelenik a romániai kapcsolatok előirányzata is – Orsován és Ojtozon keresztül. Pécs és térsége 

azonban továbbra sem kapott volna közvetlen budai kapcsolatot – de bécsit igen. Valószínű, hogy a már 

építés alatt levő duna-balparti (érsekújvári) vasútvonal miatt nem került a tervezetbe a Széchenyi által 

korábban pártolt Buda-győri vasútszakasz, pedig ezen a vonalon [3] hajtották Bécsbe az alföldi 
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marhacsordákat. Nem szerepel az Alföld-fiumei vasút sem, amelyet később mégis megépítették és 

bizonyította a hasznosságát. Ezek azonban csak kiragadott esetek. A törvénynek sokkal inkább azokat 

az erényeit indokolt kiemelni, amelyek megalapozták a magyar vasút jövőjét: a hierarchikus hálózati 

rendszert és az alapvetően állami működtetést, amely utóbbihoz (sajnos) öt évtized kellett és Baross 

Gábor tarifapolitikájával lett teljes. 

2. Komplex vizsgálatra javasolt egyes vasúthálózati részletek és lehetőségek 

Széchenyi tervezetét követő évtizedekben sorra épültek az újabb vonalak, amelyek az időközben 

megépült szakaszok és a változó szempontok figyelembe vételével esetenként eltértek az 1848-as 

tervezettől. Tanulságos lehet az egyes vonalak történetének elemzése (ez nagyrészt meg is történt), de 

most, a vasút reneszánszának hajnalán, rendkívül fontos az eddigi visszapillantások kiegészítése kritikai 

minősítésekkel és előrepillantással. Ehhez a művelethez azonban a nálunk gazdagabb és fejlettebb 

nyugati országok vasúti építési-üzemelési gyakorlatának és még sokféle jellemzőinek megismerése is 

szükséges. Nem átvételről, hanem valamilyen hosszú- és nagytávra kialakítandó „normatívákról”, vagy 

inkább: szemléletről van szó. A következőkben felsorolt esetek olyan kiragadott példák, amelyek 

segíthetnek a mérlegelendő és megválaszolandó kérdések kiválasztásában, meghatározásában. 

2.1 Regionális hálózati kérdések 

Ezek között a több megyét vagy egy nagyobb térséget érintő szerkezeti anomáliák részletesebb 

elemzésének időszerűségére hívjuk fel a figyelmet. 

2.1.1 Pécs vasúthálózati feszültségei 

A budapesti kapcsolat ügye. Pécsnek már az előbbiekben is jelzett térszerkezeti hátránya az, hogy sosem 

volt közvetlen, kvázi-egyenesvonalú vasúti kapcsolata Budával, de az Alfölddel is csak 1911-2009 

között létezett. A Dunántúl Bécs-orientáltságát jelzi az is, hogy Pécsről Bécsbe már 1868-ban lehetett 

vonattal menni, míg Budapestre csak 14 évvel később, akkor is csak Dombóváron át. és a légvonalbeli 

165 km helyett 228 km-en. Széchenyi tervezetében az ennél is hosszabb, kb. 250 km-es Pécs-Mohács-

Dunaföldvár-Fehérvár-Buda útvonalat javasolta (1. ábra.), de ez a törtvonalú kapcsolat is csak 

Bátaszék-Sárbogárdon át valósult meg, meglehetősen későn, 1911-ben, összesen 255 km-en. Ez a 

változat azonban 2009-ben megszűnt, a 250 m-es ívekkel terhelt, leromlott állapotú Pécs-bátaszéki 

vonal lezárása miatt. A Széchenyi tervezetében szereplő, Duna melletti, Dunaföldvárt érintő szakasz 

valószínűleg azért nem valósult meg, mert a mezőföldi agrártermékek számára a dunai vízi szállítás 

előnyösebbnek bizonyult, a lakosság is gyér volt, és a 0-50 m között hullámzó partmagasság leküzdése 

is költséges lett volna. Ezért aztán ma sincs folyamatos Duna-jobbparti vasút, csak négy kisebb szakasz, 

amelyek közül a paksi vonalon 2009 óta a személyforgalom szünetel.   

Az utóbbi 70 évben azonban igen jelentős város- és iparfejlődés ment végbe végig a Duna jobb partján.  

Ez – az M6 autópálya mellett – felveti egy vasúti térségtengely kialakítását is, ami ha létrejön, felveti a 

150 000-es Pécs ide csatlakozását és egy természetesebb vonalú Pécs-Budapest kapcsolat létrehozását 

is (2. ábra.). Ehhez a Pécs-bátaszéki vasút újrafogalmazása is szükséges, amely a mai 68 km helyett – 

egy vázlatos vizsgálat szerint – mintegy 47 km-rel is megoldható, és akkor a Pécs-Budapest távolság – 

egy Adony-iváncsai átkötéssel is számolva – kb. 208 km-re csökkenhet a mai dombóvári 228-cal 

szemben. A Duna melletti sűrű ipari- és városláncolat miatt a személy- és teherforgalom is élénkebb 

lehet. A múlt célirányos elemzése óriási lehetőséget tár fel, amelyeket indokolt alaposabban is 

megvizsgálni. A „nyugati” összehasonlítás pedig például azért is hasznos lenne, mert az említett vázlat 

szerint mintegy 8 km össz-hosszúságú alagút és 1,5 km viadukt kellene az újraépített vasúton. Kérdés: 

hogyan kell ezt értékelni EU-s és nyugati mércével, egy magyar nagyváros és egy városláncolat 

felértékelődésével? (Az M6-oson 3,1 km alagút és 0,8 km viadukt van.) 

Az V/C. Helsinki Folyosó kérdése. Ha a Duna-jobbparti vasúti tengely a vázolt formában kialakul, akkor 

még egy további kérdés is felmerül, mivel ez a szakasz az V/C jelű, Budapest-Eszék-Sarajevo-Ploce 

közötti Helsinki-folyosó vonalába esik. A folyosó közúti alágazati tengelye ugyanis az M6 autópálya, a 

hivatalos vasúti tengely viszont az Eszék-Pécs-Szentlőrinc-Dombóvár-Budapest vonalon halad. Ha 

Bátaszék és Mohács között is megépülne a hiányzó 25 km-es vasút (és Villánynál a külső delta), akkor 

teljes lehetne az V/C. folyosó természetes vonalú vasúti tengelye és bekapcsolódhatna a láncolatba a 

lendületesen fejlődő mohácsi ipari-idegenforgalmi góc is. Ezt is érdemes lenne vizsgálni áru- és 



Javaslat a vasúthálózat-fejlődés komplex elemzésére 

 

 

személy-szállításban egyaránt, de a Nyugat-Balkán európai kapcsolatainak javítása szempontjából is, 

mert ez európai szintre vihetné az ügyet. Pécs „rajta tartása” az európai tengelyen szintén fontos, de ez 

elsősorban üzemszervezési és menetrendi kínálati feladat. 

 

2. ábra: A pécsi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári problémagócok 

A szegedi kapcsolat ügye. Pécs és Szeged kapcsolatában több – kutatni való – tényező is lehetett, amiért 

a nagy vasútépítések korszakában nem alakult ki köztük közvetlen vasúti kapcsolat. Az első 

összeköttetés 1870-ben jött létre, az alföldi terményeket Szegeden át Fiumébe szállító vasúti tengelyről 

Gombosnál leágazó Eszék-villányi vonal közvetítésével. Gombosnál azonban 1912-ig csak komp 

üzemelt a Dunán. 1911-re aztán a közvetlen vasúti kapcsolat is létrejött a két város között, a Szeged-

Szabadka-Baja-dunahíd-Bátaszék-Pécs vonalon. Trianon nyomán azonban mindkét útvonal szétesett, és 

a 150 km-es légvonalbeli távolság helyett a kapcsolatot Kiskunfélegyházán át biztosították, 267 km-en 

Ezt a gyorsvonat csak 5 óra alatt tudta megtenni. A Bátaszék-pécsi vasút 2009 óta tartó üzemszünete 

még ezt a lehetőséget is eltörölte. Amennyiben a Szeged és Szabadka között tervezett vasútfelújítás 

megtörténik, és a Szabadka - Bácsalmás-Baja vonal tervezett fejlesztései is megvalósulnak, a Pécs-

Bátaszék vonal újraépítése mind Budapest, mind pedig Szeged felé szolgálhatná a baranyai nagyváros 

hálózati helyzetének javítását. Szabadkai átmenettel számolva a Pécs-Szeged kapcsolat 170 km lehetne. 

Igen széleskörű elemzés indokolt. Mekkora személy- és teherforgalmi volumen jöhet létre, 

rákapcsolhatók-e további térségek is erre a tengelyre? Hogy látják ma ezt a kérdést azok a szegediek, 

akik 20 éve a város kelet-nyugati nagytérségi kapcsolataival foglalkoztak? 

2.1.2 Székesfehérvár vasúthálózati ellentmondásai 

A város hiába hat vasútvonal csomópontja (volt hetedik is), mégis van hiányosság a kapcsolataiban (2. 

ábra.). Széchenyi 1848-as tervezetében szereplő (Bécs)-Győr-Fejérvár-(Duna)földvár-Eszék tengely 

ugyanis nem valósult meg. Ma ismét aktuális a kérdéssel foglalkozni, pl. Budapest tehermentesítése 

kapcsán. 

Az első fékezőerő a közvetlen győri kapcsolat hiánya. A Komáromban 1850-től épülő, 200 000 főre 

méretezett katonai erődrendszer miatt 1856-ban (Bach-korszak!) Győrtől nem a Széchenyi szerinti 

fejérvári, hanem a Komáromba vezető vasút lett a fontosabb és ez épült meg. 1861-ben innen fektették 

tovább a síneket Kisbéren át Fejérvárig – a közvetlennél 30 km-rel hosszabb vonalon. Történelmi 

hatásvizsgálatot érdemlő érdekesség az, hogy 28 évig csak Fehérváron keresztül lehetett eljutni Győrből 

Budára, mert csak 1884-ben nyitották meg a Komárom-kelenföldi szakaszt. A Győr-Kisbér vasúti 
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kapcsolat hiánya újabban a személy- és teherforgalomban egyaránt érződik, és most, a nagysebességű 

vasút tervezése kapcsán került előtérbe e kapcsolat biztosítása és a V0 részévé tétele.  

A másik feszültség a Székesfehérvár-dunaújvárosi kapcsolat színvonala. Fejér megye két, egymástól 57 

km-re levő nagyvárosa között fővonalak vezetnek, de gyorsvonat nincs, a menetidő – Pusztaszabolcson 

át – 75 perc. Összehasonlításul: napi 25 (!) busz-járatpár van, és a megállás nélküli járatok 55 perc alatt 

teszik meg az utat. A vasút ennél jobbat is kínálhatna, ha pl. folyamatos és átszállás nélküli lenne a 

kapcsolat. Mivel a 42-es és 44-es vasútvonalakat 1896-ban, az akkori mezőgazdasági táj igényei szerint 

építették meg, nem meglepő, hogy a mai iparosított és urbanizált viszonyok között ez nem megfelelő. 

Fontos lenne a ránk maradt kapcsolatrendszer felülvizsgálata, amelynek fő célpontja Pusztaszabolcs, de 

erre a következő pontban még visszatérünk. 

2.1.3 A dunaújvárosi problémagóc 

A pécsi és a székesfehérvári problémák felvázolt megoldási lehetőségei Dunaújvárosnak kétszeresen is 

használnának. Itt azonban még további két szunnyadó probléma megoldása növelheti a város 

térszerkezeti szerepét. 

Az első a dunaföldvári vasúti Duna-híd pótlásának kérdése. Ha a V0 újabb nyomvonalkeresésénél a 

tranzit teherforgalom mellett arra is tekintettel lennénk, hogy a Budapest és Baja közötti Duna-szakaszon 

a 2000-es év óta nincs vasúti személyforgalmú híd sem, akkor egy dunaújvárosi hídnak mindenképpen 

be kellene kerülni a vizsgálandó variációk közé. Ez ugyanis a kelet-nyugati – sőt a kelebiai vonallal 

együtt a nyugati-déli – tranzit teher átvezetését össze tudná kapcsolni a Győr-Székesfehérvár-

Dunaújváros-Kecskemét közötti – nyilván csak fokozatosan felerősödő – személyszállítási igények 

szolgálatával (2. ábra.). Dunaújváros munkahelyi és szolgáltatási kínálata is előnyös lenne az alföldi 

települések számára is, de a Dunavecse-Kunszentmiklós vonalszakasz újjáélesztésével a budapesti 

elővárosi rendszer is megnyúlhatna Dunaújvárosig. A vasútvonal számára egyelőre még van szabad 

hely a városi iparterület déli oldalán, le kellene foglalni. Az átkelési igény léptékére utal az M8 Duna-

hídjának jelentős, 12 000 E/nap közúti forgalma is. A Székesfehérvár-dunaújvárosi tengelyszakasz 

irányváltás nélküli járhatósága igényli a Pusztaszabolcs-adonyi vonalszakasz átfordítását a 

pusztaszabolcsi állomás északi végébe, és ez előnyös lenne a vasúti teher-tranzitforgalom levezetésében 

is. A létrejövő stratégiai jelentőségű térségfejlesztő hatás miatt ezen építéseket nem szabad a szokásos, 

szakmán belüli mérlegeléssel megítélni, mert ez nemzeti stratégiai kérdés is. Milyen módszerrel 

értékelik a hasonló javaslatokat a nyugati országokban? 

A másik probléma a Dunaújváros-kaposvári (és további nyugati) vasúti kapcsolat helyzete. Ez ma 

Rétszilas-Mezőfalván át működik – ám Rétszilasnál nincsen vonzó átszállási kapcsolat a fővonali 

vonatok és a csekély számú dunaújvárosi vonatok között, de nyilván más negatívumok is vannak. 

Széleskörű, a menetrenden messze túlmutató elemzés kellene az okok feltárására és esetleg egy sűrűbb, 

a fővonali vonatokhoz jól kapcsolódó kísérleti menetrend meghirdetésére. Ha a Dunaújváros-

kecskeméti kapcsolat létrejön, Dunaújváros a kelet-nyugati, országrészek közötti vasúti forgalomnak is 

gócpontjává válhatna és a Dunaújváros-rétszilasi vonalnak is megnőne a szerepe. Gyorsvonat 

közlekedtetésére is szükség lehet. Mivel a rétszilasi elágazó állomás egy hatalmas lakatlan sík közepén 

van, a szomszédos 13 000-es Sárbogárd pedig még vonatindító hely is, lehet, hogy nagy időtávon 

Rétszilas mellett Sárbogárd várost is felfűzve lenne hasznosabb a dunaújvárosi kapcsolatot megadni (17 

km új vonal). Az egész problémacsokorra tanulmánytervet kellene készíteni. 

2.1.4 A nógrádi problémagóc 

Balassagyarmat város mai „árnyékos” helyzete megkésett döntések sorozatának (is) az eredménye. 

Széchenyi tervezetében még a város számára ideális megoldás: a Pest-Vác-Balassagyarmat-Losonc-

Zólyom vonal szerepelt (1. ábra.) de a Pest-Hatvan-salgótarjáni, bányászati-ipari érdekű vonal 1867-es 

megnyitása és 1871 évi Losonc-besztercebányai meghosszabbítása – Balassagyarmatot kihagyva – 

„beelőzött”. A megyeszékhelyre ugyanis csak 1886-ban ért el a vasút (Párkány felől), a Budapestet 

közelebb hozó Vác-ipolysági vonal pedig csak 1909-ben (!), és csak mellékvonali jelleggel nyílt meg. 

A Trianon utáni viszonyok tovább rontottak a kapcsolatokon, de a fő hátrány a határon belüli 

mellékvonali viszonyokban van: a légvonalban 65 km-re levő Budapest Vácon át 120 km és 2,5 óra, 

Aszódon át 110 km és 1óra 15 perc. Emiatt úgy tűnik, hogy egyelőre nagyobb szükség lenne a fővárosi 

vasúti kapcsolat javítására, mint az Ipoly-menti vasúti kapcsolatok visszaállítására, mert ez utóbbi úgyis 

nehéz külpolitikai kérdés. 
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Az egyik javítási lehetőség a Vác-borsosberényi vonalszakasz korszerűsítése kb. 400 m-es alagúttal és 

Borsosberény-Dejtár között kb. 11 km új vonal építése (3. ábra, narancs-színű változat). Ezzel a város 

kb. 105 km-re kerülne a fővárostól. Realitásának mérlegelhetősége érdekében közös közlekedési-

területfejlesztési tanulmányt kellene készíteni. Nyugati összehasonítás segítségével megválaszolandó 

kérdés, hogy anyagilag mennyi alagutat érdemes „rákölteni” Balassagyarmat és a Nógrádi-medence 

térszerkezeti helyzetének javítására? A válaszba bejátszik az is, hogy lesz-e valaha Budapest-Krakkó 

vasúti tengely és az errefelé megy-e? 

 

3. ábra: A nógrádi problémagóc 

A második lehetőség a Balassagyarmatról furcsa módon Aszódra (és nem Pestre) bekötött vasútvonalhoz 

kapcsolódik. (Érdemes lenne megkutatni ennek okát, hátha van benne tanulság a mára nézve is.) Meg 

kellene vizsgálni egy kb. 12 km-es, alagút nélküli átkötés építését Erdőkertes és Püspökszilágy között, 

ami létrehozná a Nyugati pályaudvar-Erdőkertes-Bercel-Balassagyarmat közötti kb. 75 km-es vasúti 

kapcsolatot (3. ábra, zöld változat). Ha a mai pályaszakaszokat is korszerűsítik és villamosítják, a 65-

70 percre csökkenthető utazási idő, és a közlekedési árnyékban levő Dél-Cserhát táji-történelmi-

szabadidős kínálata is könnyebben elérhetővé válhatna a főváros felől. (Persze ehhez a célhoz a 

vasúthoz hasonló közúti kapcsolatjavítás is szükséges.) A megnövelt helyzeti potenciál a viszonylag jó 

adottságú Bercel községet a városhiányos térség központjává segíthetné fejleszteni. Mindez olyan 

nagyléptékű perspektíva, hogy komplex térségfejlesztési tervet kellene készíteni és a vasútfejlesztést 

annak részeként meghatározni. 

Van még egy harmadik, történelmi hátterű térszerkezeti hiány is. Balassagyarmaton Salgótarjánhoz 

viszonyítva 42 évet (!!) késett a budapesti vasúti kapcsolat kiépítése, és az is hátránya, hogy az egykori 

megyeszékhely közelében nincs ásványkincs sem. Trianon után a megmaradt csonka vármegye 

érezhetően két részre tört, majd a megyeszékhely-áthelyezés a nyugati Nógrádi-medencét tovább 

degradálta. Emiatt felvetődik a kérdés, hogy a Szécsény és Salgótarján közötti kb. 20 km hosszú vasúttal, 

benne 1-1,5 km alagúttal milyen változásokat és együttműködést lehetne a térségben elérni? Az építés 

ma már sem műszakilag, sem pénzügyileg nem lehetetlen a feladat. A két város közötti napi 25 autóbusz-

járatpár utal a kapcsolat intenzitására. Társadalmi-gazdasági hatásokat is elemző, komplex 

területfejlesztési tanulmány és benne vasúti tanulmány készítése lenne célszerű, és negatív eredmény 

esetén is 7 évenként (EU-ciklusonként) újra meg újra mérlegre kellene tenni a javaslatot. 

2.1.5 A Budapest-aszódi vasútszakasz múltja és lehetséges jövője 

Történelmi tanulságokat rejt ez az 50 km-es vasútszakasz is. Széchenyi ugyanis a Kőbánya-hatvani 

vonalat a mai helyére javasolta építeni zsák-mellékvonalként, a miskolci fővonalat viszont délebbre, a 

sülysápi völgyön át javasolta bevezetni Pestre. (1. ábra.) Ez elvileg elfogadható volt, de a tények és az 

események túlléptek rajta: a salgótarjáni ipari góc bekötése sürgőssé vált, nem lehetett vállalni 

Széchenyi nagyvonalú javaslatát, a Kőbánya-Sülysáp-Jászárokszállás-Gyöngyös-Salgótarján vonal 

kiépítését. Így az 1867-re elkészült Kőbánya-Hatvan-Salgótarján vasút a mellékvonalnak szánt 

kanyargós Rákos/Besenyői patak völgyében keresztezi a Gödöllői dombságot. Mivel Miskolcnak már 
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1859 óta létezik pesti vasúti kapcsolata Debrecenen át (358 km), Miskolc eme második pesti 

bekötésének rövidebb volta (182 km) a gödöllői kígyózás ellenére akkor elfogadhatónak bizonyult. Így 

a második miskolci kapcsolatot 1870-ben a „Salgótarjánra ráfordított” hatvani állomásba kötötték be. 

Széchenyi sülysápi vonalának helyét mára ma már elépítették, de az Aszód-kőbányai szakasz a mai 

műszaki és (holnapi) pénzügyi lehetőségek között elvileg kiváltható. A 3. ábra szerint a Rákospalota-

aszódi 30 km-es új vonal – 7 km-nyi alagút árán – 10 km-t rövidítene Budapest és az északkeleti 

országrész távolságán. Ez ugyan kisebb jelentőségű lenne, mint az ausztriai Voralberg tartomány keleti 

határán levő Arlberg vasúti alagút megnyitása volt 1884-ben (16. ábra), de az itteni rövidítéssel érintett 

északi országrész és mintegy 1 millió hazánkfia számára is sokkal többet jelentene az új nyomvonal, 

mint a 15-20 perc időmegtakarítás. A korrekciónak további különös jelentőséget ad az, hogy a tervezett 

dunai alagút által a főváros vasúti központjává váló Nyugati pályaudvarba köthet be. Vagyis a hiba – 

igaz, nagy költséggel – erényre váltható. Területfejlesztési és vasúti tanulmányterv készítése indokolt. 

2.2 További, a múltból fakadó kisebb gócponti fejlesztési lehetőségek 

A vasút fejlesztőerejének egy településen való érvényesülését a megállóhelyi távolságon és a társadalmi-

gazdasági jellemzőkön kívül sokféle további tényező befolyásolhatja. Ha egy állomás telepítése mai 

szemmel nézve nem sikerült, akkor általában vagy nincs mód a javításra, vagy ha van, túl nagy a 

költsége. Mivel a „túl nagy” fogalma relatív és időben változhat is, érdemes az érzékelhető 

állomástelepítési hibákat sorra megvizsgálni és pl. a német gyakorlattal összevetni. Kialakulhat 

valamiféle értékelési módszer is. 

    

4. ábra (balra): Zalaegerszeg rákapcsolása a Bécs-Szombathely-Nagykanizsa-Zágráb vasúti tengelyre 

5. ábra (jobbra): Nagykanizsa városközponti vasúti megállója 

Zalaegerszeg jobb rákapcsolása az észak-déli vasúti tengelyre. Az 1865-ben megnyílt Sopron-Kanizsa 

vasútvonal – a kedvezőtlen domborzati adottságok miatt – a szomszédos völgyben vezetve elkerülte a 

megyeszékhelyet, amely akkor mintegy 9000 lakosú nagyközség volt, szerény gazdasági súllyal. 

Kapcsolódási hely a 9 km-re levő Zalaszentiván lett. „Saját” vonalat és állomást csak 1890-ben kapott, 

a csáktornyai vonal révén. Ez a vonal azonban Trianon után nagyot vesztett jelentőségéből – ugyanúgy, 

mint az 1913-ban létrejött, de 1980-ban bezárt muraszombati vasút is. Ez utóbbi 2000. évi újraindítása 

és Zalaegerszeg-Ola-i megállóhelye egyelőre igen csekély forgalmú. Mindezek miatt fokozott 

jelentősége lenne annak, ha a város közvetlenül rácsatlakozna Nyugat-Dunántúl észak-déli vasúti 

tengelyére. Ma már a technikai lehetőségek adottak, a város 55 000-es lélekszáma, gazdasági – és 

újabban tudományos – súlya indokolhatja a fontos fővonal személyforgalmának beforgatását mintegy 

16 km-es új vonal és rajta kb. 1,5 km alagút segítségével (4. ábra). A javított kapcsolat óriási pozitívuma 

az is, hogy az eddig csak Zalaszentivánon át, 62 km-en, 1 óra alatt elérhető Nagykanizsa mintegy 47 km 

távolságon, akár fél óra alatt is elérhető lenne. A tényezőket alaposan mérlegelve, a részleteket 

városfejlesztési terv keretében kellene kidolgozni, hogy minden pozitív-negatív vonatkozás tisztázható 

legyen.   

Nagykanizsa és vasútállomásának kapcsolata. Az 1860-ban átadott Pragerhof (ma: Pragersko, 

Szlovénia) és Kanizsa közötti, majd az 1861-ben megnyílt Kanizsa-budai vonalon az akkori viszonyokat 

tekintve logikus volt az új vasútállomás elhelyezése a várostól délre, és ide kötött be 1865-ben a soproni 
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vonal is (5. ábra). Ez a helyzet azonban – a felvételi épület nyugati oldali telepítésével és a kedvezőtlen 

vízrajzi-topográfiai környezettel együtt – nem hozott akkora városfejlesztő erőt, mint amit a két fontos 

vasúttól remélni lehetett, hiszen a város észak felé terjeszkedett. Van viszont esély a javításra: az M7 

autópálya északi elkerülő vonala mellett maradt szabad sávban a budai vonallal meg lehetne kerülni a 

várost kb. 7 km korrekcióval és kb. 1 km többlet-úttal. Ez lehetővé tenné, hogy egy új, közös 

személyforgalmi állomás épüljön a Király utcai kereskedelmi negyednél, a városközponttól mindössze 

400 m-re. A mai állomás továbbra is működhet, az északi iparterületnél pedig új megállóhely is 

létesíthető, a kimaradó rossz vonalvezetésű szakasz pedig megszüntethető. A szerteágazó lehetőségeket 

városfejlesztési tanulmány keretében kellene kidolgozni, hogy az akciót komplexen lehessen 

mérlegelni. 

A Győr-Pannonhalma elővárosi vasút létrehozása.  A Győr-veszprémi vasútvonalat 1896-ban nyitották 

meg, az eredeti elképzelésektől eltérően nem a Nyúl-Nagybarátfalu-Kisbarátfalu-Csanakfalu vonalon, 

hanem Nyúl és Győrszabadhegy közötti, átlós vonalon. A gazdák a földjeiket óvták, Győr kereskedelmi 

és munkahelyi vonzereje pedig még nem volt elég erős a vasút elfogadásához. Mára azonban 

Győrújbarát egy 30 000 lakosú, 20 km hosszú agglomerációs sáv része, kereken 8000 lakossal, szoros 

győri munkahelyi, iskolai és ellátási kötődéssel, a hegyoldalakon pedig győriek kiskertjeivel. Erre 

számítva 40 éve MÁVTI tanulmány készült a Pannonhalma-győri elővárosi vasútra (6. ábra), amely 

belekerült a rendezési tervekbe is. Az egyre zsúfoltabbá váló győri útkapcsolatok miatt a helyi 

közhangulat lassan kezd a vasút mellé állni. Szükség lenne egy új vasúti tanulmánytervre. A javaslat 

súlyát növeli az, hogy a vonal győri belterületi folytatása nem a mai vonalán menne, hanem – a pápai 

vasúttal közösen – a mintegy 20 000 lakosú Marcalvárost felfűzve, nyugat felől haladna be a győri 

vasútállomásra, és szükség szerint tovább a bővülő keleti iparterületre és a kikötőbe. Ezzel jelentős 

városi belső forgalmat is át tudna venni. 

 

6. ábra: A Győr-pannonhalmi és a Győr-kikötői elővárosi vasút 

A Veszprém-Balatonfelvidék vasúti kapcsolat újrafogalmazása. Racionális gazdasági számítások 

alapján, amelyek mellől hiányzott a társadalmi hatásvizsgálat, 1969-ben megszűntették a Veszprém-

alsóörsi vonalszakaszt. A kissugarú ívek és a helyenként 40 ezrelékes emelkedő is nehezítette az 

üzemvitelt, a megszűntetés azonban a Győr-Balaton üdülőforgalmat is közútra terelte. A Veszprém-

Hajmáskér-Királyszentistván-fűzfői és a Hajmáskér-Csajágon átmenő, létező vágányt használó pótlási 

kísérletek nem bizonyultak életképesnek. Emiatt, és a balatonfelvidéki vonal villamosítása, a 

környezetvédelmi és társadalmi szempontok előtérbe kerülése miatt hosszútávra ismét felmerül a 

közvetlen Veszprém-Balaton vasúti kapcsolat újrafogalmazása a Veszprém-Felsőörs-Paloznak kb. 17 

km-es vonalon (7. ábra), benne Veszprémben a vasútállomás – városközpont - Ibolya utca között 3,5 km 

hosszú, dolomitba vésett kéreg-alagúttal. A Balatonfüred-Badacsony közötti északi Balaton-part 
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számára nagyvárosi ellátást, szolgáltatásokat és idegenforgalmi kínálatot nyújtó, Győr és Veszprém felől 

pedig az északi vízpart szabadidős megközelítését is szolgáló vasúti átkötés a veszprémi városi 

közlekedésben is fontos szerepet tölthetne be. Igen alapos, az érintett rendezési tervekbe beillesztett 

tanulmány szükséges. 

 

7. ábra: A Veszprém-Balatonfelvidék vasúti kapcsolatának újrafogalmazása 

2.3 Vasúti megállóhelyek, állomások elhelyezési tanulságai 

E lokális, de tömeges feszültségeket célszerű országosan is megvizsgálni, mert egy-egy kisebb közösség 

számára leginkább ezek jelentenek használati akadályt. Néhány példa ezekre. 

A Győr-pápai vasútvonal 1872-ben megnyitott állomásainak és megállóinak története igen tanulságos, 

indokolt mélyebben is elemezni. Eredetileg öt állomás volt: Ménfő, Szemere, Gyömöre, Gecse-Gyarmat 

és Vaszar. A 8. ábrán is látható, hogy „közös” állomások voltak, amelyek 2-4 községet szolgáltak ki, 2-

5 km ráhordással, hiszen 150 évvel ezelőtt óriási előrelépést jelentett a vasút az áru- és 

személyszállításban a sáros földút helyett kínált milliméter- és perc-pontosságával.  Emiatt a községek 

elfogadták a 2-4-5 km-es földúti rágyaloglást, rá-szekerezést. Ám az igények változása miatt hamarosan 

megkezdődött további utasfelvevő-helyek beiktatása: Csanak lendületes fejlődése nyomán létesült a mai 

Ménfőcsanak-felső megállóhely a túl kieső állomás miatt. Győrszemere állomás hatása kettős: egyrészt 

utcává nemesítette a közeli Szőlőhegy alsó útját, másrészt viszont nem hagyott elég erőt a falutól 

mindössze 200 m-re vezető vonalon utólag kért megállóhely megvalósítására.  A többször nevet 

változtatott Halipuszta megállóhely Tétnek és Felpécnek lett előnyös, egy ideig még busz is járt ide 

Tétről, de a vasúttal párhuzamos buszvonalak megerősödése és Halipuszta elnéptelenedése nyomán 

2019-ben a megállóhely megszűnt. Derűsebb a története a ma Gyömöre-Tét nevű utólagos 

megállóhelynek: a Gyömöre mellé került megállóhely „kihúzta” a 400 m-re levő falut a vasútig, és a 

vonalon itt áll meg egyedül a gyorsvonat is. A névadó Gyömörétől 2 km-re, a falutól távol levő eredeti 

Gyömöre állomáson viszont az utasfelvétel 2019-ben megszűnt. Ebben az is szerepet játszik, hogy az 

ide „körzetesített” Szerecseny község kiharcolt magának egy saját megállót, a falu ki is épült a vasútig 

(800 m) és ma ez a vonal a legforgalmasabb megállóhelye. Gecse-Gyarmat állomás telepítése nagyjából 

jónak bizonyult: az 1300 m-re volt Gyarmat kiépült a vasútig, a 800 m-re kezdődő kicsi Gecse is egy 

kicsit közelített a vasút felé. A vasúttól 1 km-re levő vaszari állomás is kinyújtotta a községet az 

állomásig, de annak nem szerencsés elhelyezése miatt az itteni falurész rosszul illeszkedik a 

településszerkezetbe.  Mindez csak azt jelzi, hogy a közösállomás-elhelyezési filozófiára épült 

nyomvonal-meghatározás e vonal esetében mára hibásnak bizonyult, és emiatt – az eldugott helyzetű 

Szerecsenyt kivéve – a busz elszippantotta a vasúti személyforgalom jelentős részét. Mélyreható, 

sokféle egyéb tényezőket is feltáró vizsgálatok indokoltak, hogy a közlekedés- és településtudomány fel 

tudjon készülni a várhatóan megszaporodó utólagos utasfelvevőhelyi igények, esetleg nyomvonal-

áthelyezések komplex elbírálására, sőt kezdeményezésére. Például, esetünkben: Győrszemere 

megállóhely létesítésének mérlegelésére. 
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8. ábra: A Győr-pápai vasútvonal elemzése  9. ábra: A Pápa-csornai vasútvonal elemzése 

A Pápa-csornai vasútvonal: Az 1909-ben, tehát az utolsók között átadott vasúti mellékvonal is a „közös” 

megállóhelyek telepítése szellemében készült (9. ábra). A legkirívóbb a Pápa és Marcaltő közötti 

szakasz: a hatalmas szántóterületet egyenesen átszelő és félúton létesített ihászi megálló-rakodóhely. Ez 

lovaskocsival működő terményrakodónak kiváló volt, de a falvak személyforgalmát nem szolgálta és a 

vontatók-teherautók elterjedésével teherforgalom szempontjából is fölöslegessé vált a megálló 1971-

ben meg is szűnt. A falvakat autóbusz szolgálja ki, és a teljes vonal 2007-2010 közötti szüneteltetése 

sem volt véletlen. A második hiba: Szany-Rábaszentandrás megállóhely ugyan „összenövesztette” a két 

települést, de a mikrotérségi központnak számító Szany csak a falu túlsó (északi) végében tudott – 3 

km-re – újabban jelentős számú munkahelyet teremteni, ami miatt ismét felmerült a régóta kért saját 

szanyi megállóhely létesítése. A harmadik hiba: Egyed-Rábacsanak közös megállóhely nem vált 

egyértelmű vonzásponttá, valószínűleg a két kis falu 3 km-es távolsága miatt. Rábapordány a nyertese, 

Dör viszont a vesztese a vasúti nyomvonal kijelölésének. A jövőképbe valószínűleg csak Szany 

megállóhely létesítése valamint a pálya- és vontatási viszonyok javítása férhet bele. Ennél a vonalnál 

viszont mérlegelni indokolt azt is, hogy például egy Szany-egyedi „faluközi” út segítségével kialakítható 

busz-tengely nem szolgálhatná-e polgárbarátabb módon a kistérségi közlekedést? 

Veszprémvarsány-kisbéri vasútvonal: Ez a szakasz az 1902-ben megnyitott Pápa-Bánhida (ma: 

Tatabánya) vonal része. Az egymástól légvonalban 16,5 km-re levő két állomás között 21 km a vasúti 

távolság, ami kereken 30%-os többletet jelent, és ez az egész vonalra is jellemző. Ez és a pálya leromlott 

állapota miatti 36 km/h-s sebessége is adalék volt ahhoz, hogy a személyforgalmat 2009 óta 

szüneteltetik. A 10. ábrán azonban még egy indok is látszik, hogy a beépített területek nagy része kívül 

volt a vasúti megállók bőven szabott 1 km-es „falusi” rágyaloglási távolságán, viszont a buszjáratok 

minden ilyen területet lefednek. A volt tápszentmiklósi vasúti megállóhely további hátránya, hogy a ma 

már döntően győri vonzatú település számára a Győrrel ellenkező irányban 3 km-re levő vasúti 

megállóhely használata nem jelentett reális alternatívát a buszjáratokkal szemben. Figyelemmel a vonal 

további szakaszainak hasonló adottságaira, a vasút újraindítása nem látszik reálisnak. 

     

10. ábra (balra): A Veszprémvarsány-kisbéri vasútvonal-szakasz rágyaloglási körei 

11. ábra (jobbra): Komárom és Győr közötti új iparterületek 
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Komárom és Győr közötti vonalszakasz: itt kivételesen sokkal fiatalabb és ellenkező előjelű a feszültség. 

A győri Ipari Park 25 éves, a komáromi nyugati iparterület kb. másfél évtizedes (11. ábra.). Mindkettő 

a Budapest-hegyeshalmi fővonal mellett van, 2-4 km-re a legközelebbi vasúti megállóhelyektől, mégsem 

alakítottak ki új megállóhelyeket az itt dolgozók számára. Ezeket a feszültségeket is indokolt besorolni 

(legalább) a vizsgálandók közé. 

2.4 Vizsgálatra érdemes lokális jellegű feszültségek 

Kicsi, esetenként talán kicsinyesnek is nevezhető vonalvezetési alakzatokat is alkottak elődeink, 

amelyek a mai fejlettség és a „holnapi” anyagi erő szintjén elvileg javíthatók lennének és 

figyelemreméltó üzemviteli hasznot hoznának.  Néhány közülük, hozzávetőleges léptékekkel: 

Veszprémből Zirc felé: a vonalbevezetés áttétele Veszprém állomás keleti végébe, simulás Gyulafirátót 

mellé 15 ezrelékes vonallal, megállóval és a kettős hajtűkanyar kiiktatása – 2 km rövidülés (7. ábra). 

Veszprém-Márkó között: átlós új vonal, 1 km rövidítés a nemzetközi fővonalon. (7. ábra). 

Herend-Városlőd: kb. 6 km új vonal, 4 km alagút, 3 km rövidülés a nemzetközi fővonalon. 

Csurgó: 6 km új vonal új megállóval, kb. tíz lakóépület bontása, térszintről építhető 500 m-es alagút a 

város alatt, 2 km rövidülés a nemzetközi fővonalon. 

Szentendre: a HÉV továbbvezetése a 11. főút legterheltebb szakaszán az útpálya alatt a tahitótfalui 

hídig, közműalagutas vagy „másfeles mélységű” megoldással; kombinálva kertvégi és szabad területi 

szakaszokkal, biztosítva a rétegvizek keresztirányú áteresztését is. 

Verőce: Összesen kb. 6 km vonalkorrekció Nógrádig, 400 m alagút Nógrádnál, így 5 km rövidülés a 

reménybeli krakkói nemzetközi fővonalon (3. ábra). 

Eger: Az ikonikus egri vár „kemény” vasúti kettészelésének megszűntetése 3 km új vonallal, Almagyar 

alatt 2,5 km alagúttal, hosszrövidülés nélkül. 

Győr: az NSV-előkészítéshez kapcsolódva felmerült a személypályaudvar belvárosi szakaszának 

térszint alá süllyesztése. Kár, hogy tervezési munka nélkül, hamar lekerült a napirendről a felvetés, mert 

a lelkesedők és az elvetők kezében továbbra sincsen valós műszaki lista és pénzügyi adat. Már csak a 

tisztánlátás és az okulás érdekében is célszerű lenne a tanulmánytervet kidolgozni.  

A sor a helyismeret függvényében bizonyára tovább bővíthető. Az egyetemi diplomamunkaként is 

kezdhető megoldás-keresés során kibukkanhat néhány olyan akció is, amely esetleg a nem túl távoli 

jövőben meg is megvalósulhat. 

3. Néhány jellemző külföldi példa 

Van néhány olyan hálózatalakító tényező, amelyből a „stílust” és a tanulságokat mielőbb le kell vonni, 

hogy előbb a területbiztosításnál, később pedig az építésnél és az üzemelésnél hasznosítani tudjuk ezeket 

az ismereteket. Külföldön már óriási – és esetenként hazai szemléletváltást hozó – ismerethalmaz gyűlt 

fel, így jelen híradás csak az igényt szeretné felkelteni a továbbképzésünk eme fontos elemeire. 
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3.1 A nagysebességű vasút és a Stuttgart-Mannheim-i vonal 

 

12. ábra: Az európai NSV-hálózat terve, 2020 elején (a színes vonalak a mai NSV-k) 

Az első NSV-vonalat 1964-ben, Japánban nyitották meg, míg Európában a francia „TGV” volt az első, 

1981-ben. A ma mintegy 50 000 km-es, 250 km/h-nál gyorsabb világhálózatról – melynek európai része 

a 12. ábrán látható – immár több évtizedes jó és rossz tapasztalat gyűlt össze, van miből okulni a 

fejlesztésbe később belépő országoknak, szakembereknek. Megszívlelendő lenne kielemezni a „normál” 

vasúttól való lényeges eltéréseket: a nyomvonal-meghatározási, híd- és alagút-alkalmazási, 

megállóhely-megválasztási gyakorlatot, külön is figyelve a német és a francia elvek közötti eltérésekre, 

stb. Néhány adat: a 13. ábra az 1992-ben megnyitott Stuttgart-mannheimi NSV középső szakaszát 

mutatja, ahol a dombvidéki szakaszon 42% az alagutak aránya és 9 % a viaduktoké. – Mindkét 

nagyvárosba a vasúti területek alatt ferdén, kéregvasút jelleggel halad be az NSV. Az egyik völgyhidat 

égszínkékre festették. A kitermelt anyagból kiválasztott kristályokból múzeumot hoztak létre, amelyet 

az egyik helyi polgármester felesége nyitotta meg. – Keletebbre, Kassel és Fulda között az új Berlin-

müncheni NSV-vonal 30 %-a alagútban halad. – A franciák igyekeztek autópályák mellé simítani az ő 

TGV-jüket (14. ábra), de ennek üzemviteli korlátozások a következményei. – A németek 

Hockenheimnél (Forma-1 pálya) 80-100 m-rel odébb tették a „normál” vasutat, az mellé építették az 

NSV-t (15. ábra), és a szokásos zajvédelem mellett a köztes terület ipari, parkolási és dombos 

zöldterületi hasznosításával kárpótolták (valójában: gazdagították) a várost. Sok ilyet kellene 

tanulmányozni, az ottani szakemberek és utazók véleményét megismerni az NSV optimális hazai 

befogadásához, a vasút és a hozzá közel lakó ellenérdekelt polgár szimpátiájának megnyerésére. 

    

13. ábra (balra): A Stuttgart-Mannheim-i NSV 45 km-es középső szakasza  

14. ábra (jobbra): Autópálya mellé épített francia TGV 
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15. ábra: Vasútfejlesztés Hockenheimnél 

Lenne-e értelme valamiféle NSV E-standardot kialakítani? A tét nagy: a (lég- és zajszennyező) 

repülőgéppel 8-900 km-ig rivalizálni képes NSV hatékonyságát jelentősen csökkentheti az, ha egyes 

kisebb országok szerényebb paraméterekkel dolgoznak, besűrítik a megállóhelyeket és előtérbe helyezik 

a lokális érdekeket. Az NSV egy magasabb szint, más filozófia, más megítélési kör, egy európai szintű 

közlekedési-logisztikai eszköz. Ehhez fontos, de nem elégséges a hálózatfejlesztési terv (12. ábra), 

hanem valamiféle elvi iránymutatás, erős koordináció és differenciált pénzügyi támogatás is szükséges, 

hogy ez a kontinentális rendszer kvázi-egységes, európai szinten is vonzó kínálatot tudjon nyújtani. 

3.2 Talp-alagutak (Bázis-alagutak) 

A hegységkeresztezések az utak tekintetében is nehéz feladatnak számítottak, a vasútnál pedig még 

nehezebbnek, a kisebb emelkedő-bírás miatt (is). Az átkelési igények és az anyagi lehetőségek 

növekedésével és a hágókon átvezető utak járhatósági nehézségei miatt előtérbe került egyre hosszabb 

alagutak építése, egyre alacsonyabb tengerszint feletti magasságon. Így a vasútvonal összességében 

rövidebb, kevésbé igényel vonalkifejtéseket, kevésbé terheli a környezetet és fajlagosan kevesebb 

energiát igényel.  A 16. ábra alapján úgy tűnik, hogy a mai kor igénye és anyagi ereje az Alpok vasúti 

alagutjai esetében 50 km feletti hosszúságban kötött kompromisszumot, de a tenger alatti alagutak ennél 

jóval nagyobb hosszúsága a jövőben megemelheti ezt a limitet is. 

   

16. ábra (balra): Az Alpokban működő, ill. tervezett vasúti bázis-alagutak 

17. ábra (jobbra): Lehetséges vasúti talp-alagutak a Kárpát-medence körül 

A talp-alagutakról – elterjedt nevükön: bázisalagutakról – azért is indokolt elgondolkodni, mert 

számolnunk kell majd a Kárpátok övének NSV-keresztezéseivel is – legfeljebb rövidebb alagutak 

kellenek az alacsonyabb hegyek miatt. Bár a lehetséges helyek a szomszéd országok területén vannak, 

mielőbbi pontosításuk hazai érdek is, mert helyzetük a magyarországi vasúti fejlesztéseket is 

befolyásolhatják. Gondolatébresztőül szánt, javasolt telepítési helyeik a 17. ábrán láthatók. 

A vasúti alagutak új nemzedéke azonban már nálunk sem a távlati jövő. Hosszú „alagútépítés-mentes” 

évtizedek után, az ezrednyitó évtizedben négy alagút is épült az M6-on 3100 m összhosszban, és most 

építenek egy 780 m-eset Sopronnál, az M85-ön, tehát a „közút” már lépett. Vasúti vonatkozásban is 

megjelentek a modern alagutak: már előkészítési stádiumban vannak a budapesti Duna-alagút és 

készülnek a Budapest-Pozsony/bécsi NSV tervei is. alagútjai is. (A talp-alagutak logikájából kiindulva 
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ez utóbbinál továbbra is fontos lenne a vértesi talp-alagutas változatot is futtatni, mert az előkészítő 

munkák során csak kis különbséggel szorult a második helyre, viszont a vonalhossz és a menetidő jóval 

rövidebb lehet, és Európát ez érdekli.) 

Összegezve: a talp-alagutak (bázis-alagutak) miatt is nagyon sürgős az egész világon működő 

nagysebességű vasúti rendszerek és filozófia következményeinek széles körű kutatása és felkészülés az 

optimális alkalmazásra. Ne feledjük: az EU 2050-re tűzte ki az európai NSV-hálózat teljes kiépítését. 

Bár napjaink történései miatt sok ilyen határidő megkérdőjeleződik, a kutatás kb. 5 éve és a 8-10 éves 

előkészítési-építési idő miatt látható, hogy nem késlekedhetünk a felkészülés megkezdésével. 

4. Néhány további elgondolkodtató példa 

4.1 Vasút – ipari épületek felett 

A hazai településtervezési gyakorlatban meglehetősen konzervatívok vagyunk az ún. építési területek 

és a közlekedési területek merev szétválasztásában, de ennek elsősorban fejlődéstörténeti okai vannak. 

E szemlélet miatt a bezsúfolódott városi területeken esetenként hiába jelentkezik valamely fontos 

közlekedési vonal átvezetésének igénye, ha a térszinti funkciók erős kötöttségei megakadályozzák a 

szanálással járó helybiztosítást. Az előrelépést az jelenti, hogy a hidak ne csak folyóvizek és más 

természeti terek felett vezethessenek át, hanem építménnyel beépített területek felett is – természetesen 

elsősorban ipari-gazdasági területek felett. Érdemes tanulmányozni a 18. ábrát, amelyen utat, vasutat, 

sőt vasúti megállóhelyet láthatunk egy üzemcsarnok felett átvezetni. Igaz, a Bécs-északi Spittelau 

Bahnhof csarnoka maga is vasúti építmény, de a lényeg a „felette átvezetés” elvének alkalmazása. 

Nyilván ilyenre kicsiben nálunk is volt példa, de propagálás, jogi és műszaki tisztázás is szükséges, mert 

a felülvezetés a jövőbeni hasonló igények megoldását is elősegítheti. (A Rákospalota-aszódi új vonalat 

is egy Harsányi Kálmán utcai üzemcsarnok felett kellene elvezetni.) 

   

18. ábra: Út és vasút átvezetése épület felett Bécsben 19. ábra: A Neusiedlerseebahn elhelyezkedése 

4.2 Egy különleges eset: a Fertővidéki HÉV megújulása 

Az 1897-ben átadott Celldömölk-Fertőszentmiklós-parndorfi Fertővidéki HÉV (19. ábra) Pomogy-

Parndorf közötti szakaszának történetéből elgondolkodtató tanulságokat lehet levonni. A vonalat 

Trianon kettévágta, ami után a pomogyi határátmenet zárási és nyitva tartási viszonyai a politika 

hullámzásait követve változtak. A pálya lezárása és felszedése azonban mégsem itt, hanem a magyar 

oldalon, Fertőszentmiklós-Celldömölk között következett be 1979-ben, részben a parancsszóra közútra 

terelt faáru-szállítás miatt. Az északi, osztrák szakaszon – a már sok kutató által elemzett – 

viszontagságok közepette folyt tovább a kvázi-zsákutca jellegű vonalon a forgalom. 1970-es évek 

elejére azonban ott is nagyon leromlott a pálya és forgalma is csökkent, és itt is elhatározták a 

megszűntetést. Időközben azonban az ausztriai üzletág élére került új vezetők elérték a vonal 

fennmaradását, és szívós munkával hozzá láttak a korszerűsítésnek – pl. ötletes módon fővonali bontott 

anyagokat szereztek. A pálya és a járműállomány megújítása, a központi forgalomirányítás és az ütemes 

menetrend bevezetése, az utaskiszolgálás komplex korszerűsítése stb. ugrásszerűen megnövelte a 

Neusiedlerseebahn személyforgalmát és bevételét, csökkentette a létszámot [4]. A sikerhez azonban 

„külső” tényezők is hozzájárultak: egyrészt jelentős volt az állami támogatás, másrészt ezekben az 

években kezdtek telítődni Bécs bevezető útjai, ill. a fővárosi parkolók, ami megnehezítette a fertőzugiak 

Bécsbe ingázását, harmadrészt pedig emiatt (is) megalakították a VOR-t, a bécsi elővárosi közlekedési 

rendszert. Ezek által a Fertőzugból is előnyösebbé vált a vonatozás Bécsbe, Parndorfi átszállással. Sőt, 
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munkanapokon négy vonatpár már Magyarországról, Fertőszentmiklósról indul. Tanulság: az egyes 

vasútvonalak konkrét jövője – az általános feltételeken túl – a feltárt vidék gazdasági-társadalmi 

folyamataiba illesztve határozható meg reálisan. 

Konklúzió 

A nehéz évtizedek után most nagyszerű távlatok nyíltak meg a magyar vasút előtt. A történelmi 

visszapillantás egy-egy példájával arra szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy nemcsak az 

üzemeltetésben, hanem a vasúti hálózatban is vannak olyan régi, ránk maradt hibák, okafogyott 

megoldások, amelyeket szintén orvosolni célszerű. Ezek egy része csak akkor bukkan elő, ha más 

szakágakat, a társadalmat és más országokat is bevonunk a vizsgálatokba. A vizsgálati módszerek 

komplexszé tétele és kikristályosodása nyomán az esetek besorolhatók lesznek hosszútávú (15 éves), 

nagytávú (30 éves) és nagytávon túli kategóriákba, de az egy részük valószínűleg a (ma) reálisan nem 

javítható kategóriába kerül. Mai feladatunk a fejlesztések területének biztosítása, megóvása. Mivel a 

megítélési szempontok és a peremfeltételek sohasem tekinthetők véglegesnek, az így kialakuló listákat 

indokolt periodikusan felülvizsgálni. 
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Kivonat: Napjaink legégetőbb problémái közé tartoznak a közúti közlekedési balesetek, melyek számos 

emberéletet követelnek. A közúti balesetek jelentős része valamilyen emberi mulasztás miatt 

következik be, így ezek elkerülésére, valamint az esetleges bekövetkezett károk mértékének 

csökkentése érdekében fejlesztették ki az úgynevezett vezetést támogató ADAS rendszereket. A 

rendszerek által használt szenzorok megkönnyítik a járművezetők tájékozódását, valamint jelentősen 

csökkentik a már bekövetkezett balesetek súlyosságát. Jó példa erre az intelligens sebességszabályozó 

rendszer, mely jelentős segítséget nyújt azzal, hogy különböző fokozatokon figyelmezteti a vezetőt 

az aktuális sebességkorlátozásról. A rendszer képes lesz arra is, hogy a járművezető kéréseit 

figyelmen kívül hagyva kezelje a gépjármű sebességét. A gyártók többsége ehhez a GPS-ből kinyert 

táblaadatok mellett a jelzőtábla-felismerő rendszert is használja, mellyel valós időben tudjuk a 

különböző közúti jelzéseket detektálni. A rendszer funkcióinak működését azonban számos tényező 

befolyásolja, amelyek hibás információk megjelenítéséhez vezethetnek. A rossz látási körülmények, 

a nem megfelelő karbantartás miatt létrejött táblahibák, valamint a feloldótáblák hiánya nagy 

mértékben rontja a rendszer pontosságát.  

1. Bevezetés 

1.1 Vezetéstámogató rendszerek 

A járművek biztonságosabbá tétele nagymértékű szerepet játszik a balesetek megelőzésében, illetve a 

bekövetkezett balesetek súlyosságának csökkentésében is. A járműgyártók felé az ENSZ (Egyesült 

Nemzetek Szervezete) számos elvárást támasztott például a gyártási szabványokra vonatkozóan. Ezek 

közé tartoznak a passzív és aktív biztonsági elemekre vonatkozó előírások betartása. „Aktív biztonság 

alatt a balesetek elkerülésére, megelőzésére irányuló törekvéseket, intézkedéseket és műszaki 

megoldásokat értjük. A passzív biztonság a már bekövetkezett balesetek káros következményeinek 

súlyosságát hivatott csökkenteni.” [1]  

Aktív biztonsági elemekhez tartozik:  

• blokkolásgátló berendezés (ABS),  

• kipörgésgátló (ASR),  

• elektronikus stabilizáló program (ESP),  

• sávtartó asszisztens (SPA),  

• fékasszisztens (BAS),  

• adaptív sebességtartó automatika (ACC).  

Passzív biztonsági elemekhez tartozik:  

• biztonsági öv,  

• oldallégzsákok, fej -és láblégzsák,  

• fejtámlák,  

• nagy energia-elnyelő képességű járműszerkezet,  

• deformálódó kormányoszlop.  

Azonban nem csak a járművek szerepe a meghatározó, hiszen a probléma az esetek nagy százalékában 

a vezető személy hibájából fakad. A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint 

Magyarországon például a személysérüléses közúti balesetek 93%-a járművezetők hibájából történt. 

Ennek érdekében kezdték el kifejleszteni az egyes vezető támogató rendszereket (ADAS – Advanced 
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Driver Assistance System), melyekkel számos baleset elkerülhető vagy megelőzhető, hiszen 

automatizált rendszerek segítik az emberek vezetését és tájékozódását az utakon (lásd:26. ábra). [2]  

„Az ADAS rendszer által használt szenzorokat több típusra lehet bontani:  

• Poprioceptív érzékelők – Képesek felismerni és reagálni a veszélyhelyzetre a jármű 

viselkedésének elemzésével.  

 

26. ábra: Az ADAS rendszer elterjedt elemei [3] 

• Exteroceptív érzékelők (ultrahang, radar, LIDAR, infravörös és látásérzékelő) – Képesek 

megjósolni a lehetséges veszélyhelyzetet és reagálni rá.  

• Szenzorhálózatok – Multiszenzoros platformok alkalmazása és közlekedési szenzorhálózatok.” 

[3]  

1.2 Sebességgel kapcsolatos rendszerek  

Nem csak hazánkban, hanem szinte mindenhol az első három baleseti ok között szerepel a sebesség nem 

megfelelő megválasztása.  

Az aktív biztonsági rendszerekhez tartozik az aktív sebességtartó automatika (ACC), amely egy radar 

és kamera segítségével állandó követési távolságot tart. [5]  

Az ISA (Intelligent Speed Assistance) egy olyan járműbe épített rendszer, mely támogatja a 

járművezetőket a sebességkorlátozások betartásában. Az Európai Parlament 2019-ben jóváhagyta, hogy 

2022 júliusától kötelezővé teszi az intelligens sebességszabályzó asszisztenst minden bevezetett új 

járműmodellnél. Az ISA kötelezővé válik minden új autóra, amelyet 2024 júliusától értékesítenek. A 

jogalkotók szerint a technológia életek ezreit mentheti és más kötelező aktív biztonsági funkciókkal 

együtt a balesetek 30%-kal csökkenthetők. [6] 

„Az ISA rendszer négy alapelemmel rendelkezik:  

• A sebességkorlátozási adatbázisok, melyből részletesen tudunk tájékozódni az adott szakaszon 

érvényes sebességről.  

• A jármű helyzetének és menetirányának meghatározását általában GPS technológia segítségével 

érik el. A fejlettebb rendszerek azonban már a jármű érzékelőiből és az útmenti információs 

rendszerekből kapott információkat használják fel.  

• A tényleges sebességet a jármű saját sebességmérő rendszere méri. [7] 

• A meghatározott sebesség és az aktuális sebesség meghatározása, amely megállapítja, hogy az 

ISA milyen módon aktiválódjon.  

Különböző típusú ISA rendszereket fejlesztettek ki, amelyek különböző támogatást és visszajelzést 

nyújtanak. Ezek 3 általános kategóriába sorolhatóak:  

• Tanácsadó (Advisory)  

• Támogató (Supportive)  

• Kötelező (Mandatory)  
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Az 1. táblázatban az ISA kategóriáinak támogatási szintje, visszajelzésének típusai, valamint ezek 

meghatározásának kifejtése lett felsorolva” [6]  

Támogatás szintje Visszajelzés típusa Meghatározás 

Tanácsadó/informatív Főleg vizuális 

A sebességkorlátozás megjelenik és 

a járművezetőt figyelmezteti a 

sebességhatár- változásokra 

Tanácsadó/figyelmeztető 

(nyílt) 
Vizuális/ auditív 

A rendszer figyelmezteti a vezetőt, 

ha túllépi a sebességkorlátozást. A 

járművezető eldöntheti, hogy 

használja vagy figyelmen kívül 

hagyja az információkat. 

Támogató/beavatkozó (félig 

nyílt) 

Aktív gázpedál/ rezgőmotorral 

felszerelt haptikus gázpedál 

A vezető a gázpedálon keletkezett 

rezgésen keresztül kap 

visszajelzést, ha próbálja átlépni a 

sebességkorlátozást. A jelzést nem 

kötelező figyelembe venni, még 

mindig túl lépheti a sebességhatárt.  

 

Kötelező 

korlátozás/automatikus kontrol 

(zárt)  

 

Rezgőmotorral felszerelt 

haptikus gázpedál 

/járműsebesség-korlátozó 

gázpedál  

 

A jármű maximális sebessége a 

megengedett maximális sebességre 

korlátozódik. A rendszer figyelmen 

kívül hagyja a járművezető kérését, 

ha át akarja lépni a 

sebességkorlátozást.  

 

 

Különböző módon használhatják a sebességkorlátozásokat az ISA rendszerek: 

• Statikus sebességkorlátozások – A vezetőt tájékoztatja a megadott sebességkorlátozásokról. [8] 

• Változó sebességkorlátozások – A vezetőt tájékoztatják ezenfelül az alacsonyabb 

sebességkorlátozásokról, így ezek az információk helytől függenek (pl. útépítési helyek, 

gyalogátkelők, éles kanyarok stb.)  

• Dinamikus sebességkorlátozások – Ez a rendszer figyelembe veszi a sebességkorlátozások 

megállapításánál az adott utat, valamint a forgalmi viszonyokat is (időjárási viszonyok, forgalom 

nagysága). Így a dinamikus sebességkorlátozások nem csak helytől, de időtől is függenek.”  

1.3 Példa sebességkorlátozó jelzések felismerésére 

A járműgyártók mellett a fejlesztők is keresnek arra megoldást, hogy hogy lehet megoldani a felismerő 

rendszerek visszajelzését a járműben abban az esetben, ha a jármű nem rendelkezik asszisztens 

felszereltséggel vagy Head-up display kijelzővel.  Mindkét probléma megoldására van lehetőség. A 

Head-up display kijelzésére egy mobil applikáció nyújt segítséget, amellyel csatlakozni tudnak az 

eszközök egymáshoz (jármű-mobil): A szükséges adatokat képes kivetíteni a szélvédőre a mobil 

segítségével. Ez látható a következő ábrán (27. ábra). Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 
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27. ábra: Mobil alkalmazás járműadatok kivetítésére Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

Mobileye: A Mobileye rendszere egy szélvédőre helyezhető kamerából és a műszerfalra szerelhető, 

kisméretű kijelzőből áll (lásd: 28. ábra). Az elektronikus jelfeldolgozás nagy sebességgel történik és a 

gyors hardvereszköznek köszönhetően vészhelyzet esetén képes figyelmeztetni a sofőrt hangjelzéssel és 

képi megjelenítéssel, amelynek köszönhetően a balesetek egy része megelőzhető lehetne, így az eszköz 

növelni tudná a közlekedésbiztonságot. [10] 

 

28. ábra: Mobileye 630 eszköz [10] 

2. Detektálást befolyásoló külső tényezők 

A rendszer megbízhatóságát és pontosságát számos olyan elem befolyásolhatja, amely a 

közlekedésbiztonság romlását okozhatja. 

Jellemző például, hogy a közúton való elhelyezése a tábláknak nem megfelelő. Sok esetben előfordul, 

hogy a jelzéseket eltakarja egy másik tárgy vagy objektum, nem megfelelő a megvilágítottságuk, a jelek 

elfordultak vagy a gépi felismerésükre nem alkalmas látási szögben állnak. A jelzőtáblák minősége is 

sokszor rontja detektálásukat, hiszen gyakran előfordul, hogy a jelzések kopottak, valamilyen 

szennyeződés borítja felületüket. Emellett a rossz időjárási körülmények (szakadó eső, hó, sűrű köd) is 

negatívan befolyásolják működésüket. (Lásd 29. ábra)  

Ezen felül a sebességkorlátozási táblák tekintetében több anomália is felmerült a rendszerrel 

kapcsolatban. Magyarországon számottevő helyen előfordul a sebességkorlátozást feloldó jelzőtábla 

hiánya. Ebben az esetben az útkereszteződést tekintjük feloldásnak, azonban ezt a rendszer nem minden 

esetben tudja kezelni. 
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29. ábra: Példák hibás táblák az út mellett 

A nem megfelelő érzéskelést nem csak az adott infrastruktúrában lévő hibák okozhatják, hanem egyéb 

tényezők is: 

• sűrű köd, eső vagy hó,  

• ha a jeleket tárgyak takarják el,  

• ha az elöl haladó jármű közvetlen közelében vezet,  

• erős fény a kamera lencséjében,  

• ha a szélvédő a visszapillantó tükör előtt bepárásodik, szennyeződik, valamilyen matrica eltakarja 

stb.,  

• a kamera hibás észlelése esetén,  

• sebességkorlátozó matricákkal ellátott buszok vagy tehergépjárművek előzésekor,  

• a fényképezőgép kalibrálásakor közvetlen a jármű szállítása után. 

3. Mérés bemutatása és vizsgálata 

3.1 Kérdőíves felmérés 

A sebességjelzőtábla felismeréssel kapcsolatosan kérdőívet készítettünk, melyben szerettük volna 

feltárni a járművezetők tapasztalatait. A felmérést internetes kérdőív formájában végeztük el. Ez 

összesen 12 kérdésből állt, amelyek átfogóan vizsgálták a témát és 52 kitöltés érkezett rá. 

A megkérdezettek 66,7 százalékánál fordult már elő, hogy a jármű rossz látási viszonyok között nem 

érzékelte helyesen a kihelyezett jelzőtáblát. Ezen belül 2,4 százalék rendszeres, 31 százalék 

alkalmankénti, 33,3 % elhanyagolható számú hibának jelölte meg a felmerülő helyzetet. A kitöltők 19 

százaléka nem találkozott ezzel a szituációval, valamint szintén 14,3 százaléka nem használta még ilyen 

körülmények között (lásd: 30. ábra). 

 

30. ábra: Jelzőtábla-felismerő rendszer helytelen működésének előfordulásának száma rossz látási 

viszonyok között 
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A válaszadók közül legtöbben a jelzőtáblák hiányos érzékelését emelték ki, emellett még előfordult az 

is, hogy a jelzőtábla-felismerés egyáltalán nem működött, valamint érzékelte a jelzőtáblát, de 

helyette téves táblát jelzett ki. 

kitöltők jelentős problémaként említették a hibás értékeket, amiket például egy lehajtó út vagy 

párhuzamosan elhelyezkedő, fizikailag elválasztott út mentén érzékel a rendszer. Ilyen szituáció 

például mikor az autópálya lehajtósávjában érzékel egy 40-es sebességkorlátozást, amelyet végig 

megtart, pedig 130 km/óra az adott szakaszon a korlátozás. 

3.2 Felmérések gépjárművekkel 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a sebességkorlátozó tábla felismerő rendszerekről, 

felméréseket végeztünk nappali körülmények között, jó látási viszonyokkal a felsorolt 

gépjárművekkel: 

• Toyota Yaris Hybrid (2017),  

• Renault Koleos (2018), 

• Audi A6 (2020),  

• Toyota Hilux (2019), 

• Toyota C-HR (2019). 

A mérésnél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

• Jó állapotú táblák felismerése 

• Rossz állapotú táblák felismerése 

• Város tábla sebességkorlátozás befolyásolása 

• Kereszteződés feloldja-e a korlátozást 

• GPS van-e, összeköti a rendszert a felismeréssel (kikapcsolás/bekapcsolás lehetőséggel is) 

Toyota Yaris Hibrid (RSA: Road Sign Assist rendszerrel feleszerelt) 

A mérés útvonala Csepreg belvárosában történt, illetve a környékén lakott területen kívül. Az 

utazás során 15 db sebességkorlátozó tábla volt az út szélén, valamint 2 db sebességkorlátozást 

feloldó tábla, amelyekből 2 db táblát nem érzékelt helyesen a jelzőtábla-felismerő rendszer. A 

táblákat felismerte, azonban elhaladásuk mellett rakta csak ki a kijelzőre a táblákat. 

Renault Koleos 

A Renault Koleos típusú gépjárművel Szombathely belvárosában és lakott területen kívül 

történt a mérés. A gépjárművel való tesztelés során számos hibára fény derült: nem ismert fel 

több sebességkorlátozó táblát, későn jelezte ki a sebességkorlátozást, az útkereszteződést nem 

érzékelte feloldásnak, így a következő jelzésig megtartotta az útszakaszra már nem érvényes 

értéket. Valamint amikor éppen nincs sebességkorlátozó tábla adat, mert például feloldótábla 

miatt már nem érvényes a jelzés, akkor nem ír ki egy sebeségkorlátozást sem.  

Audi A6 

Az útvonal során, - amely Győr belvárosában és lakott területen kívül, - történt olyan szituáció, 

ahol kijelezte az időszakos sebességkorlátozást, viszont volt, ahol csak havas/esős időszakra 

vonatkozó 80-as tábla volt kihelyezve, melyet nem érzékelt helyesen.  

• A fényvisszaverő sárga négyzetbe elhelyezett 30-as táblát nem érzékelte.  

• Többször hibás információkat adott a navigációs rendszer adataiból (például indokolatlan 20 

km/órás korlátozás, ahol nem volt kihelyezve erre utaló tábla)  

• A sebességkorlátozást csak a tábla mellett elhaladva érzékelte.  

Toyota Hilux 

A tesztelt gépjárművek közül az egyik legmegbízhatóbb rendszerrel rendelkezik. A felmérés 

során mindössze egy táblát nem ismert fel, de annak a piros széle az idők során elkopott, így 

nem a szabványnak megfelelő. Mind az útépítést, mind a lakott területet jól és időben érzékelte, 

a kereszteződést pedig a sebességkorlátozás feloldásaként jelezte. 
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A gépjármű tesztelésére a 83. sz. út Győrszemere – Pápa közötti szakaszon került sor. Több 

településen (pl. Gyarmat, Takácsi) a lakott területet jelző táblát nem értelmezte úgy, mint 50 

km/h sebességkorlátozás, továbbra is az előtte lévő (90 km/h vagy 70 km/h) sebességkorlátozás 

volt érvényben.  

Pápa – Győrszemere viszonylatban a Takácsi településen a 60 km/h sebességkorlátozást nem 

oldotta fel a kereszteződés/tábla, illetve Gyarmaton a 70 km/h sebességkorlátozást sem oldotta 

fel a rendszer. 

Toyota CH-R  

A mérés útvonala Nyíregyháza-Nyírpazony-Nyírtura. A mérés megfelelő időjárási és látási 

viszonyok között történt, nappal. Városon belüli közlekedés esetén a jó minőségű táblákat 

időben és eredményesen ismerte fel a jármű táblafelismerő rendszere. Városba érkezés esetén 

felismeri a jármű a helységet jelző táblát, mint 50 km/h-ás útszakasz, város elhagyása esetén 

pedig 90 km/h órát jelez a jármű. Az eseteknél sokszor nehéz eldönteni, hogy GPS adatokból 

nyeri vagy kamera kép alapján az információkat a jármű a sebességkorlátozásokról. A GPS 

alapú sebességfelismerést nem lehet kikapcsolni ennél a Toyota típusnál. Városon belül és kívül 

jellemző még, hogy a 30 km/h-ás korlátozást nem oldja fel a kereszteződés egyik esetben sem, 

csak a feloldó tábla iktatja ki a korlátozást. A feloldó táblát minden esetben kijelzi a 

műszerfalon (sokszor túl sokáig), azonban előfordult olyan eset is, amely a képen látható. Az 

előzni tilos táblán jelölt két autó jelzése kopott volt a vonal viszont erős, így a felismerő rendszer 

ezt is sebességet feloldó táblának ismerte fel (lásd: 31. ábra).  

További érdekesség, hogy városon belül 50 km/h-ás útszakaszon haladva, 30 km/h-ás 

korlátozást követve a műszerfalon a 30-as korlátozást jelzi a jármű, a digitális kijelző térkép 

nézetében azonban 50-es sebességű szakaszt mutat.  

 

 

 

31. ábra: Kopott előzni tilos tábla téves felismerése feloldótáblának 

4. Kitekintés a jövőbe 

 

Annak ellenére, hogy a járművezetőt támogató rendszerek már így is nagy segítséget jelentenek, 

és a közlekedésbiztonság javítását szolgálják, a meglévő hibák javításával a rendszer működése 

még tovább javítható: 

• Környezet és táblahibák további vizsgálata: A táblahibák folyamatos ellenőrzése, és szükség 

szerint mihamarabb történő javítása elengedhetetlen a táblafelismerő rendszer hibamentes 

működéséhez. 

• Rendszerből fakadó hibák vizsgálata: Célszerű lenne a jelzőtáblafelismerő rendszereket 

összekapcsolni a navigációs rendszerekkel. Az útkereszteződés, mint sebességkorlátozás feloldás 



Jelzőtábla-felismerő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a sebességkorlátozásokra 

 

 

egyrészt a kérdőívben, másrészt a tesztelésnél is harmóniában köszönt vissza (nem ismerték fel a 

járművek). 

A járművezetést támogató rendszerek megjelenése, fejlődése a közlekedésbiztonságot 

szolgálja, és az emberi élet és egészség védelmét. 

Cikkünk ez rövid áttekintést nyújtott a sebességkorlátozó tábla felismerő rendszerek 

működéséről, tapasztalatairól és a jövőbeni lehetséges vizsgálatokról. 
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Kivonat: A hazánkban 2020 márciusától tartó Covid-19 járvány több területen is befolyásolta a közlekedők 

életét. A fertőzések számának csökkentése érdekében országos és helyi intézkedések is bevezetésre 

kerültek. Az intézkedések között számos olyan rendelet volt, melyet a korábbi években nem 

tapasztaltak a közlekedők. Ezek között kiemelkedőek voltak a kijárási korlátozások. A 2020. március 

28-án bevezetett rendelet egész nap, míg a 2020. november 11-én bevezetett intézkedés az este 8 óra 

és reggel 5 óra közötti időszakban korlátozta a lakóhely elhagyását. Elemzésünk során feltártuk a 

kijárási korlátozások bevezetése utáni 1 hónapos időszakban bekövetkezett közúti személysérüléses 

balesetek okait, típusait, jellemzőit. A baleseti adatok vizsgálata során kitértünk a két időszak 

összehasonlítására, valamint a korábbi évek (2015-2019) és a 2021-es év azonos időszakainak 

vizsgálatára is. 

Kulcsszavak: pandémia; Covid-19; közlekedésbiztonság; balesetelemzés; kijárási korlátozás 

Bevezetés 

A hazánkban 2020 márciusától tartó Covid-19 járvány több területen is befolyásolta a közlekedők életét. 

A fertőzések számának csökkentése érdekében országos és helyi intézkedések is bevezetésre kerültek. 

Az intézkedések között számos olyan rendelet volt, melyet a korábbi években nem tapasztaltak a 

közlekedők. Ezek között kiemelkedőek voltak a kijárási korlátozások. 

A 2020. március 27-én kihirdetett és 2020. március 28-án hatályba lépő 71/2020. (III.27.) Kormány 

rendelet a lakóhely, a tartózkodási hely és a magánlakás elhagyását csak a rendeletben meghatározott 

alapos indokkal engedélyezte [1]. A rendeletet megelőzően nem került sor olyan intézkedésre, mely a 

járvánnyal kapcsolatos védekezés érdekében a kijárást korlátozta volna. 

Ezzel szemben a 2020. november 10-én kihirdetett és 2020. november 11-én hatályba lépő 484/2020. 

(XI.10.) Kormány rendelet az este 8 óra és reggel 5 óra közötti lakóhely elhagyását a rendeletben 

meghatározott kivételektől eltekintve tiltotta [2]. A rendeletet megelőzően a 479/2020. (XI.3.) Kormány 

rendelet is korlátozta a lakóhely elhagyását éjfél és reggel 5 óra között [3]. 

A rendeletek korlátozták a lakóhely elhagyását, így hatással voltak a mindennapi életre, közlekedésre 

is. Kutatásunk célja ezzel összhangban az volt, hogy feltárjuk az egyes kijárási korlátozások bevezetését 

követő 30 nap közúti közlekedési baleseti jellemzőit, karakterisztikáit. Kutatásunk során az őszi 

rendeletek esetében a 484/2020 Korm. rendelet bevezetését követő 30 napot választottuk, mivel ez volt 

a legszigorúbb az őszi kijárási korlátozások közül. Kutatásunk további célja volt, hogy a 2020. tavaszi 

és őszi korlátozások időszakában történt baleseteket egymással összehasonlítsuk, valamint, hogy a 

2020-as év korlátozási időszakainak baleseti adatállományát a korábbi 2015-2019-es időszak és a 

2021-es év adataival is összehasonlítsuk. Bár még a 2021-es évben is voltak intézkedések a járvány 

terjedés megakadályozásával kapcsolatban, ezek az intézkedések már nem érték felkészületlenül a 

közlekedőket.  
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1. Koronavírus miatti közlekedési korlátozások hatása a nemzetközi balesetekre 

A Covid-19 járvány megakadályozására hozott intézkedések nem csak Magyarországon, hanem 

nemzetközi szinten is befolyásolták a közlekedők magatartását, a közúti balesetek alakulását. A járvány 

miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatásaival számos országban foglalkoztak a kutatók. Egy 

Görögországban végzett leíró elemzés [4] megmutatta, hogy az egyre szigorúbb lezárások hatására 

2020-ban megváltozott a vezetési magatartás és csökkent az utazások száma. Ez a változás főleg az 

éjszakai órákban volt jellemzőbb. A 2020-as februári és márciusi baleseti adatokat összehasonlítva, 

41%-al csökkent a halálos és az összes balesetek száma is. Szintén Görögországban, egy baleset 

előrejelző modellel bizonyították, hogy a lezárások miatti forgalomcsökkenés hatására 42%-kal 

kevesebb baleset következett be, ahhoz képest, mint ami bekövetkezett volna járvány nélkül [5]. A 

szigorodó lezárások miatti forgalomcsökkenés következtének baleset csökkentő hatása Qatarban [6] és 

Fokvárosban [7] is kimutatható volt. Fokvárosban a szigorú zárások hatására 74%-kal csökkent a 

sérültek száma a lezárások előtti adatokhoz képest. 

Az intézkedések hatását a korábbi évek baleseti adatainak összehasonlításában is vizsgálták. A 

2018-2019-es évek adataihoz képest Spanyolországban a korlátozások időtartama alatt a balesetek 

száma 76%-kal csökkent [8]. Az USA államaiban végzett kutatások is a balesetek és sérültek számának 

csökkenését mutatták ki [9], Louisiana államban az előző évekhez képest 47%-al csökkent a balesetek, 

és 46%-al a személyi sérülések száma [10].  

A járványügyi korlátozások egyik legszigorúbb intézkedése a kijárási korlátozások bevezetése volt. A 

kutatások azt bizonyították, hogy a járványügyi intézkedések közül ennek volt a legnagyobb közúti 

baleset csökkentő hatása, hiszen az intézkedés közvetlenül a forgalom csökkenéséhez vezet. Ohio 

államban 2020-ban a kijárási korlátozások bevezetésének hatására 2019-hez képest 55%-kal kevesebben 

vettek részt a balesetekben [11]. Moszkvában a kijárási korlátozások hatására 2019-hez képest 58%-kal 

kevesebb baleset történt, mely során 59%-kal kevesebben sérültek meg [12]. 

A járványügyi és kijárási korlátozások idején történt közúti balesetek főbb jellemzőit is vizsgálták 

nemzetközi szinten. Egy Connecticut államban végzett kutatás bebizonyította, hogy a magános 

balesetek aránya emelkedett a kijárási korlátozások idejében az előző évek hasonló időszakaihoz képest 

[13]. New York államban a kerékpáros balesetek átlagos súlyossága háromszorosára nőtt a korlátozások 

idején az előző évek átlagához képest [14]. Japánban a gyorshajtás okozta halálos balesetek arányának 

alakulását vizsgálták, azonban nem sikerült kimutatniuk az arány növekedését az előrejelző modellel 

[15]. A balesetek résztvevőinek vizsgálata során Ontario államban azt mutatták ki, hogy a 80 évnél 

idősebb emberek baleseti részaránya 64,7%-kal csökkent a korlátozások időtartama alatt [16]. Egy 

Peruban végzett kutatás pedig azt bizonyította, hogy a lezárások hatására a balesetekben megsérült 

férfiak száma nagyobb mértékben csökkent (csökkenés mértéke 12,22 haláleset 1 millió főre vetítve 

havonta), mint a balesetekben megsérült nők száma (csökkenés mértéke 3,55 haláleset 1 millió főre 

vetítve havonta) [17]. 

A nemzetközi szakirodalmi áttekintés tehát azt mutatja, hogy a járványügyi korlátozások a balesetek 

számára, súlyosságának megoszlására, a balesetekben sérült személyek jellemzőire is hatással voltak. 

Az egyes országokban ez a változás eltérő mértékű volt, azonban kijelenthető, hogy a balesetek és 

sérültek száma mindenhol csökkent a bevezetett korlátozó intézkedések mentén. 

2. A 2020. március 28-án bevezetett kijárási korlátozás hatása a hazai baleseti 

jellemzőkre 

A 2020. március 28-án bevezetett kijárási korlátozás ideje alatt, egész nap csak megfelelő indokkal 

lehetett elhagyni a lakóhelyet. Az intézkedés közlekedési balesetekre gyakorolt hatását a rendelet 

bevezetését követő időszak (2020. március 28.- 2020. április 28.) valamint az azt megelőző 5 év (2015-

2019) és a 2021. év hasonló időszakának baleseteinek elemzésével vizsgáltuk. 

2.1 Balesetek jellemzői 

A 2015-2021. évek március 28.- április 28. időszakában történt személysérüléses balesetek számát és 

súlyosságuknak megoszlását mutatja az 24. táblázat. Látható, hogy 2020-ban a járványügyi korlátozások 

hatására csökkent a balesetek száma. A csökkenés mértéke a 2019-es évhez képest 40,5% volt. A 
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2021-es évben a korábbi évekhez képest szintén alacsonyabb volt a bekövetkezett balesetek száma. A 

balesetek súlyosságát illetően 2019-től megfigyelhető a súlyos sérüléses esetek arányának megugrása a 

könnyű sérüléses esetekhez képest, mely a pandémia által érintett években is fenn állt. A baleseti számok 

csökkenésének elsődleges oka a forgalom csökkenése volt. A balesetek és a forgalom alakulásának 

összefüggéseivel számos tanulmány foglalkozott, azonban a forgalmi adatok hiányában jelen cikknek 

ezen összefüggés feltárása nem képezte célját. Kutatásunk kifejezetten a baleseti jellemzők alakulásának 

értékelésére fókuszált.  

24. táblázat Balesetek száma és súlyosságának aránya (2015-2021 tavasz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

balesetek száma [esetszám] 1267 1315 1327 1517 1412 840 987 

halálos balesetek aránya [%] 2,8% 2,1% 2,7% 3,4% 2,8% 2,6% 2,6% 

súlyos sérüléses balesetek 

aránya [%] 
28,7% 29,9% 29,2% 28,3% 31,7% 33,2% 31,4% 

könnyű sérüléses balesetek 

arány [%] 
68,6% 68,1% 68,1% 68,3% 65,5% 64,2% 66,0% 

A balesetek elsődleges ok-csoportjainak vizsgálata (25. táblázat) alapján elmondható, hogy a balesetek 

több, mint 80%-a évek óta három ok-csoportra visszavezethető: sebesség nem megfelelő alkalmazása; 

elsőbbség meg nem adása; irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hiba. Minden vizsgált időszakban 

a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a legelső helyen. 2020-ban azonban ezen baleseti ok 

részaránya a többi évhez képest megemelkedett. Míg 2015-2019 között átlagosan a balesetek 28,9%-a, 

addig 2020-ban a balesetek 38,5%-a volt visszavezethető erre az ok-csoportra. Ez 9,6%-os növekedést 

jelentett. 2021-ben is magasabb volt az ok-csoport részaránya a 2015-2019 évek átlagánál, azonban ez 

az érték (33,3%) jelentősen alacsonyabb volt, mint 2020-ban. Az ok-csoportok vizsgálata során 

kiemelhető még, hogy 2020-ban az említett átrendeződés miatt főként az irányváltoztatási hibákból 

származó balesetek aránya csökkent. 

25. táblázat Balesetek elsődleges ok-csoportjai (2015-2021 tavasz)  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

sebesség nem megfelelő 

alkalmazása 
27,0% 29,0% 28,8% 28,1% 31,4% 38,5% 33,3% 

elsőbbség meg nem adása 26,2% 23,5% 25,9% 25,7% 22,9% 23,6% 24,3% 

irányváltoztatási, haladási, 

bekanyarodási hiba 
25,2% 27,5% 23,4% 26,7% 28,1% 20,4% 24,3% 

összesített érték 78,4% 80,1% 78,1% 80,6% 82,4% 82,4% 82,0% 

A balesetek helyeinek jellemzői (26. táblázat) 2020-ban nem mutattak lényegesebb eltérést a 2019. és 

2021. évi értékektől. A balesetek 69,6%-a lakott területen belül, míg 30,4%-a lakott területen kívül 

történt. A táblázat adataiból megfigyelhető ugyanakkor, hogy 2015-2018 átlagos értékéhez (73,5%) 

képest 2019-2021-ben (69%) kevesebb baleset történt lakott területen belül. 

26. táblázat Balesetek helye (2015-2021 tavasz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lakott területen 73,7% 74,3% 72,9% 73,2% 68,8% 69,6% 68,5% 

lakott területen kívül 26,3% 25,7% 27,1% 26,8% 31,2% 30,4% 31,5% 

2.2 Balesetekben részt vett járművek jellemzői 

A 2015-2021. évek március 28.- április 28. időszakában történt személysérüléses balesetek elsődleges 

okozóit a 27. táblázat tartalmazza. A táblázat értékei alapján látható, hogy a balesetek több mint 95%-

át 5 jármű típus és a gyalogosok okozták. A 2020. márciusi intézkedések hatására az elsődleges okozó 

jármű nem változott. Ebben az időszakban is a legtöbb balesetet személygépjárművek (60,3%) okozták, 

arányaiban azonban a többi évhez képest kevesebb balesetet idéztek elő. 2020-ban ezek mellett a 
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tehergépjárművel okozott balesetek csökkentek. 2021-ben mindkét közlekedési eszközzel több balesetet 

okoztak, mint a korábbi évek azonos időszakában. 

A gyalogosokat kivéve a védtelen közlekedők csoportjai által okozott balesetek arányai nőttek. Ezek 

közül is kiemelkedik a kerékpáros okozók részaránya. 2020-ban 4,2%-kal nőt a kerékpárosok által 

okozott balesetek száma. A gyalogosok által okozott balesetek ugyanakkor csökkentek 2020-ban (3%). 

Ez a csökkenés 2021-ben is folytatódott (2,4%). A baleseti okozók megváltozásának oka lehetett, hogy 

az intézkedéseket betartva a legtöbb ember inkább otthon maradt, vagy ha elhagyta otthonát inkább az 

egyéni, kerékpáros közlekedést választotta, melyet a városvezetések igyekeztek egyéb módokon (pl. 

ideiglenes kerékpársávok létesítése) is ösztönözni. 

27. táblázat Balesetek elsődleges okozói (2015-2021 tavasz) 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

motorkerékpár 4,9% 4,7% 4,6% 5,3% 6,0% 6,4% 5,3% 

személygépkocsi 61,5% 58,4% 64,4% 62,7% 63,2% 60,3% 66,2% 

tehergépkocsi (3,5t alatt) 7,7% 6,7% 6,9% 6,3% 6,6% 5,0% 7,6% 

kerékpár 10,7% 12,9% 11,2% 11,0% 10,7% 14,9% 10,3% 

segédmotoros-kerékpár 4,3% 7,0% 3,4% 4,7% 4,7% 6,4% 3,8% 

gyalogos 5,8% 6,3% 5,5% 5,8% 4,9% 3,0% 2,4% 

összesen 94,9% 96,0% 95,9% 95,7% 96,0% 96,0% 95,6% 

2.3 Balesetekben részt vett sérültek jellemzői 

2020-ban a járványügyi korlátozások hatására a baleset számokhoz hasonlóan a balesetekben sérültek 

száma is csökkent (28. táblázat). A csökkenés mértéke a 2019-es évhez képest 41,1% volt. A 2021-es 

évben a korábbi évekhez képest szintén kevesebben sérültek meg a balesetek során, azonban ez a szám 

már elmarad a 2020-as értéktől. A baleseti sérüléseket tekintve arányaiban a balesetek során 

ugyanannyian vesztették életüket a vizsgált évek időszakaiban. Tehát a halálozási valószínűséget 

illetően nem mutatható ki változás a járványügyi korlátozások hatására. A baleseti súlyosságok 

tekintetében a 2020-as év tavaszi időszakában a balesetek során arányaiban többen szenvedtek súlyos 

sérülést és kevesebben könnyű sérülést, mint a többi év azonos időszakaiban. 

28. táblázat Balesetekben megsérültek száma és a sérülések aránya (2015-2021 tavasz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

sérültek száma [fő] 1595 1669 1712 1941 1861 1096 1302 

halálos sérültek aránya [%] 2,2% 1,6% 2,2% 2,9% 2,2% 2,1% 2,1% 

súlyosan sérültek aránya [%] 25,3% 26,0% 24,9% 24,7% 27,5% 29,9% 27,0% 

könnyű sérültek arány [%] 72,5% 72,4% 72,9% 72,3% 70,3% 68,0% 70,9% 

A balesetek során megsérült személyek számát életkori csoportosítás alapján is megvizsgáltuk (29. 

táblázat). Az életkor csoportok kialakítása során figyelembe vettük a különböző korcsoportok 

közlekedéshez kapcsolható fizikai és mentális képességeit, valamint az Élet Úton program javasolt 

korcsoport felosztását, melyek alapján az alábbi 5 korcsoportot alakítottuk ki: 0-14 évesek; 15-29 

évesek; 30-44 évesek; 45-64 évesek; 65 évesek és felettiek. 

A 29. táblázat adatai alapján látható, hogy a 14 éves gyermekek valamint a 65 évnél idősebbek baleseti 

sérülésének aránya lecsökkent 2020-ban. A 0-14 éves korosztály esetében a korábbi évek 7-8% közötti 

arányaihoz képest 2020 tavaszán a gyermek sérültek aránya 5,6% volt. Ez az arány 2021-ben a korábbi 

éveknél magasabb értéket képviselt a sérültek körében. Idősek esetében a korábbi évek 14%-os 

átlagához képest 2020-ban szintén csökkenés volt tapasztalható (10,4%). Az ő esetükben 2021-ben is 

alacsonyabb baleseti részarány volt megfigyelhető, mint a korábbi években, azonban ez az arány a 

2020-as értéknél magasabb volt. A 15-29 éves sérültek részarányában viszont növekedés volt látható 

2020-ban. A korábbi évek átlagos 26,8%-ával ellentétben a baleseti sérültek 30,1%-át jelentették. A 

korcsoport esetében 2021-ben a korábbi évekhez hasonló baleseti részarány volt látható. Ezen 

változásokat az okozhatta, hogy a járványügyi korlátozások hatására gyermekek esetében otthoni iskolai 

munkarend volt érvényben, az idősek esetében a járványügyi kommunikáció szintén az otthon maradást 
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javasolta. Ezzel ellentétben a fiatalabb munkavállalók nem minden esetben tudták megoldani az otthoni 

munkavégzést, így valószínűleg a közlekedésben való részarányuk növekedett. 

29. táblázat Balesetekben megsérültek korcsoportos aránya (2015-2021 tavasz)  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-14 évesek 7,6% 7,1% 7,9% 7,1% 6,5% 5,6% 8,0% 

15-29 évesek 26,9% 27,8% 27,2% 26,4% 25,9% 30,1% 25,9% 

30-44 évesek 27,9% 25,2% 25,1% 24,2% 27,2% 25,3% 25,3% 

45-64 évesek 24,1% 25,5% 26,7% 27,4% 25,9% 28,6% 28,3% 

65+ évesek 13,6% 14,3% 13,1% 15,0% 14,6% 10,4% 12,5% 

3. A 2020. november 11-én bevezetett kijárási korlátozás hatása a hazai baleseti 

jellemzőkre 

A 2020. november 11-én bevezetett kijárási korlátozás az este 8 és reggel 5 óra közötti idősávban 

korlátozta a lakóhely elhagyását. Az intézkedés közlekedési balesetekre gyakorolt hatását a rendelet 

bevezetését követő időszak (2020. november 11.- 2020. december 11.) valamint az azt megelőző 5 év 

(2015-2019) és a 2021. év este 8 és reggel 5 óra közötti időszakának baleseteinek elemzésével 

vizsgáltuk. 

3.1 Balesetek jellemzői 

A 2020-as őszi járványügyi korlátozások hatására csökkent a balesetek száma (30. táblázat). A 

csökkenés mértéke a 2019-es évhez képest 63,5% volt. A 2021-es évben a korábbi évekhez képest nem 

történt változás. A balesetek súlyosságának vizsgálata alapján hasonlóság a 2019-es és a 2020-as évben 

volt. Ebben a két évben arányaiban fele annyi halálos baleset történt, mint a többi vizsgált évben. A 

bevezetett éjszakai kijárási korlátozások a 2019-es évhez hasonló baleseti arány adatokat hoztak, 

miközben a balesetek száma csökkent. 

30. táblázat Balesetek száma és súlyosságának aránya (2015-2021 ősz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

balesetek száma [esetszám] 167 181 167 160 167 61 165 

halálos balesetek aránya [%] 5,4% 5,0% 6,6% 6,9% 3,6% 3,3% 6,1% 

súlyos sérüléses balesetek 

aránya [%] 
31,7% 30,4% 28,1% 21,9% 30,5% 31,1% 28,5% 

könnyű sérüléses balesetek 

arány [%] 
62,9% 64,6% 65,3% 71,3% 65,9% 65,6% 65,5% 

Hasonlóan a tavaszi időszakhoz ebben az időszakban is a balesetek több, mint 80%-át ugyanarra a három 

ok-csoportra lehet visszavezetni (  
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31. táblázat). A vizsgált időszakban 2020-ban a sebesség nem megfelelő alkalmazására visszavezethető 

balesetek tovább nőttek, a korábbi évek növekedési tendenciája nem változott, valamint 2021-ben is 

folytatódott. Az elsőbbség meg nem adásából származó balesetek aránya csökkent ugyan 2020-ban, de 

2021-ben a korábbi baleseti arány volt jellemző. Az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hibára 

visszavezethető balesetek aránya szintén csökkent, a csökkenés 2021-ben is folytatódott. Érdekesség, 

hogy a teljes napra vonatkozó 30,9%-os átlagos baleseti részarány (25. táblázat értékei alapján) a 

sebesség nem megfelelő megválasztására visszavezethető balesetek esetében éjszaka 51,1%. 
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31. táblázat Balesetek elsődleges ok-csoportjai (2015-2021 ősz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

sebesség nem megfelelő 

alkalmazása 
47,3% 53,0% 43,1% 50,0% 51,5% 55,7% 57,0% 

elsőbbség meg nem adása 17,4% 11,6% 22,8% 15,6% 16,2% 13,1% 16,4% 

irányváltoztatási, haladási, 

bekanyarodási hiba 
15,0% 9,4% 15,6% 16,3% 15,6% 13,1% 12,7% 

összesített érték 79,6% 74,0% 81,4% 81,9% 83,2% 82,0% 86,1% 

A balesetek helyszínével kapcsolatban (32. táblázat) az látható, hogy 2020-ban eltérően a korábbi 

évektől, valamint a 2021-es évtől a balesetek többsége lakott területen kívül történt. Ez valószínűleg a 

korlátozás okozta forgalom csökkenéssel magyarázható. Amennyiben figyelembe vesszük az előző 

táblázat értékeit is valószínűsítető, hogy a sebesség nem megfelelő alkalmazásából származó balesetek 

lakott területen kívül történtek meg. A balesetek helyszínének változása további kutatás, baleseti 

mélyelemzés témája lehet. Jelen cikkünkben ezen összefüggés feltárása nem képezte célját. 

32. táblázat Balesetek helye (2015-2021 ősz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

lakott területen 65,3% 58,0% 67,1% 67,5% 72,5% 44,3% 67,3% 

lakott területen kívül 34,7% 42,0% 32,9% 32,5% 27,5% 55,7% 32,7% 

3.2 Balesetekben részt vett járművek jellemzői 

A balesetek több mint 95%-át 5 jármű típus és a gyalogosok okozták (33. táblázat). A 2020. novemberi 

intézkedések hatására az elsődleges okozó jármű nem változott. Ebben az időszakban is a legtöbb 

balesetet személygépjárművek (65%) okozták, arányaiban azonban a többi évhez képest 11,8%-kal 

kevesebb balesetet idéztek elő.  

A 2020-as őszi kijárási korlátozások időszakában a többi évekhez képest a tehergépjárművel, a 

motorkerékpárral, és a kerékpárral okozott balesetek arányai magasabbak. Ezek közül is kiemelkedik a 

tehergépjárművel okozott balesetek aránya, mely a többi év baleseti arányának 2-3-szorosa.  

33. táblázat Balesetek elsődleges okozói (2015-2021 ősz)  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

motorkerékpár 0,6% 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% 1,7% 0,6% 

személygépkocsi 75,8% 73,4% 77,7% 79,7% 77,6% 65,0% 78,7% 

tehergépkocsi (3,5t alatt) 5,5% 9,0% 7,2% 3,8% 4,2% 13,3% 4,9% 

kerékpár 3,0% 2,8% 2,4% 5,1% 3,0% 5,0% 1,8% 

segédmotoros-kerékpár 3,0% 2,3% 2,4% 0,6% 2,4% 1,7% 1,2% 

gyalogos 8,5% 7,3% 6,6% 6,3% 7,9% 6,7% 4,3% 

összesen 96,4% 96,0% 97,0% 95,6% 95,2% 93,3% 91,5% 

3.3 Balesetekben részt vett sérültek jellemzői 

A járványügyi korlátozások hatására a balesetek számához hasonlóan a balesetekben sérültek száma is 

csökkent (  
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34. táblázat). A csökkenés mértéke a 2019-es évhez képest 59,6% volt. A 2021-es évben azonban már 

a sérültszámok meghaladták a korábbi évek adatait is. A baleseti sérüléseket tekintve arányaiban a 

balesetek során kevesebben vesztették életüket, mint a vizsgált évek azonos időszakaiban. A baleseti 

súlyosságok tekintetében a 2020-as év tavaszi időszakában a balesetek során arányaiban kevesebben 

szenvedtek súlyos sérülést és többen könnyű sérülést, mint a többi év azonos időszakaiban. 
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34. táblázat Balesetekben megsérültek száma és a sérülések aránya (2015-2021 ősz) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

sérültek száma [fő] 239 237 232 215 225 91 230 

halálos sérültek aránya [%] 4,6% 3,8% 4,7% 5,1% 3,1% 2,2% 4,3% 

súlyosan sérültek aránya [%] 25,5% 26,2% 25,0% 20,0% 24,4% 20,9% 21,3% 

könnyű sérültek arány [%] 69,9% 70,0% 70,3% 74,9% 72,4% 76,9% 74,3% 

A sérültek korcsoportos megoszlása azt mutatja, hogy a 14 éves gyermekek valamint a 65 évnél 

idősebbek baleseti sérülésének aránya lecsökkent 2020-ban (35. táblázat). A 0-14 éves gyermekek 

esetében a korábbi évek 2%-os arányához képest 2020 őszén a vizsgált időszakban nem halt meg 

gyermek a balesetek során. Idősek esetében a korábbi évek részarányához képest 2020-ban szintén 

csökkenés volt tapasztalható (2,2%). A 15-29 és a 30-44 évesek korcsoportjában nem történt 

lényegesebb változás. A 45-64 évesek korcsoportjának aránya azonban jelentősen növekedett a 

balesetekben. A korábbi évekhez képest másfélszeres részarány volt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy 

az őszi korlátozások időtartamában a 45-64 évesek korcsoportjának baleseti kitettsége nőtt a leginkább. 

35. táblázat Balesetekben megsérültek korcsoportos aránya (2015-2021 ősz)  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-14 évesek 1,7% 0,4% 2,2% 3,3% 2,2% 0,0% 2,2% 

15-29 évesek 45,2% 44,7% 47,8% 45,1% 47,6% 45,1% 43,7% 

30-44 évesek 31,8% 32,9% 23,7% 27,0% 25,3% 26,4% 30,6% 

45-64 évesek 20,5% 18,6% 22,4% 19,1% 18,7% 26,4% 20,5% 

65+ évesek 0,8% 3,4% 3,9% 5,6% 6,2% 2,2% 3,1% 

4. A 2020. évi kijárási korlátozások baleseti jellemzőkre gyakorolt hatásainak 

összehasonlítása 

A 2020. évi kijárási korlátozások időszakainak egymással való, torzításmentes összehasonlítása 

érdekében mindkét időszak azonos napszakában történt baleseteinek jellemzőit vizsgáltuk. 

Elemzésünkben ezért csak az este 8 és reggel 5 óra között történt balesetekre fókuszáltunk. 

4.1 Balesetek jellemzői 

A 2020-as év tavaszi és őszi kijárási korlátozásának bevezetése utáni 1 hónapban este 8 és reggel 5 óra 

között történt személysérüléses balesetek számát és súlyosságuknak megoszlását mutatja a 36. táblázat. 

Látható, hogy 2020-ban az első kijárási korlátozás alkalmával több baleset történt, mint az őszi 

korlátozás során. Ennek oka az lehetett, hogy az őszi korlátozások alkalmával a lakóhely elhagyását a 

hatóság szigorúbban büntette, ellenőrizte. A balesetek súlyosságának tekintetében a két időszak között 

a tavasszal történt balesetek súlyosabb kimenetelűek voltak.  

36. táblázat Balesetek száma és súlyosságának aránya (2020, tavasz, ősz) 

  03.28-04.28 11.11-12.11 

balesetek száma [esetszám] 96 61 

halálos balesetek aránya [%] 4,2% 3,3% 

súlyos sérüléses balesetek aránya [%] 34,4% 31,1% 

könnyű sérüléses balesetek arány [%] 61,5% 65,6% 

Mindkét időszakban a balesetek több, mint fele a sebesség nem megfelelő alkalmazásából következett 

be (  
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37. táblázat). A legnagyobb eltérés az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hibákra visszavezethető 

balesetek esetében volt. Ennél a baleseti oknál az őszi időszakban arányaiban több, mint kétszer annyi 

baleset következett be, mint tavasszal. Ezek mellett kiemelhető, hogy tavasszal a balesetek 74%-a, míg 

ősszel a balesetek 82%-a volt visszavezethető a táblázatban feltüntetett ok-csoportok valamelyikére. A 

tavaszi balesetek estében a táblázatban nem szereplő „járművezető egyéb hibája” ok-csoport a balesetek 

10,4%-ánál szerepelt. 
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37. táblázat Balesetek elsődleges ok-csoportjai (2020, tavasz, ősz) 

  03.28-04.28 11.11-12.11 

sebesség nem megfelelő alkalmazása 58,3% 55,7% 

elsőbbség meg nem adása 10,4% 13,1% 

irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hiba 5,2% 13,1% 

összesített érték 74,0% 82,0% 

A balesetek helyének vizsgálata (38. táblázat) azt mutatta, hogy a két időszak eltért egymástól. Míg 

tavasszal a balesetek több, mint 65%-a lakott területen következtek be, addig ősszel a balesetek nagyobb 

része (55,7%) lakott területen kívül történt. A balesetek helyszínének változása további kutatás, baleseti 

mélyelemzés témája lehet. Jelen cikkünkben ezen összefüggés feltárása nem képezte célját. 

38. táblázat Balesetek helye (2020, tavasz, ősz) 

  03.28-04.28 11.11-12.11 

lakott területen 65,6% 44,3% 

lakott területen kívül 34,4% 55,7% 

4.2 Balesetekben részt vett járművek jellemzői 

A balesetek okozóinak vizsgálata azt mutatja (39. táblázat), hogy mindkét időszakban 

személygépjárművek okozták a balesetek döntő többségét. A tavaszi időszakban a balesetek 70,7%-át, 

míg az őszi időszakban 65%-át személygépkocsi okozta. Az őszi időszakban arányaiban kevesebb 

balesetet okoztak a motorkerékpárosok, a kerékpárosok, segédmotor-kerékpárosok, mely valószínűleg 

a rosszabb időjárásra vezethető vissza. Ezzel szemben a tehergépkocsik okozói részaránya megnőtt, 

melynek oka lehetett, hogy a tavaszi korlátozások alkalmával a belföldi és külföldi áruszállítások 

visszaestek. 

39. táblázat Balesetek elsődleges okozói (2020, tavasz, ősz)  
03.28-04.28 11.11-12.11 

motorkerékpár 4,3% 1,7% 

személygépkocsi 70,7% 65,0% 

tehergépkocsi (3.5t alatt) 0,0% 13,3% 

kerékpár 13,0% 5,0% 

segédmotoros-kerékpár 7,6% 1,7% 

gyalogos 3,3% 6,7% 

összesen 98,9% 93,3% 

4.3 Balesetekben részt vett sérültek jellemzői 

A balesetekben sérültek számát és a sérülések súlyosságainak megoszlását a 40. táblázat mutatja be. Az 

adatok alapján a balesetek számához hasonlóan a balesetekben sérültek száma is a tavaszi időszakban 

volt magasabb. A halálos sérültek aránya nem változott a két időszak során. A súlyos sérültek aránya a 

tavaszi időszakban azonban 9,5%-kal volt magasabb volt. 

40. táblázat Balesetekben megsérültek száma és a sérülések aránya (2020, tavasz, ősz) 
 03.28-04.28 11.11-12.11 

sérültek száma [fő] 148 91 

halálos sérültek aránya [%] 2,7% 2,2% 

súlyosan sérültek aránya [%] 30,4% 20,9% 

könnyű sérültek arány [%] 66,9% 76,9% 

A sérültek korcsoportos megoszlása a két időszakban hasonlóan alakult (41. táblázat). Mindkét 

időszakban a legtöbb sérült a 15-29 évesek korosztályából került ki, míg a 0-14 évesek és a 65 év 

felettiek korosztálya volt a legkevésbé érintett a balesetekben. Az őszi időszakban ezek mellett 

kiemelhető, hogy egyetlen gyermek sérültje sem volt a baleseteknek. 
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41. táblázat Balesetekben megsérültek korcsoportos aránya (2020, tavasz, ősz)  
03.28-04.28 11.11-12.11 

0-14 évesek 2,0% 0,0% 

15-29 évesek 43,2% 45,1% 

30-44 évesek 28,4% 26,4% 

45-64 évesek 25,0% 26,4% 

65+ évesek 1,4% 2,2% 

Konklúzió 

A Covid-19 járvány és a járvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedések befolyásolták a 

közlekedők életét és közlekedési magatartását. Az intézkedések között számos olyan volt, mellyel nem 

találkoztak korábban az emberek. Ezek között is kiemelkedőek voltak a kijárási korlátozások, melyek a 

lakóhely elhagyását korlátozták. 

A nemzetközi irodalomkutatás során feltárt adatok azt mutatták, hogy az egyes országokban más-más 

arányban, de a járványügyi intézkedések hatására csökkentek a közúti balesetek és a balesetek 

következtében megsérült személyek száma. A nemzetközi eredmények azt mutatták, hogy a kijárási 

korlátozások hatására jobban csökkentek a baleset és sérültszámok, mint a többi intézkedés hatására, 

mely elsősorban a forgalom csökkenésének köszönhető. 

A magyarországi adatok azt mutatták, hogy a 2020-as év márciusi kijárási korlátozása során a közúti 

személysérüléses balesetek száma 40,5%-kal, a balesetekben sérültek száma 41,1%-kal csökkent 

2019-hez képest. A balesetek súlyosságának tekintetében lényeges változás nem volt, azonban a sérültek 

esetében a súlyos sérülések aránya 4%-kal nőtt a 2015-2019 közöttihez képest, míg a könnyű sérültek 

aránya 4%-kal csökkent. A halálos áldozatok száma arányaiban nem változott. A balesetek elsődleges 

oka a sebesség nem megfelelő megválasztása volt, mely arány 9,6%-kal volt magasabb, mint 2015-2019 

között átlagosan. A baleseteket okozók esetében a tavaszi időszakban 4,2%-kal nőt a kerékpárosok által 

okozott balesetek száma, ugyanakkor a gyalogosok által okozott balesetek csökkentek. A baleseti 

sérültek közül a 14 évnél fiatalabb, valamint a 65 évnél idősebb sérültek aránya kevesebb volt, mint a 

korábbi években. 

A 2020-as év őszi kijárási korlátozása során a balesetek száma 63,5%-kal, a sérültek száma 59,6%-kal 

csökkent 2019-hez képest. A balesetek súlyosságának tekintetében a 2020 őszi korlátozás a 2019-es 

évhez hasonló adatokat hozott. A vizsgált időszakban a sebesség nem megfelelő alkalmazására 

visszavezethető balesetek tovább nőttek, a korábbi évek növekedési tendenciája nem változott, valamint 

2021-ben is folytatódott. A balesetek többsége lakott területen kívül történt eltérően a 2015-2019, 

2021-es évektől. A tehergépjárművel okozott balesetek aránya a korábbi évek 2-3 szorosára nőtt. A 

balesetek sérültjeinek vizsgálata azt mutatta, hogy a 14 évnél fiatalabb, valamint a 65 évnél idősebb 

sérültek aránya lecsökkent. 

A 2020-as év két kijárási korlátozási időszakának összehasonlítása során az este 8 és reggel 5 óra között 

történt baleseteket vizsgáltuk. Az összehasonlítás azt mutatta, hogy a tavaszi kijárási korlátozás 

alkalmával több baleset és sérülés történt, mint az őszi korlátozás során. A halálos sérültek arányában a 

két időszak között nem volt különbség, azonban a súlyos sérültek aránya a tavaszi időszakban 9,5%-kal 

volt magasabb. Az irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hibákra visszavezethető balesetekből az 

őszi időszakban arányaiban több, mint kétszer annyi következett be, mint tavasszal. A balesetek 

helyének vizsgálata azt mutatta, hogy a két időszak jelentősen eltért egymástól. Tavasszal a balesetek 

több, mint 65%-a lakott területen következtek be, míg ősszel a balesetek nagyobb része (55,7%) lakott 

területen kívül történt. A baleseteket okozók esetében az őszi korlátozás alatt a 3,5 tonna alatti 

tehergépkocsival okozott balesetek száma megnőtt. 

Kutatásunk eredményei a friss baleseti adatok alapján egy kezdeti betekintést nyújtanak a járványügyi 

intézkedések hatásairól. Az adatelemzésben számos lehetséges további kutatási potenciál van. A baleseti 

adatokat egyéb forgalmi jellemzőkkel (futásteljesítmény, forgalmi adatok) összehasonlítva olyan 

megállapítások is feltárhatóvá válhatnak, melyek segíthetik a későbbiekben a korlátozó intézkedések 

bevezetését a közlekedésbiztonság javításának érdekében valamint a balesetek megelőzésének 

munkáját. A későbbi évek (2022-2025) baleseti adataival való összevetés pedig rávilágíthat arra, hogy 
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a 2020-2021-ben bekövetkezett jelentős baleseti javulás a járványügyi intézkedések mellett milyen 

egyéb közlekedésbiztonsági intézkedéshez volt köthető. 
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Bevezetés 

A liberalizált vasúti piacon egyre több vasúti társaság jelent meg. Ez a tény szükségessé tette a vasúti 

biztonság vizsgálatát: a fő cél, hogy valamennyi résztvevő számára minden időben és magas szinten 

garantálni kell a biztonságot. 

Ennek szellemében jött létre a biztonsági irányelv (2004/49/EK), amely átfogja a teljes rendszert érintő 

biztonsági követelményeket, amelyek az infrastruktúra és a vállalkozó vasúti társaságok 

biztonságirányítására, valamint a közöttük lévő kölcsönhatásra vonatkoznak. 

A biztonsági irányelv a tagállamok felelősségi körébe utalja a vasúti rendszer fenntartását és folyamatos 

jobbítását, figyelembe véve többek között a műszaki és tudományos előrehaladást is. A tagállamok az 

infrastruktúra-kezelőkre és a vasútvállalatokra hárítják át a vasúti rendszer biztonságos működésének és 

az ezzel kapcsolatos kockázatok csökkentésének kötelezettségét és felelősségét. Ennek érdekében 

kötelesek biztonságirányítási rendszereket (SMS: Safety Management System) bevezetni. 

Mind az infrastruktúra-kezelő, mind a vasútvállalat köteles igazolni biztonságirányítási rendszerét a 

működési engedély megszerzéséhez. A vállalkozó vasúti társaságoknak biztonsági tanúsítvánnyal, az 

infrastruktúra kezelőknek biztonsági engedéllyel kell rendelkezniük, amelyek közül mindkettő 

tartalmazza a biztonságirányítási rendszer jóváhagyásának követelményeit. 

A biztonságirányítási rendszerek alapelemei között szerepelniük kell a kockázatkezelés elvégzésére és 

a kockázat kezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárásoknak és módszereknek. A 

kockázatkezelés a biztonságirányítás egyik alapeleme. 

1. Biztonságirányítási rendszer 

1.1 A biztonságirányítási rendszer célja 

A biztonságirányítási rendszer célja annak biztosítása, hogy a vasútvállalatok üzleti céljaikat 

biztonságos módon érjék el. Ezeket a célkitűzéseket a mai állandóan változó és összetett vasúti 

környezetben kell megvalósítani, annak bizonyítása mellett, hogy a vasútvállalat eleget tesz minden rá 

vonatkozó kötelezettségnek. 

Elismert tény, hogy a jól szervezett vasúti működési rendszernek számos előnye van. Hozzáadott értéket 

teremt azáltal, hogy hozzájárul az átfogó teljesítmény növeléséhez, fokozza a működtetési 

hatékonyságot és valódi biztonsági kultúrát teremt. 

A biztonságon túlmenően a strukturált megközelítés lehetővé teszi a vasútvállalat saját tevékenységével 

összefüggő veszélyek meghatározását és a folyamatos kockázatkezelést baleset-megelőzés céljából. 

Adott esetben figyelembe kell vennie a más vasúti rendszer más vasúttársaságaival és infrastruktúra 

működtetőivel való kapcsolódási pontokat is. A biztonságirányítási rendszer minden vonatkozó 

elemének megfelelő végrehajtása adja meg a vasútvállalatnak azt a szükséges biztonságot, hogy jelenleg 

és a jövőben is minden körülmények között kézben tartsa a tevékenységéhez kapcsolódó ismert 

kockázatokat. 
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A biztonságirányítási rendszer a vállalkozó vasúttársaságok/infrastruktúra működtetők általi megfelelő 

végrehajtás a vasútbiztonsági irányelvben felvázolt teljes biztonsági keretszabályozás sikerének 

kulcseleme, mivel a nemzeti biztonsági hatóságok ez alapján adják ki a biztonsági tanúsítványokat és 

biztonsági engedélyeket. 

Ezért a kiforrott vasútvállalatok felismerik, hogy a hatékony kockázatkezelés csak egy három kritikus 

dimenzió felölelő folyamaton keresztül valósítható meg: technikai alkotóelem a  használt  eszközökkel 

és berendezésekkel, a dolgozó emberek készségeikkel, képzettségükkel, motivációjukkal, valamint a 

vasútvállalat meghatározó szabályzataival és eljárásaival. Következésképpen egy jó biztonságirányítási 

rendszer három dimenzióban képes nyomon követni és javítani a kockázatkezelési intézkedéseket. 

1.2 A biztonságirányítási rendszer alapelve 

• Mérési rendszer:  a biztonsági szintet szavatolja 

• Kockázatkezelés: a biztonsági szintet becsüli fel 

• Cél:   a biztonsági terv meghatározása 

• Végrehajtás:  a cél megvalósítása. 

1. ábra. Biztonságirányítási rendszer alapelve 

1.3 A biztonságirányítás folyamatának felépítése 

2. ábra. A vasútvállalati biztonságirányítási folyamat 
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1.3.1 Szervezet/Felelősség 

 

3. ábra. Biztonságirányítási rendszer, felelősség-megosztás 

A felelősségek kiosztása a szervezeten belül egyike a biztonságirányítási rendszer központi 

alkotóelemeinek. Ez biztonságos szervezeti struktúrát követel. A biztonságos üzemeltetés előfeltétele a 

felelősségi területek gyakorlati meghatározása és azok kiosztása a speciális funkciókra és a funkciókat 

betöltő munkavállalókra egy eljárási rendszeren belül. 

1.3.2 Mérési rendszer a biztonságra nézve információgyűjtés. 

• Balesetek, veszélyes események 

A biztonsággal összefüggő eseményeket számítógépen alapuló információs rendszerben, ún. 

adatbankban rögzítik. Az adatbank segítségével átfogó képet kaphatunk a biztonsággal kapcsolatos 

forgalomirányítás minden szintjéről, amelynek következtében lehetőség van a statisztikai elemzéseken, 

ténymegállapításokon alapuló javító szándékú intézkedések meghozatalára.  

• Megfigyelés 

A célkitűzések, tervezett intézkedések, projektek ellenőrzése negyedévenként történik. Az üzletágak 

szervezeti egységei végzik az adatszolgáltatást. Az eredményeket a biztonsági program keretében 

helyzetjelentések rövid értékelésével dokumentálják. 

• Biztonsági összehasonlítások 

Egy vasúttársaságnál nem elegendő pusztán belső összehasonlítások alapján önkritikát gyakorolni, 

hanem alkalmat kell keríteni, hogy más vasutak fejlesztéseit és tapasztalatait lehessen tanulmányozni. 

Annak, hogy más vasutakkal össze tudjuk hasonlítani magunkat, alapvetően két módja van: 

o összehasonlítás az UIC adatbázis segítségével 

o biztonsági kritériumok rendszeres összehasonlításával, melyet minden fél megbízhatóan 

végezhet el s ugyanakkor vasútbiztonság tekintetében is jelentőséggel bír. 

1.3.3 Biztonsági célkitűzések 

A vasútvállalat biztonsági célkitűzéseinek meghatározásakor számolni kell a következő befolyásoló 

paraméterekkel: 

• Biztonsági helyzet 

• Biztonsági kockázatkezelés 

• Magasabb szintű külső és belső követelmények 

• Forrás felhasználó keretek 
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A tervezés során a vasúttársaságoknak és az infrastruktúra működtetőknek gondoskodniuk kell a vasúti 

rendszer felelősségük alá tartozó részének ellenőrzéséről, azáltal, hogy a szervezetükben intézkednek a 

következők érdekében: 

• a vasúti rendszer egészére alkalmazandó biztonsági követelményeknek való megfelelőség 

• tevékenységükkel összefüggő sajátos kockázatok meghatározása  

1.3.4 Végrehajtás 

A biztonság természetesen az egyik elsődleges célkitűzés azért azt, illetve a biztonsági intézkedéseket 

be kell ágyazni a működtetéshez kapcsolódó folyamatokba. 

A végrehajtási folyamatok állandó alkalmazása, figyelemmel kísérése biztosítja, hogy minden 

működtetési tevékenységet rendeltetésszerűen hajtsanak végre.  

A végrehajtási folyamatok kulcselemei: 

• felelősségi körök meghatározása 

• a munkavállalók bevonása 

• a munkavállalók ismerete és készsége 

• a szükséges információk folyamatos rendelkezésre állása 

• folyamatos ellenőrzés 

2. Biztonságirányítási kézikönyv 

A biztonságirányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények és a biztonságirányítás 

alapelemeinek való megfelelést biztonságirányítási kézikönyvben kell rögzíteni. 

3. A biztonságirányítás alapelemei 

A SMS lényeges elemei 

1. Biztonságpolitika 

2. Célok 

3. Eljárások a jogi követelményeknek és más szabványoknak való megfelelésre 

4. Eljárások a kockázatkezelésre 

5. Oktatási programok 

6. Információcsere a szervezeten belül és az ugyanazt az infrastruktúrát használó 

szervezetek között 

7. Eljárások és formátumok a biztonsági információk dokumentálására 

8. Jelentési rendszerek balesetek, meghibásodások, majdnem balesetek, stb. esetén 

9. Cselekvési, riasztási és információs tervek a hatóságokkal kapcsolatosan 

10. Az SMS belső vizsgálata 

4. ábra. Biztonságirányítási rendszer alapelemei 
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4. Kockázatkezelés 

A vasútvállalatoknak éves biztonsági kockázatkezelést kell készíteni, azért, hogy átfogó képet kapjanak 

a kockázatokról. A kockázatkezelési eljárásokkal biztosítani kell, hogy az adatok és az üzemeltetési 

forgatókönyveknek – amelyek különböző kockázatelemzéseken és értékeléseken alapulnak – minden 

egyes esetben azonosak és összehasonlíthatók legyenek.  

 

5. ábra. Kockázatkezelés összetevői 

A kockázatkezelés összetevői: kockázat-vizsgálat, kockázat-elemzés, kockázat-értékelés. 

A kockázatkezelési eljárás eredménye, hogy egy adott kockázat elfogadható-e, azaz a kockázat mértéke 

kellően alacsony-e ahhoz, hogy a csökkentés érdekében a továbbiakban közvetlen intézkedésre ne 

legyen szükség. 

Tulajdonképpen a kockázati szint megállapítása történik a kockázatkezelési eljárás keretében. 

Kockázatkezelési szempontból a vasúti rendszer összetevői: az ember, eszközök és szervezetek. 

4.1 A kockázat fogalma 

A kockázat a sérüléssel járó balesetek és események előfordulásának gyakorisága és az ilyen sérülések 

súlyosságának mértéke. 

 

6. ábra. Kockázat fogalma 
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4.2 Szabályozás 

• Bizottság (EU) 352/2009 végrehajtási rendelete: a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó 

közös biztonsági módszerről. 

• Bizottság (EU) 402/2013 végrehajtási rendelete: a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó 

közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

• Bizottság (EU) 1136/2015 végrehajtási rendelete: a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó 

közös biztonsági módszerről szóló 402/2013 EU rendelet módosításáról. 

5. Kockázatkezelési eljárás 

5.1 A kockázatkezelési eljárás a következőket foglalja magában: 

• a rendszer meghatározása 

• kockázatvizsgálat, veszélyazonosítás 

• kockázatelemzés. 

5.1.1 A rendszer meghatározása a következőkből áll: 

• a rendszer célja 

• a rendszer funkciói 

• a rendszer kapcsolódási pontjai 

• a rendszer környezet 

• kockázatértékelés során megállapított biztonsági követelmények. 

5.1.2 Veszélyazonosítás 

A kockázat érzékeléséhez és számszerűsítéséhez a kockázatkezelés során – kockázatelemzésnél – több 

módszer kombinációja használatos. Először is ott van a statisztikai megközelítés, ahol a veszélyt, a 

kockázatot adatelemzéssel és –értékeléssel határozzák meg. Ahol az adatok volumene túl kevés, a 

statisztikai következtetések levonásához, ott a statisztikai módszert kiegészítik az intuitív módszerrel, 

amelyben szakértői vélemény is van. 

Másik módszer a hibafa-analízis (FTA: Fault Tree Analysis) és az eseményfa-analízis (ETA: Event Tree 

Analysis), amelyekkel súlyosabb esetekhez vezető okok, okkombinációk határozhatók meg logikai 

operátorokkal.  

 

7. ábra. Eseményfa-elemzés 

Az eseményfa-elemzés hatékony segédeszköz arra, hogy egy veszélyeztetettség (időbeni és oki) 

kibontakozása a baleseti struktúrában érthető legyen. 

nincs baleset 
majdnem 

baleset 

+       - 

majdnem 

baleset 
baleset 

+       - 

+        - 
esemény 

veszélyeztetettség/ 

kiváltó esemény 
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Az eseményfa-elemzés figyelembe veszi azokat az eseményeket, amelyek a veszély felbukkanását 

követően hozzájárulhatnak vagy megelőzhetik baleset bekövetkezését. Minden esemény tipikusan két 

lehetséges eredményt adhat (+ sikeres – sikertelen) az elhárítási intézkedésekre vonatkozóan. 

A kihatásokat három kategóriában ábrázoljuk: nincs baleset, majdnem baleset, baleset. 

A veszélyekből eredő kockázatok akkor minősíthetők széles körben elfogadhatónak, ha a kockázat 

mértéke olyan csekély, hogy ésszerűtlen lenne a kiegészítő biztonsági intézkedések végrehajtása. 

Valamennyi azonosított veszélyezettségnél a felderített kockázatot a veszélyeztettségi nyilvántartásba 

kell bejegyezni az alábbi formában: 

• elhanyagolható 

• tolerálható 

• nem kívánatos 

• nem tolerálható. 

A felderített kockázatok tolerálható szintre való csökkentésére az alábbi intézkedési típusok tehetők: 

• biztonsági vagy ellenőrzési rendszer bevezetése 

• konstruktív intézkedések bevezetése 

• operatív intézkedések 

• költségráfordítás. 

A költség-haszon elemzés után végzett ráfordítás akkor tekinthető optimális aránynak, amikor nem a 

lehető legmagasabb biztonsági szintet célozzuk meg. Más szóval, az „amilyen kevés energia-

befektetéssel elérhető/kivitelezhető” elvet kell követni. 

5.1.3 Kockázatkezelési eljárás 

A kockázatkezelési eljárás azonosítja a veszélyeket, a kockázatokat, a kapcsolódó biztonsági 

intézkedéseket és az ezekből adódó, az értékelés alatt álló rendszer által teljesítendő biztonsági 

követelményeket. 

Az értékelés alatt álló rendszer kockázatának elfogadhatóságát a következő elfogadhatósági elvek 

alkalmazásával kell elemezni és értékelni: 

• magatartási kódex (szabályzatok) alkalmazása 

• hasonló rendszerekkel való összevetés 

• kockázatbecslés. 
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8. ábra. Kockázatkezelési folyamat 
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5.1.4 Magatartási kódex 

A magatartási kódexeknek (szabályzatoknak) a vasúti ágazaton belül széles körben elismerteknek kell 

lenniük. Követelmény az, hogy az értékelés alatt álló rendszeren belül a vizsgált veszélyek ellenőrzése 

tekintetében a magatartási kódexeknek mérvadóknak kell lenniük. 

Amennyiben egy vagy több veszélyt a meghatározott követelményeknek eleget tevő magatartási 

kódexek révén ellenőriznek, a veszélyekkel összefüggő kockázatokat elfogadhatónak kell tekinteni. 

Ez azt jelenti: 

• ezeket a kockázatokat nem kell tovább elemezni 

• a magatartási kódex alkalmazását, mint az adott veszélyekre vonatkozó biztonsági követelményt 

be kell jegyezni a veszélynyilvántartásba 

5.1.5 Referencia rendszer 

A referencia rendszer egy hasonló rendszerrel való összevetést jelenti. 

A referencia rendszernek eleget kell tennie a következő követelményeknek 

• a használat során már bebizonyosodott, hogy elfogadható biztonsági szinttel rendelkezik 

• az értékelés alatt álló rendszerhez hasonló funkciókkal és kapcsolódási ponttal rendelkezik 

• az értékelés alatt álló rendszerhez hasonló működési feltételek mellett használják 

• az értékelés alatt álló rendszerhez hasonló környezeti feltételek mellett használják 

5.1.6 Kockázatbecslés 

A szakértők tapasztalata akkor fontos a kockázatkezelési elv alkalmazásakor, ha más források, mint pl. 

a fellépési valószínűség számértékeinek vagy egy baleset vagy veszélyezettség kármértékének 

kiszámítására statisztika adat nem áll rendelkezésre. 

Az ilyen módon elvégzett szakértői becslés segíthet abban, hogy a veszélyezettség jelentőségéről 

megkapjuk a részletes elemzéshez szükséges kritikus befolyásokat, azaz az a fontos, hogy a kritikus 

események azonosíthatók legyenek. 

5.1.7 A biztonsági követelményeknek való megfelelés 

A kockázatkezelési folyamat lezárásaként a biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolására 

kiválasztott módszert és magát a megfelelés igazolását egy értékelő szerv végzi független módon. 

Konklúzió 

Az európai vasúti piac megnyitása óta egyre több vállalkozó vasút használja más ország 

infrastruktúráját. Az EU szabályozásai azt a célt szolgálják, hogy a vasút vállalatoknak – az 

interoperabilitás következtében – legalább olyan, vagy magasabb szintű biztonságot kell garantálniuk, 

mint amilyen az egyes nemzeti környezetben elérhető volt. Ennek érdekében kell szinten tartani és 

javítani a vasúti közlekedés biztonságát. 

A műszaki és tudományos haladás ütemében a biztonságot tovább kell fokozni, ha az ésszerűen 

megvalósítható és az a vasúti szállítási mód versenyképességét növeli. 

Az erőfeszítéseket a veszély szintje emelkedésének megakadályozására vagy legalább észlelésére kell 

fordítani, hogy megállítsák a tovább haladást a veszélyt jelentő kockázatok felé. 

Ezt a célt szolgálja a biztonságirányítási rendszer egyik fontos alapeleme a kockázatkezelés. 

A kockázatkezelés – a veszély korai felismerése – gyakorlati alkalmazása nagymértékben hozzájárulhat 

a vasúti közlekedési biztonság javításához. 
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Bevezetés 

A határ menti területek határon átnyúló közforgalmú közlekedési helyzete rendkívül változó 

Magyarországon. A közforgalmú közlekedés szempontjából kedvezőtlen, hogy nagyon kevés regionális 

viszonylat létezik, s a törekvések ellenére ezek száma inkább csökkenést mutat, mint növekedést. A 

határon átívelő vasútvonalak, mellékvonalak többsége felszámolásra került, illetve szünetel rajtuk a 

személyforgalom. Valójában a távolsági, nemzetközi vasúti járatok maradtak életben, de ezek 

sebessége, a határátlépés időigénye még uniós tagállamok között is olyan, hogy regionális forgalomban 

még akkor sem éri meg őket használni, ha rendelkezésre állnak, ráadásul a menetrendjeik is évről-évre 

változnak. Az országok közötti közforgalmú közlekedés létesítésében az előbbieken túl akadályt 

képeznek az eltérő műszaki-, engedélyezési és tarifarendszerek; továbbá az is, hogy a közforgalmú 

közlekedés állami vagy magán kézben található-e [1]. 

A határon átnyúló regionális/lokális közlekedési kapcsolatok fejlesztése nem kerülheti meg a 

tömegközlekedésért felelős vállalatok érdekeltté tételét. Látható, hogy ezek a szereplők nem kellően 

érdekeltek a kérdésben, feladatuk az országon belüli ellátás biztosítása. Az érdekeltté való tétel nem 

feltétlenül azt jelenti, hogy nekik kell biztosítani ezeket a kapcsolatokat, hanem azt, hogy az erre 

vállalkozó szervezetek kezdeményezéseit támogassák, pl. azzal, hogy az adott ország hálózatába 

biztosítják a bekapcsolódásukat. Így ez számukra is új utasok megnyerését jelenti. Ez mindenképpen 

feltételezi, hogy a bevezetendő kapcsolatok kiépítését alapos igényfelmérés és hálózati tervezés előzze 

meg, hasonlóképpen, mint a belföldi járattervezés esetében, s ne egyedi ötletek alapján dőljön el, hogy 

hol kerül sor a kapcsolatok kiépítésére [2]. 

A kereslet oldaláról ugyanakkor szükséges a marketing tevékenység fokozása. A jelenleg létező 

kapcsolatok alig ismertek a lakosság előtt, az internetes keresőkbe nem épültek be. Létezésük, 

menetrendjeik csak egyedi információk alapján ismerhetők meg. A növekvő hivatásforgalom mellett 

fontos a másik oldal vonzóbbá tétele azok számára is, akik eddig nem utaztak át a határon, s a másik 

oldalt csak turisztikai céllal keresik fel. 

1. A közforgalmú közlekedés és az országhatár kapcsolata 

1.1 A közforgalmú vasúti közlekedés és az országhatár kapcsolata 

A II. világháborút követő határváltoztatások számos vasútvonalat keresztülvágtak, melyek közül a 

legtöbb mellékvonal eleve is kis forgalmú volt, periférikus térségben helyezkedett el, s jobbára lokális 

igényeket szolgált ki. Nem meglepő, hogy a határhoz vezető szárnyvonalak felszámolása volt az első 

lépése az 1950-es évek végétől kezdődő mellékvonal-felszámolási folyamatnak [3, 4]. Jelenleg 
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Magyarország határain huszonhat járható vasúti határátlépési lehetőség van, amiből mindössze 

tizenhaton van menetrend szerinti személyforgalom [5]. 

A regionális jelentőségű vasúti személyforgalom igazán az osztrák-magyar határszakaszon nevezhető 

fejlettnek, ahol a GYSEV osztrák–magyar tulajdonú vasúttársaság szervezi a forgalmat. Ezen 

határszakasz mind a hat létező vasúti határátmenetén működik vasúti személyszállítás is. A 

legintenzívebb kapcsolatok a Sopron környéki vasútvonalakon realizálódnak (Bécsújhely, Ebenfurt és 

Sopronkeresztúr felé) illetve további három osztrák–magyar határszakaszon (a hegyeshalmi 

határátmeneten illetve Graz és Nezsider irányába). Az osztrák határszakasz mellett még a romániai oldal 

az, ahol az összes üzemelő vasúti határátmeneten bonyolódik személyforgalom is, igaz távolról sem 

olyan sűrűséggel, mint Ausztria irányába. Arad irányába; ill. Nagyvárad felé napi öt-öt vonatpár lépi át 

a határt; ezek többsége nemzetközi forgalomban közlekedő intercity vonat, amelyeket nem kifejezetten 

a kishatárforgalmi relációban közlekedők számára hozták létre. A további három vasúti határátkelő-

helyen keresztül (Érmihályfalva, Nagykároly és Nagyszalonta irányába) kizárólag személyvonatok 

közlekednek, napi néhány alkalommal. Horvátországba jelenleg Gyékényesnél csak a napi egy Budapest 

– Zágráb között közlekedő AGRAM gyorsvonat halad át, Kotor felé máig nincs személyforgalom, 

viszont Pélmonostorra 2018 december 9-e óta újra közlekednek a vonatok napi négy alkalommal. A 

szlovén-magyar határszakaszon mindig is csak egy vasúti határátmenet üzemelt, amelyet 2001. május 

16-án adták át újból a forgalomnak. Sajnálatos módon azonban itt is csak napi néhány vonatpár 

közlekedik, bár a 2000-es évek elején ennél sokkal sűrűbb volt a kapcsolat, sőt nemzetközi vonat is 

áthaladt a határon. A többi határszakaszokon, azaz Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és 

Ukrajna felé a jelenleg személyforgalomban működő vasúti átjutási lehetőségek napi száma minimális, 

holott egyes határszakaszokon jóval több olyan határátmenet van, ahol lenne erre lehetőség [6].  

1.2 A közforgalmú autóbusz-közlekedés és az országhatár kapcsolata 

A határon átnyúló, kishatárforgalomban is jelentős menetrend szerinti autóbusz közlekedés még a vasúti 

személyszállításnál is sokkal ritkább és esetlegesebb. A nemzetközi autóbusz közlekedést Budapest 

központú távolsági járatok uralják, amelyek regionális forgalomban nem vehetők igénybe. 

Magyarország és Szlovákia között jelentős és egyben sajátos forgalmat bonyolított le a Pozsony és Rajka 

közötti agglomerációs autóbuszvonal, ill. Győrből Veľký Meder-re (Nagymegyer) is közlekedett 

autóbusz, azonban előbbi 2021-ben, míg utóbbi már 2020-ban megszüntetésre került. Ugyanakkor 

Komárom–Révkomárom és Esztergom–Párkány között jelenleg is létezik autóbuszos kapcsolat, viszont 

Szlovákia további határ menti városaiba nem indul hazánkból menetrendszerinti autóbusz, ami egy 

olyan súlyos hiány, amit mihamarább orvosolni szükséges. Szerbia felé mind a Volánbusz, illetve szerb 

magánvállalkozók (pl. Subotica-Trans) is üzemeltetnek járatokat röszkei és kelebiai határátlépéssel napi 

1-1 alkalommal, pénteken és vasárnap sűrűbben. Románia irányába a román privatizált viszonyoknak 

megfelelően számos kisbuszos járat jár, zömmel Budapestről, melyek a határ menti városokban nem 

állnak meg, így kishatárfogalom szempontjából nem relevánsak. Ausztria felé két határátmeneten zajlik 

autóbuszos közforgalmi kapcsolat, mindkettő vonal járatai csak tanítási időszakban közlekednek. 

Sajnálatos módon Horvátország, Szlovénia és Ukrajna határ menti települései hazánkból menetrend 

szerinti közforgalmú autóbusz-közlekedéssel elérhetetlenek [6]. 

2. Az INPUTRANS projekt ismertetése 

2.1 Alapadatok 

Az INPUTRANS projekt (angolul: “Improvement on the public transport services in the CBC region 

through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure, and 

harmonization of transport”; magyarul: „Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése, 

a tömegközlekedési módok integrációja és összehangolása, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése 

által”), az Interreg HU-SRB Program égisze alatt valósul meg, 2021. január 1 és 2023. június 30. között. 

A projekt partnersége magyar részről két partnert jelent (Kiskunhalas Város Önkormányzata és a KTI), 

szerb oldalról pedig három partner kapcsolódik be a folyamatokba (Szabadka Város Önkormányzata, a 

Vajdaság Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság és az újvidéki Alma Mons, Regionális Kis- és 

Középvállalkozás-fejlesztési Ügynökség Kft.). A projekt partnerségét Kiskunhalas Város 

Önkormányzata irányítja, mint Vezető kedvezményezett (Lead Beneficiary). 
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Az INPUTRANS projektben a KTI három dokumentum elkészítéséért felelős: 

1. A határon átnyúló Magyarország-Szerbia közforgalmú közlekedési szolgáltatások jelenlegi 

helyzetének elemzése c. tanulmány  

2. A határtérséget érintő közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos összes problémát azonosító 

tanulmány  

3. A kiskunhalasi logisztikai központ közforgalmú elérhetőségének a vizsgálata 

Emellett, a fenti dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódóan különböző összejöveteleket, meetingeket 

és workshopokat is tervez.   

2.2 Vasúti személyszállítás a szerb-magyar határtérségben 

A határon átnyúló vasúti határátmenetre a jelenlegi vasúthálózati sajátosságok miatt fizikailag két 

helyen van lehetőség  

Az egyik a 150-es (Budapest – Kunszentmiklós-Tass – Kelebia) vasútvonalon keresztül Kelebiánál 

adódik, a 2021/22-es menetrendváltásig egy vonatpár állt az utasok rendelkezésére naponta, olyan 

formában, hogy Kelebia állomáson át kellett szállni a Szabadkára tartó ingavonatra (mivel 

Magyarország és Szerbia között közvetlen távolsági vonatforgalom nincs). A Belgrád – Újvidék – 

Szabadka – Budapest vasútvonal szerb oldalon lévő pályarekonstrukció munkálatai elérték a magyar 

határt is 2021 végén, ennek okán vágányzárt hirdettek, így 2021. december 12-től kezdődőden nincs 

vasúti forgalom a két ország között. Vonatpótló autóbusz nem került biztosításra, mint ahogy Szabadka 

és Újvidék között sem nem közlekedtet vonatpótló autóbuszokat a szerb vasúttársaság [7]. A magyar 

oldalon pedig 2022. február 1-jén kezdődtek meg a pályarekonstrukciós munkálatok, Délegyháza – 

Kelebia között [8]. Ugyanakkor a Belgrád – Újvidék közötti felújított szakasz 2022. március 21-én már 

átadásra került, a 75 km-es távot 33 perc alatt teszi meg a vonat. [9, 10] 

A másik lehetőség a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka egyvágányú, nem villamosított vasútvonalon 

(136-os) lenne lehetséges, ám 2016. február 24-től a vasútállomáson szünetel a vonatforgalom, a 

vonalon pedig 2015. november 10. óta. Jelenleg felújítás alatt áll a szerb és a magyar szakasz is. 

Összességében így elmondható, hogy jelenleg (2022 áprilisában) semmilyen jellegű vasúti kapcsolat 

(sem személy-, sem teherszállítás) nem üzemelt a két ország között. 

2.3 Közúti személyszállítás a szerb-magyar határtérségben 

A közúti közforgalmú közlekedés vonatkozásában magyar és szerb autóbuszos szolgáltatók is 

biztosítanak eljutási lehetőséget a két ország között a tompai és a röszkei határátkelőhelyeken keresztül. 

Magyar részről a Volánbusz Zrt. Szeged Autóbuszállomás és Szabadka között naponta közlekedő 

buszjáratot üzemeltet 600-as jelzéssel. A viszonylat útvonala 2020. június 20-tól érvényes, korábban ez 

a vonal Budapest és Szabadka között biztosított közvetlen eljutást. Az útvonal „visszavágására” a 

Budapest és Szeged között meglévő párhuzamos vasúti kapcsolat miatt volt szükség. Az autóbuszok 

Tompánál lépik át a magyar-szerb határt. Szegedről Szabadka autóbusz-állomásra 10:10-kor, vissza 

pedig 14:45-kor indul az autóbusz. A 70 km-es utat 115 perc alatt teszi meg a jármű. A határellenőrzésre 

30 perc van számolva a menetrendben. [11] 

A Volánbusz Zrt. a Szeged – Zenta – Óbecse útvonalon is közlekedtetett egy járatpárt 603-as jelzéssel, 

melyek a hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző napokon (tehát jellemzően 

pénteken és vasárnap) közlekedtek, főként a hivatásforgalmi utazásokra fókuszálva (ingázó kollégista 

diákok). Az autóbusz 12:30-kor indult Szeged, autóbusz-állomásról, majd Röszkén lépte át a határt és 

Horgos, Magyarkanizsa, Adorján, Zenta, Ada, Mol, Péterréve érintésével éri el Óbecsét. Visszafele 

Óbecséről 15:40-kor indult. A határellenőrzésre 25 perc volt számolva a mentrendben. A 104 km-es utat 

140 perc alatt tették meg a járművek. Azonban sajnálatos módon – a múlt időben történt 

megfogalmazásból már sejthető is, hogy – ez a kapcsolat megszüntetésre került 2022. január 21-től, 

kihasználatlanságra hivatkozva [12]. 

Szeged és Szabadka között 605-ös jelzéssel, a 603-assal megegyező közlekedési rend szerint 

(jellemzően pénteken és vasárnap) a Volánbusz Zrt. viszont jelenleg is üzemeltet egy járatpárt a két 

város között a röszkei határátkelő érintésével. A járat érinti Horgost, Hajdújárást és Palicsot is. Az 52 

km-es utat 95 perc alatt teszik meg a járművek, melyből 30 percet tesz ki a határellenőrzés. Az autóbusz 

Szegedről Szabadkára 16:30-kor, visszafelé pedig 18:30-kor indul [13].  
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A fentieken túlmenően Szeged és Szabadka között a Volánbusz Zrt.-n kívül a J.P. Subotica-Trans is 

közlekedtet naponta egy járatpárt. Az 51-es járat szintén Röszkén keresztül lépi át a magyar-szerb határt, 

viszont Horgos, központhoz a Volánbuszos járattal ellentététben nem tér be, így ott nem áll meg. A járat 

Szabadkáról 7:35-kor, Szegedről 15:40-kor indul vissza [14]. 

A legújabb autóbusz-kapcsolatot 612-es jelzéssel, Budapest–Belgrád között működik, 2021 december 

1-jétől, a Terra Travel felügyelete alatt. Jelenleg két járatpár üzemelt a szakaszon (12:00 és 19:00-es 

budapesti indulásokkal), melyek Röszkén átlépve érték el Szerbiát, s Horgos, Szabadka, Újvidék 

érintésével jutottak el Belgrádig [15]. 

A tarifák tekintetében különbségeket tapasztalhatunk a két szolgáltató között: Szeged–Szabadka 

viszonylatban mindegy hogy a tompai vagy a röszkei határon keresztül haladó járatot választjuk, 

változatlanul 1500 Ft-ba kerül a menetjegy, ha a Volánbusz Zrt. járatát választjuk. Viszont ha a 

Subotica-Trans járatával utazunk, akkor olcsóbban 1300 Ft-ért tudunk utazni, illetve a diákok is 

kedvezményes 900 Ft-os menetjegyet válthatnak ebben a relációban. 

2.4 SWOT-analízis a közúti és vasúti személyszállítási szolgáltatásokra 

A projekt eddigi eredményeit legjobban az alábbi SWOT-analízisek tudják összefoglalni, amelyek 

valójában még előzetes változatok, a későbbiekben kiegészítésre fognak kerülni.  

2.4.1 Erősségek 

• Határon átnyúló kapcsolatok autóbuszos és vasúti területen egyaránt kialakultak: a vasúti és 

közúti hálózatok – ha ma még nem is a jövőbeli elvárásoknak megfelelően – de megvannak a 

határ mindkét oldalán. A vasútnál 150-es és 136-os vasútvonalak infrastrukturálisan már 

rendelkezésre állnak, felújításuk és korszerűsítésük folyamatban van. Az autóbuszos részen a 

Szeged–Tompa–Szabadka, Szeged–Röszke–Szabadka, Szeged–Röszke–Újvidék vonalak már 

régóta jelen vannak, és a közforgalmú közlekedési kínálat részei a mai napig. 

• Sokéves tapasztalattal rendelkező személyszállítási szolgáltatók, amelyek a határon átnyúló és a 

határmenti közlekedésben vesznek részt (Volánbusz Zrt., MÁV-START Zrt., Subotica-Trans, 

Severtrans Senta, “Srbija Voz” JSC (Joint Stock Company for Passenger Railway Transport 

“Srbija Voz “, Belgrade), s több éves, évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a személyszállítás 

szervezése, lebonyolítása terén. 

2.4.2 Gyengeségek 

• A járványhelyzet alatt korlátozottak voltak a közforgalmú közlekedési lehetőségek, többek között 

amiatt is, hogy a járvány alatt gyakorlatilag nem volt közforgalmú közlekedési kapcsolat, csak 

egyéni közlekedéssel (személygépkocsival) és telekocsival lehetett utazni. A járványhelyzet 

elmúltával (ill. csökkenésével) a korábbi kapcsolatok nem teljesen álltak helyre 

• A pályarekonstrukciós folyamatok eredményeképp jelenleg nincs vasúti összeköttetés a két 

ország között, s a kapcsolat autóbuszokkal sincsenek pótolva  

• Az autóbusz- és a vonat-járatok száma meglehetősen alacsony, amelyek számát egyértelműen 

szükséges növelni, ezáltal csökkenne a személygépkocsival történő utazások száma és a 

határátkelőhelyeken az ebből eredő várakozási idő is. Jellemzően a szolgáltatók 1-1 járatpárt 

közlekedtetnek az egyes vonalakon, nincs összehangolt folyamatos ütemes közlekedés.  

• Az utastájékoztatás nem egységes, hiszen a menetrendekről információt csak a szolgáltatók 

weboldalán lehet találni, illetve az is jellemző hogy ezeken az oldalakon az aktuális menetrendek 

nem vagy csak késve kerülnek publikálásra.  

2.4.3 Lehetőségek 

• Az új autóbuszos útvonalak, további térségek összekötése rendkívül fontos, hiszen a határtérséget 

feltáró jelenlegi vonalak mindegyike Szegedről (Csongrád-Csanád megyéből) indul. A jelenleg 

meglévő kisebb határok fejlesztése által Bács-Kiskun megye más részei (pl. Baja, Bácsalmás, 

Kiskunhalas – akár az új logisztikai központ is!) is könnyebben elérhetővé válnának Szerbia 

egyéb területeiről (pl. Zombor, Szabadka).  

• Összehangolt „határbusz”-rendszer kialakítása, amellyel kapcsolatban a szerb oldalon már 

különböző elképzelések vannak, magyar részről pedig több helyen is van (Hercegszántó, Röszke) 

a határ mellett már kialakított közforgalmú közlekedési kapcsolat. A magyar és szerb közlekedési 
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szolgáltatók közösen egy összehangolt határbusz-rendszert alakíthatnának ki, amellyel szintén 

bővíthetővé válna a jelenlegi közforgalmú közlekedési kínálat.  

• Összehangolt folyamatos ütemes közlekedés létrehozása, ami a térség fejlődését jelentősen 

javítaná, mint hivatásforgalmi, mint turisztikai szempontból. Ez a vasúti fejlesztésekkel várhatóan 

változni fog, és ehhez igazítva megfelelő autóbuszos kínálat biztosításával (a vasúttal le nem 

fedett területekről, illetve ráhordó járatokkal) a térség közforgalmú közlekedése jelentős 

fejlődésen fog keresztül menni. 

• Egységes utastájékoztatási rendszer kialakítása: szükséges egy többnyelvű, aktuális 

információtartalommal bíró utazástervező, menetrend, amely összefoglalva mutatja az egyes 

utazási ajánlatokat, ezáltal az utasok számára is könnyebbé válik utazásuk megtervezése. 

• A járműpark megújítása mind a vasúti, mind pedig az autóbuszos részen indokolt, előtérbe 

helyezve a környezetbarát, alternatív meghajtású járműveket és a mozgásukban korlátozott 

személyek általi igénybevehetőséget is. A kényelmes, komfortos, tiszta járművek hozzájárulnak 

az utasok számának növekedéséhez. 

2.4.4 Veszélyek 

• A járványhelyzet hatásai miatt még jobban csökkent a közforgalmú közlekedési kínálat. Mivel 

hosszabb ideig nem volt a járvány alatt közforgalmú közlekedési kapcsolat, ezért az egyéni és 

csoportos (telekocsis) közlekedés még nagyobb teret nyert. Azt, hogy milyen változások, trendek 

fogják jellemezni az utasszámokat, azt jelenleg nem lehet tudni. 

• A járványhelyzet miatt a közforgalmú közlekedést javító intézkedések nem vagy később 

valósulnak meg 

• A globális események hatással lehetnek a térség fejlődésére, olyan szempontból, hogy egyes 

tervezett fejlesztések költségének egy részét más célokra csoportosítják át. 

Konklúzió 

A tanulmányban a határ menti térségek közforgalmú közlekedési kapcsolatai kerültek megvizsgálásra. 

Elmondhatjuk, hogy leginkább az osztrák-magyar határszakaszon nevezhető sűrűnek a vasúti 

összeköttetés, ill. még a romániai oldal az, ahol az összes üzemelő vasúti határátmeneten bonyolódik 

személyforgalom is. A többi határszakaszon – köztük a szerb-magyaron is – minimális a napi 

összeköttetések száma. A határon átnyúló, kishatárforgalomban is jelentős menetrend szerinti autóbusz 

közlekedés még a vasúti személyszállításnál is sokkal ritkább és esetlegesebb. A magyar-szlovák 

határtérségben Komárom–Révkomárom és Esztergom–Párkány között jelenleg is létezik autóbuszos 

kapcsolat, azonban több vonalon (pl. Pozsony–Rajka) nemrég szűnt meg a forgalom. A további más 

határtérségek tekintetében napi néhány járatpár létezik (pl. szerb-magyar, ill. a román-magyar 

határvidéken), ill. csak tanítási napokon (osztrák-magyar határszakasz). Horvátország, Szlovénia és 

Ukrajna határ menti településeivel viszont nincs hazánkból menetrend szerinti közforgalmú autóbusz-

közlekedési kapcsolat. 

Az INPUTRANS projekt területén, a szerb-magyar határtárségben a közforgalmú közlekedési 

kapcsolatok nagyon gyengék; jelenleg (2022. áprilisában) vasúti kapcsolat nem is üzemel, az autóbuszos 

összeköttetés pedig napi néhány járatpárra korlátozódik. Ennek eredményeképp az egyéni jellegű 

eljutási lehetőségek (saját személygépkocsis vagy telekocsival történő) folyamatosan felértékelődnek, a 

koronavírus járvány okozta közforgalmú közlekedésbeli járatcsökkentések pedig még egy impulzust 

adtak az egyéni ill. telekocsis formáknak. A KTI által elkészítendő 2. tanulmányban (A határtérséget 

érintő közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos összes problémát azonosító tanulmány) különösen nagy 

hangsúlyt tervezünk fektetni a telekocsis eljutási módok vizsgálatára. 
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Kivonat: A magas színvonalú közlekedési szolgáltatásokra és a fenntartható közlekedési rendszerre vonatkozó 

társadalmi-politikai igény, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fejlődése, az egyéni közlekedés és a 

költségmegosztó rendszerek térnyerése, továbbá a pandémia következtében bekövetkezett 

utasszámcsökkenés komoly kihívás elé állítja a szakembereket és a döntéshozókat. Az elmúlt években 

több vasúti menetrendi és infrastrukturális fejlesztés történt a Dunántúlon, illetve jelenleg is zajlanak 

korszerűsítési munkálatok. Ezzel párhuzamosan a járműpark összetételében is történt változás. 

Szakmai cél és közlekedéspolitikai elvárás a vasúti, valamint a helyközi és helyi autóbusz-közlekedés 

integrált rendszerben történő működtetése, menetrendi és tarifális együttműködése. Az utasforgalmi 

igények változása szükségessé, a (vasúti) infrastruktúra és járműállomány fejlődése lehetővé, illetve 

indokolttá teszi a menetrendi struktúra újratervezését, mely lehetőséget teremt a szolgáltatási 

színvonal javítására és a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására. Ennek menetrendi 

eszközeit tárgyalja a cikk.  

Kulcsszavak: vasúti menetrend, integrált ütemes menetrend, menetrendtervezés, közösségi közlekedés, vasúti 

közlekedés, menetrendi fejlesztés, hatékonyságnövelés, Dunántúl, menetrendi struktúra 

Bevezetés 

A Győrben 2022. június 9-10. napokon megrendezésre kerülő XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi 

Konferencia mottója „Pandémia után – Autonóm közlekedés előtt”. A mottó mindkét gondolata 

szorosan kapcsolódik a cikk témájához. A pandémia egyrészt csökkentette az utasforgalmat a közösségi 

közlekedés terén, mely folyamat átmenetileg nagyon jelentős (a járvány egyes hullámaiban eltérő 

mértékű) visszaeséssel járt, de hosszabb távon is éreztetni fogja hatását. Másrészt átalakította az utazási 

igényeket, szokásokat. A járványhelyzet a negatív következményeken túl fejlődést hozott a 

kommunikációban, és a korábban személyes jelenlétet igénylő folyamatok egy része már a távolból, 

otthonról, vagy akár egy külföldi kirándulás közben is elvégezhető. Az otthoni munkavégzés, a 

távoktatás és az online ügyintézés lehetőségének elterjedése következtében az embereknek nem, vagy 

ritkábban szükséges kimozdulniuk otthonról, így jellemzően a hivatásforgalmi jellegű utazási igények 

csökkennek. Ezzel párhuzamosan több szabadidejük marad, ráadásul a járványhelyzet bizonyos 

szempontból felértékelte ennek értékes eltöltését, a társas kapcsolatokat, a különböző rendezvényeket, 

a sportolást és a természetjárást is. Ezek a szabadidős célú utazási igények növekedését eredményezik. 

A jövőre vonatkozóan az autonóm közlekedés fejlődése szintén hatással lesz a közösségi közlekedésre. 

Egyik oldalról nézve konkurenciát jelent, szűkítheti a közösségi közlekedést választók körét, mely 

összességében utasszám-csökkenéshez vezethet. Ez végső soron a közösségi közlekedési hálózat 

racionalizációját, a nagy forgalmú irányokra történő koncentrációját eredményezheti. Más szempontból 

viszont csökkentheti a közösségi közlekedés humánerőforrás igényét, mely gazdaságosabb és 

rugalmasabb üzemvitelt tesz lehetővé. Bár ez a folyamat valószínűleg hosszabb idő alatt fog 

végbemenni, a közforgalmú közlekedési rendszer fenntartható módon történő működtetését fogja 

ösztönözni. 

A pandémia, illetve az autonóm közlekedés a finanszírozási igényekre is kihatással volt, van és lesz, 

hiszen az utasforgalmi igények változásán keresztül a bevételekre közvetlenül, a költségekre közvetetten 

hatnak. 

Az egy évtizeden át tartó felívelő gazdasági és pénzügyi környezetet 2020-tól felváltotta egy 

bizonytalanabb időszak. Ez a magyar államháztartás teherbíró képességére is negatív kihatással van, 
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mely a közlekedési szektort is érinti. Ennek következtében a személyszállítási közszolgáltatás 

finanszírozási igényével szemben is szigorú elvárások adódhatnak. 

1. A menetrendi struktúra 

A menetrendi struktúra felülvizsgálata előtt először is tisztázni szükséges, mit értünk pontosan e 

kifejezés, illetve annak módosítása alatt. A szakmai munka során rendszeresen használjuk ezeket, de 

definíció hiányában, az egyértelműség kedvéért célszerű körülírni. Talán úgy lehetne a legjobban 

megfogalmazni, hogy a menetrendi struktúra egy ütemes menetrendi szerkezetben, egységnyi idő alatt 

(például 60 vagy 120 perc) a közlekedő járatok száma, viszonylata, megállási rendje, időfekvése, 

egymáshoz viszonyított helyzete, és a csatlakozási pontokon a csatlakozó járatokhoz viszonyított 

helyzet alapján létrejövő rendszer. Ennek módosításáról tehát akkor beszélhetünk, ha egy vonalon 

megváltozik a járatok száma, viszonylata, megállási rendje, időfekvése, vagy egymáshoz viszonyított 

helyzete. 

A menetrendi struktúra fogalmát szükséges elhatárolni a szolgáltatási színvonaltól. Egy adott, optimális 

esetben a személyszállítási szolgáltatások megrendelője által előírt minőségi paraméterekkel rendelkező 

szolgáltatást több menetrendi struktúra is ki tud elégíteni. E cikk témája a menetrendi struktúra 

felülvizsgálata, amely szakértői, tervezői kompetencia, nem pedig a nyújtani tervezett szolgáltatási 

színvonal (pl. gyakoriság, eljutási idő, üzemidő) meghatározása, amely alapvetően közlekedéspolitikai 

hatáskör. Utóbbi esetében a jelenleg is alkalmazott célok és alapelvek tekinthetőek mérvadónak. 

A felülvizsgálat során alapvetően továbbra is ütemes menetrendi struktúra kialakítása a cél. Az ütemtől 

való eltérés egy egész napos menetrend esetében csak indokolt esetben lehetséges (pl. a naponta vagy 

hetente egy alkalommal közlekedő, az időszakosan felerősödő utasforgalmi igények ütemen felüli 

vonattal, vagy közvetlen vonatrésszel történő kielégítése, továbbá a reggeli időszak speciális esete). [1] 

1.1 A felülvizsgálat célja 

A közforgalmú közösségi közlekedéssel szemben, tulajdonképpen mint minden közszolgáltatás 

esetében, természetes elvárás, hogy az utasforgalmi igényeket a lehető legmagasabb színvonalon 

szolgálja ki, miközben a lehető legalacsonyabb finanszírozási igénnyel bír. Ez bizonyos szempontból 

ellentmondás, hiszen alapesetben a magasabb szolgáltatási színvonal (sűrűbb és gyorsabb eljutás, 

kevesebb átszállás, hosszabb üzemidő) biztosításához magasabb finanszírozási igény tartozik. 

A két elvárás között mozogva több szempontból is kialakítható az optimum. A finanszírozási igényt a 

bevételek is befolyásolják. Egy tisztán piaci alapon működő rendszerben a bevételnek meg kellene 

haladnia a költségeket annak érdekében, hogy fenntartható legyen a szolgáltatás. A közszolgáltatások 

esetében azonban ez nem feltétel, az utasoktól származó bevételek mellett komoly állami költségtérítés 

is megjelenik. Itt az optimum meghatározásánál a társadalmi és nemzetgazdasági hasznok figyelembe 

vétele is szükséges. E hasznok számszerűsítése az infrastruktúra vagy járműbeszerzési projektek 

esetében megtörténik, és értékük figyelembe vételre kerül, ugyanakkor a menetrend módosításakor ez 

nem evidencia. 

A nyújtani kívánt szolgáltatási színvonal meghatározása a finanszírozási igény tükrében alapvetően 

közlekedés-politikai kompetencia, mely lényegében egy adott hatékonysági vonalon egy pont kijelölését 

jelenti. Ez azonban csak az adott menetrendi struktúrában értelmezhető. A struktúra módosításával 

ugyanis az adott szolgáltatási színvonalhoz tartozó költségigény, illetve adott költségigényhez tartozó 

szolgáltatási színvonal megváltoztatható. A hatékonysági vonalon lévő pont kijelölése továbbra is 

alapvetően közlekedés-politikai kompetencia, azonban a vonal eltolása és meredekségének a 

módosítása, illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy egy új vonal létrehozása már szakmai, elsősorban 

menetrend-tervezési kompetencia. 

Ez a lépés, az új vonal létrehozása, tehát egy új menetrendi struktúra tervezése a célja a felülvizsgálatnak, 

egyben eszköze egy magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó, ezzel párhuzamosan hatékonyabban 

üzemeltethető rendszernek. 

Fontos kiemelni, hogy e vizsgálat, illetve cikk a rövid távú, legkorábban 2023. decemberében 

megvalósítható megoldási lehetőségeket keresi. Az infrastruktúra kialakítását, állapotát, illetve a 
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járműállomány felépítését adottságnak tekinti (természetesen a futó projektek figyelembevételével), és 

a finanszírozási lehetőségeket is közel állandónak veszi. 

 

1. ábra: A szolgáltatási színvonal és a költségszint összefüggése a menetrendi struktúrától függően 

1.2 Miért éppen a Dunántúl? 

A cikkben vázolt problémák, elemzés és megoldási lehetőség természetesen nem csak a Dunántúl 

közlekedési hálózatára, hanem egész Magyarországra is alkalmazhatóak, hiszen általánosságban 

ugyanazok a hatások figyelhetőek meg, ugyanaz a szabályozási és finanszírozási környezet. Van viszont 

több olyan szempont, ami miatt a Dunántúl példáján keresztül szemléletesebb a bemutatás, illetve ennek 

az aktualitása is nagyobb. 

A magyar vasúthálózat nagy részén 15 éve, 2006 decemberében került bevezetésre az ütemes 

menetrendi struktúra, azt megelőzően csak kisebb térségekre, vonali szinten volt alkalmazott az ütemes, 

vagy ütemes jellegű menetrend. Teljes lefedettséget még ez sem jelentett fővonali szinten sem, viszont 

Kelet-Magyarországon lényegében az összes fővonalon, illetve számos kapcsolódó mellékvonalon is 

megvalósult, és a mai napig szinte változatlan vagy közel azonos formában működik, melynek keretében 

gyakorlatilag az összes nagyváros (Eger, Miskolc, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba, 

Kecskemét, Szeged) órás ütemben elérhető Budapestről. Bár infrastruktúra fejlesztések itt is történtek, 

azonban ezek hatása nem volt számottevő. Egyrészt azért, mert a pálya 100-120 km/h-ról 160 km/h-ra 

történő átépítése több esetben megtörtént, de a sebességemelés engedélyeztetése a megfelelő 

biztosítóberendezés hiánya miatt nem valósult meg. Másrészt a kétvágányú pályák magas aránya miatt 

a menetrend már korábban is viszonylag kötetlenül volt tervezhető, így a fejlesztés e téren sem jelentett 

nagyobb mértékű előnyt, legfeljebb pár perces elmozdulást, aminek strukturális szempontból nincs 

komoly hatása. 

Érdemes megemlíteni egy szokatlannak tekinthető menetrendi módosítást a közelmúltból, amely 

azonban az elmúlt 15 év talán legnagyobb arányú menetidő-csökkenését eredményezte, igaz, ezt az 

ütemes menetrendi struktúra jelentős torzításával lehetett csak elérni. 2019 decembere és 2020 áprilisa 

között a Budapest – Szeged vasútvonalon naponta kettő pár, a főváros és Szeged között megállás nélkül 

közlekedő intercity vonat közlekedett. A menetrend a főváros és a megyeszékhelyek gyors 

kapcsolatának megteremtésére vonatkozó közlekedéspolitikai szándékot tükrözte. Menetideje 2:04 óra 

volt, mely 18 perccel rövidebb, mint az ütemes menetrend szerint közlekedő intercity vonatok 2:22 órás 

menetideje. Ez annak köszönhető, hogy utóbbinak összesen 9 köztes megállása van, továbbá az 

egyvágányú pályán történő vonattalálkozások miatt esetenként a tartózkodási idő is hosszabb az 

utascsere időszükségletétől. Bár a menetrend mindössze 4 hónapig volt érvényben, majd visszaállt az 

eredeti struktúra, azonban a probléma továbbra is él. 15 év alatt semmilyen előrelépés nem történt az 

eljutási idő csökkentése érdekében sem menetrendi, sem infrastrukturális szempontból Budapest és az 
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ország harmadik legnépesebb városa között. A menetrendi struktúra jövőbeli felülvizsgálatakor erre 

mindenképp tekintettel kell lenni. 

Kelet-Magyarországon teljes körű strukturális átalakításra akkor nyílik lehetőség, egyben akkor válik 

szükségessé, amikor lehetővé válik legalább a 100 sz. vasútvonal Cegléd – Szolnok – Debrecen 

szakaszán a 160 km/h sebességgel történő közlekedés, mely kb. 20 perccel rövidebb eljutási időt tesz 

majd lehetővé Debrecen, Nyíregyháza felé. 

A Dunántúl vasúthálózatán az ütemes menetrend 2006-tól kezdve több lépésben került bevezetésre. 

Időközben kisebb-nagyobb módosítások is történtek a vonalakon. Tehát itt egyáltalán nem beszélhetünk 

olyan stabil vonali menetrendekről, mint a keleti oldalon. Az eltérésnek több oka van. 

A nagyvárosok (megyei jogú városok) elhelyezkedése hálózati szempontból kedvezőtlen, nem 

lehetséges őket egy vonalra felfűzni, ezért nem lehet őket egy járattal, ezáltal hatékonyan kiszolgálni. 

Összességében a városok népessége is alacsonyabb. A fővárost nem tekintve a három legnagyobb 

városunk Kelet-Magyarországon található, csak a 4. helyezett Pécs és az 5. Győr fekszik a Dunántúlon 

a hét darab százezren felüli városból. [2] Különbség ráadásul az is, hogy a dunántúli nagyvárosok 

Budapesthez átlagosan közelebb fekszenek, mint a keletiek, így a kihasználtsága egy járatnak a 

fővárostól távolodva erősen csökken. 

A Dunántúlon alacsonyabb a kétvágányú pályák aránya. Az egyvágányú pályák esetében nagyobb 

kötöttség adódik a menetrend tervezésekor, így ott a pályaállapot akár kisebb mértékű javulása (pl. egy 

infrastruktúra projekt hatására) vagy romlása is nagyobb hatással bír. Az elmúlt időszakban több projekt 

is futott, melyek kihatással vannak, illetve lehetnek a menetrendi struktúrára. Fejlesztésre került a 30a 

sz. Budapest – Székesfehérvár vonal, a 30 sz. vonal Lepsény – Balatonszentgyörgy szakasza, a 29 sz. 

vonal Szabadbattyán – Balatonfüred szakasza, a 25 sz. vonal Boba – Zalaegerszeg szakasza (beleértve 

a bobai deltavágány kiépítését), a 16 sz. vonal Csorna – Porpác szakasza, a 41 sz. vonal Dombóvár – 

Kaposvár szakasza, a 44 sz. Pusztaszabolcs – Székesfehérvár vonal, valamint a 46 sz. Rétszilas – 

Bátaszék vonal. Folyamatban van továbbá a 40a sz. Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonal 

korszerűsítése (mely új vonalszakaszok létesítését is magában foglalja), valamint Hegyeshalom 

állomáson a vonatok áthaladásának lehetővé tétele. A pálya mellett ráadásul a korszerű járművek 

megjelenése is kihatással lehet a menetrendi struktúrára, hiszen egy dinamikusabb mozgású, gyors 

utascserét lehetővé tevő jármű rövidebb részmenetidőket eredményez, mely akár más állomásokon 

történő vonattalálkozást is lehetővé tehet. 

De egy egyvágányú pályán a sebesség megváltozása sem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a menetrendi 

struktúrán érdemben változtatni kelljen. Ha például az utasforgalmi igények változása miatt, vagy a 

színvonal növelése érdekében a kínálatot szeretnénk bővíteni 120 percesről 60 perces követésre, a 

keresztezési helyek korlátozottsága miatt ezt nem biztos, hogy megtehetjük a meglévő menetvonal 

változatlanul hagyása mellett. Egy kétvágányú pályán viszont ez jellemzően nem jelent akadályt. Nem 

kizárólag, de részben ennek is köszönhető a 20 sz. Székesfehérvár – Veszprém – Celldömölk – 

Szombathely vasútvonalon a menetvonalak kb. 30 perccel történő, 2019. decemberi elmozdítása. 

Az infrastruktúra elmúlt időszakbéli változásai, a nemzetközi kapcsolatok, a potenciális utasforgalom 

megszólítására tett kísérletek és a közlekedéspolitikai behatások következtében változott a menetrendi 

struktúra egy-egy vonalon, de azok nem tekinthetőek valódi, hálózati szintű beavatkozásoknak, inkább 

vonali jellegűnek. Megfigyelhető az is, hogy a kialakult új vonali menetrendi struktúrák bizonyos 

értelemben kényszerhelyzetnek tekinthetőek, ugyanis tervezésükkor kevésbé az utasforgalmi előnyök 

maximalizálásának és a hatékonyság fokozásának a célja érvényesült, hanem a vasúti infrastruktúra 

kötöttségei határozták meg a kialakításukat. Ezt jól mutatja, hogy az átalakítás fő céljának teljesülése 

mellett minden esetben történt negatív változás is. Ezekről a 2.1. fejezetben részletesen is lehet olvasni. 

A kisebb módosítások és az útkeresés mellett az is látható ugyanakkor, hogy bizonyos elemei a 

struktúrának változatlanok. 

Bár az 1 sz. vonalon a nemzetközi távolsági vonatok menetvonala 2015-ben 30 perccel eltolásra került, 

a belföldi (soproni és szombathelyi) IC vonatok menetvonala lényegében nem változott, továbbra is a 

csornai egész órai vonattalálkozásra épül, melynek azonban utasforgalmi szempontból nincs különösebb 

előnye. A 40 sz. vonalon a pécsi IC vonatok menetvonala először a sárbogárdi és sásdi egész órai 

vonattalálkozásra épült. Majd a pályaállapot romlása következtében Sásd helyett Dombóváron 

kereszteztek. A pályaállapot javulásával (bár az már korábban megtörtént) és az önálló kaposvári IC 
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vonatok megjelenésével 2019 decemberében ismét Sásdra került a vonatkereszt. Majd a pályaállapot 

újbóli romlása következtében 2021 decemberében Vásárosdombóra adódott a vonattalálkozás. 

Mindeközben a sárbogárdi vonattalálkozás állandó maradt, holott annak sincs különösebb utasforgalmi 

előnye, ugyanis az elágazó vonalak fekvéséből adódóan csak egyirányú csatlakozás értelmezhető, a 

sarokcsatlakozás biztosítása (pl. Szekszárd – Dombóvár vagy Pusztaszabolcs – Székesfehérvár eljutás 

Sárbogárdon át) a földrajzi adottságok miatt nem szükséges. A 20 sz. vonalon az ütemes menetrendi 

struktúra veszprémi egész órai kereszttel alakult ki. 2019 decemberében a menetvonalak 30 perccel 

tolódtak el, tehát a keresztezési helyek nem változtak, továbbra is Csór-Nádasdladány és Veszprém 

állomáson kerülnek lebonyolításra. Annak ellenére, hogy optimálisnak egyik sem tekinthető, hiszen 

előbbinek nincs utasforgalmi funkciója, utóbbin pedig az elavult állomási biztosítóberendezés miatt 

hosszan kell tartózkodni. A 30 sz. vonalon az ütemes struktúra az egész órai siófoki keresztre épült, 

mely tulajdonképpen a vonal korszerűsítését követően is csak kismértékben mozdult a Siófok melletti 

kétvágányú szakaszra. 

A távolsági vonatok vonali keresztezési helyei alapvetően meghatározzák a budapesti indulási és 

érkezési időpontokat. Látható, hogy bár a fővárosból nyugat felé induló összes fővonalon történt 

menetrendi módosítás, a keresztezési helyek nagyjából állandónak tekinthetőek, melyből következik, 

hogy a budapesti időpontok is közel változatlanok. Ez abból a szempontból persze nem meglepő, hogy 

a fővárosi vasúthálózat korlátozott kapacitása jelentős menetrendi kötöttséget eredményez. A 

vasútvonalak menetrendje szoros összefüggést mutat, hiszen a vonatok Budapesten belül ugyanazt a 

pályát, ugyanazt a pályaudvart használják. Leegyszerűsítve, az egyik vasútvonal távolsági 

menetvonalának elmozdítása a többi vasútvonal menetvonalainak ugyanolyan mértékű elmozdítását 

igényelné. Ezért egy vasútvonal felújítását követően, ha a többi vonalon nem feltétlenül indokolt, vagy 

nem lehetséges könnyen menetrendi struktúrát módosítani, akkor nincs nagy mozgástér, a budapesti 

időpontok adottak, ehhez kell a vonalon is igazodni. Ebből is látszik, hogy egy-egy vonal 

menetrendjének módosítása rendszerszinten nem tud optimális lenni, egy nagyobb hálózat (legalább a 

Dunántúl) egészét kell egyszerre vizsgálni. A felülvizsgálat nélkül a már megvalósult, vagy folyamatban 

lévő, jelentős beruházási költséget felemésztő, illetve hosszú időn át tartó zavartatást (a kivitelezés alatt 

átmenetileg romló szolgáltatási színvonal) okozó projektek eredményei sem használhatóak ki teljes 

mértékben. 

2. A felülvizsgálat elvégzése 

A menetrendi struktúra felülvizsgálata két irányból is történhet. Az egyik, hogy a jelenleg érvényben 

lévő, bázis menetrendet elemezzük, és a problémák, hátrányok feltárásával rávilágítunk arra, hogy 

milyen fejlesztési és hatékonyságjavítási lehetőségek adódnak. Ezek legtöbbje persze már az ütemes 

menetrendi struktúra 10-15 éve történő kialakításakor is ismertek voltak, azonban az akkori 

infrastrukturális állapotok, a rendelkezésre álló járműállomány és a finanszírozási keretek figyelembe 

vételével, az előnyök és hátrányok mérlegelésével a szakértők és döntéshozók az akkor kialakított 

struktúrát találták a leginkább megfelelőnek. Ugyanez elmondható az utóbbi évek strukturális jellegű 

módosításairól is, bár megfigyelhető az is, hogy a menetrendi átalakítást kezdeményező fél (szervezet) 

általában a módosítás előnyeit kihangsúlyozza, a hátrányait pedig, legyen az akár üzemeltetési, 

finanszírozási vagy utasforgalmi szempontú, nem kezeli kellő figyelemmel. Nincs tehát valódi költség-

haszon elemzés, illetve az előnyök és hátrányok függvényében történő mérlegelés. A módosítások 

hátrányainak előzetes megjelölése, nyilvántartása pedig éppen azt segítené elő, hogy egy újabb 

menetrendi struktúra módosítás előkészítésekor milyen szempontokat kell mérlegelni, milyen célokat 

kell kitűzni. 

A menetrendi struktúra felülvizsgálatának, vagy nevezzük inkább újratervezésének másik módszere, 

hogy nem a jelenlegi, bázis menetrendből indulunk ki, hanem attól teljes mértékben elvonatkoztatunk, 

és a célok, alapelvek megfogalmazásával kezdve, elvi szinten kezdjük el felépíteni az új menetrendi 

struktúrát. Tehát nem azt mondjuk meg, hogy egy viszonylat, vasútvonal vagy térség esetében milyen 

probléma tárható fel, hanem azt, hogyan nézne ki az optimális szolgáltatás. Természetesen annak 

kialakítását akadályozzák az infrastruktúra (rövid távon adottságnak tekinthető) jellemzői, a 

járműállomány felépítése és a finanszírozási lehetőségek, melyeket iterációs folyamattal lehet kezelni. 
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Míg az első módszerrel azt mondjuk meg, hogy a jelenlegi menetrendhez képest milyen módosításra 

van szükség az optimális rendszerhez, addig a második módszernél azt, hogy mi az optimális rendszer. 

A végeredmény tulajdonképpen ugyanaz, a megközelítés, és a köztes lépések azonban mások. Az előbbi 

módszer előnye, hogy egy kisebb térség, vagy kizárólag egy vasútvonal esetében egyszerűbb, 

átláthatóbb, továbbá a közlekedés szervezés rendszere is ehhez illeszkedik. Hátránya viszont, hogy 

mindig a jelenlegi helyzethez hasonlítja az újításokat, mely nehézkessé teszi a jelentősebb átalakítást, 

így az elérhető eredményt is korlátozza. Egy nagyobb térség, például a Dunántúl struktúrájának 

átalakításához viszont éppen ezért célszerűbb a második módszer, mely a jelenlegi kiszolgálást 

figyelmen kívül hagyja a tervezés folyamán. Természetesen az utolsó lépésként itt is lehetséges és 

célszerű is egy összehasonlítást végezni. 

A cikk további részében az első módszer (jelenlegi struktúrában a problémák feltárása) kerül 

részletesebben bemutatásra. A második módszer (tiszta lappal történő tervezés) kidolgozása 2022 

második negyedévében kezdődhet el, melynek következtében csak egy rövid, előzetes bemutatásra 

kerülhet sor. 

2.1 A jelenlegi menetrendi struktúra elemzése, problémák feltárása 

A jelenlegi menetrendben feltárható problémák alapvetően két részre oszthatóak, az egyik az 

optimálisnál alacsonyabb szolgáltatási színvonal, a másik pedig a nem megfelelő hatékonyságú 

működés. Szükséges ismételten megjegyezni, hogy a vizsgálat a problémák, hátrányok feltárására 

vonatkozik. Tehát ahol a kiszolgálás megfelelő színvonalú és az üzem megfelelő hatékonyságú, az nem 

kerül megemlítésre. Ezeknek az előnyöknek a megtartása egy új struktúrában természetesnek tekinthető. 

A menetrendi struktúra felülvizsgálatának első lépéseként meg kell nézni, hol van lehetőség fejlesztésre, 

illetve a hatékonyság növelésére. Előbbit úgy végezzük el, hogy feltárjuk, melyek azok a viszonylatok, 

ahol van lehetőség az eljutási idő csökkentésére, a gyakoriság növelésére, illetve az átszállások 

számának csökkentésére. A hatékonysági vizsgálatot pedig úgy nézzük, hogy melyek azok a szakaszok, 

ahol az optimális kínálatot figyelembe véve a szükségesnél több járat közlekedik. Utóbbira jó példa, 

hogy egy vonat a menetrendi struktúra hátrányaiból adódóan nem tud minden olyan köztes, szükséges 

települést kiszolgálni, amire a regionális forgalmi szempontból igény volna, ezért e járat mellé egy 

másik, regionális járatot is be kell állítani, miközben önmagában a többletmegállások csak minimális, 

még elfogadható növekedést okoznának a menetidőben. 

A fejezetben a teljesség igénye nélkül, vasútvonalankénti bontásban, néhány példán keresztül kerülnek 

bemutatásra a jelenlegi menetrendi struktúrában fellelhető problémák. 

2.1.1 1 sz. Budapest – Győr – Hegyeshalom vonal 

Az 1 sz. vonalon a Budapest – Bécs nemzetközi kapcsolatot biztosító távolsági vonatok 2015-ös 

módosítása következtében a Budapest – Győr elővárosi vonatok menetideje megnőtt, ugyanis 

Almásfüzitő állomáson hosszabban várakoznak, míg a nemzetközi vonat megelőzi őket. A délutáni 

csúcsidőszakban gyorsított vonat közlekedik Budapest-Keleti és Győr között. A vonat párhuzamosan 

több funkciót is ellát. Többletkapacitást biztosít az elővárosi belső és külső zónában is. A menetrendje 

azonban egyik területen sem tekinthető optimálisnak. A belső zónában a félórás alapütemet sűríti ugyan, 

azonban az így (Budapest-Kelenföldtől) létrejövő 15-15-30 perces követésben továbbra is van félórás 

vonatmentes időszak, így az a mérvadó. Tatabányára az S10 személyvonatnál gyorsabb eljutást ad, az 

intercitynél viszont lassabbat. Nem a Déli pályaudvarról, hanem a Keleti pályaudvarról indul, ahonnan 

Budapesten belül a 4-es metró alternatívát jelent. Ezzel szemben a Déli pályaudvarról, Észak-Budáról 

nincs érdemi alternatíva, a vasút a leggyorsabb. A vonat a külső zónába, például Tatára többlet eljutást 

eredményez, azonban a menetrendi struktúrából fakadóan Tatabányán 7 percet tartózkodik, amíg 

megelőzi az intercity, ezáltal Tatabányán túlra a menetideje nem rövidebb, mint az S10 

személyvonatnak. Ráadásul Tatabányáról sem értelmezhető optimális fekvésűnek Tatára, hiszen nem 

egyenletes félórás, hanem 15-45 perces követést teremt. Budapestről Tatára és Komáromba sem jelent 

kínálatbővítést, mert az intercity vonattal azonos időfekvésben közlekedik. 

2.1.2 16 sz. Hegyeshalom – Csorna – Szombathely vonal 

Csorna és Szombathely között 16 pár vonat közlekedik naponta, 8 intercity és 8 személyvonat. A 

jelenlegi struktúrában a két szegmens teljesen eltérő utazási igényt szolgál ki, menetrendjük 

tulajdonképpen nincs összehangolva. A személyvonatok tekintetében 6 órás vonat mentes időszak is 
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előfordul, esetenként pedig az intercity és a személyvonat egymáshoz nagyon közeli időfekvésben fut. 

A struktúra újragondolásával lényegében változatlan futásteljesítmény mellett megvalósítható a vonalon 

az óránkénti közlekedés, ezáltal akár Szombathely (és térsége) óránkénti győri és budapesti kapcsolata 

is. 

2.1.3 17 sz. Szombathely – Zalaszentiván – Nagykanizsa vonal 

2021 tavaszán került bevezetésre Szombathely és Pécs között a kétórás ütemben közlekedő Pannónia 

interrégió vonatok rendszere. A menetrend csak számos kötöttség mellett volt kialakítható. Adott volt a 

szombathelyi, zalaszentiváni, nagykanizsai csatlakozási rendszer. Továbbá a végig egyvágányú pálya a 

keresztezési lehetőségeket jelentősen korlátozza. Az időközben jelentkező pályaállapot-romlás és a 

jármű problémák kezdetben alacsony menetrendszerűséget, számos késést eredményeztek. A 

későbbiekben a menetrend módosításra került az aktuális pályaállapotnak megfelelően, ez a késéseket 

csökkentette, azonban a hosszú útvonal miatt a zavarérzékenység továbbra is magas. Strukturális 

problémának tekinthető, hogy Szombathely térségében egyes vonatok hivatásforgalmi szerepet is 

betöltenek. Ez azért van, mert az interrégió vonat közlekedik ebben az időfekvésben. Ez a probléma a 

vonal menetrendi struktúrájának módosításával volna kezelhető. 

A vonalon más strukturális probléma is jelentkezik, ugyanis Szombathely és Zalaegerszeg a jelenlegi 

rendszerben optimálisan nem köthető össze közvetlen vonattal. Ennek oka, hogy a szombathelyi járatok 

Zalaszentivánra akkor érkeznek, amikor a 25 sz. vonali, celldömölki személyvonatok is ott tartózkodnak 

(találkoznak). Ez egy átszállásra épülő rendszerben kedvező, hiszen rövid átszállási idővel adódik 

eljutás és a járműfelhasználás is hatékony, viszont a közvetlen összeköttetés esetén már hátrányos. A 

Szombathelyről érkező járatok rövid, 4 perces tartózkodást követően nem tudnak Zalaegerszegre 

továbbmenni, hanem ott hosszabban kell várakozniuk, ez pedig indokolatlanul növeli az eljutási időt a 

két megyeszékhely között. További probléma, hogy Zalaegerszegen hosszú tartózkodása lenne a 

vonatoknak, mely meghaladja a 90 percet, így felhasználásuk nem hatékony. 

2.1.4 20 sz. Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Szombathely vonal 

Bár a Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Szombathely / Zalaegerszeg tengely menetrendjének 

2019-es módosítása Zalaegerszeg számára a korábbinál sűrűbb és átlagosan gyorsabb eljutást 

eredményezett, a legnagyobb potenciális utasforgalommal bíró csúcsidőszaki járat menetideje 6-8 

perccel hosszabb lett. Budapest és Veszprém között előtte és utána is órás, csúcsidőszakban közel félórás 

ütemben közlekedtek a vonatok, azonban a módosítás hatására a menetidő az alapütemben 2-3 perccel, 

a délutáni sűrítő vonatoknál 8-10 (!) perccel nőtt. A 20 sz. vonal kiesett a szombathelyi egész órás 

csatlakozási rendszerből is, ezáltal több viszonylaton is romlott az eljutási lehetőség. A vonalon óránként 

közlekednek az intercity vonatok, egyik órában Zalaegerszeg, másik órában Szombathely felé. 

Megállási rendjük kötöttnek tekinthető a főként egyvágányú vonalak és a kialakult csatlakozási 

rendszerek következtében, illetve a budapesti elővárosi szakaszon is korlátozottan áll rendelkezésre 

menetvonal. Ez azért probléma, mert például Veszprém és Ajka között kettő olyan település van (Herend 

és Városlőd), amit célszerű volna vonattal kiszolgálni. Ehhez azonban önálló járatokra volna szükség. 

Hasonló a helyzet az Ajka – Boba szakaszon, ahol szintén kettő többlet megállás beilleszthetőségének 

hiánya miatt van szükség önálló személyvonatra. Optimális esetben ezeket a megállókat a szombathelyi 

vonattal ki lehetne szolgálni, mellyel jelentős megtakarítás volna elérhető. Az érintett települések így 

ráadásul átszállásmentes és gyors veszprémi és szombathelyi kapcsolathoz jutnának. 

2.1.5 25 sz. Celldömölk – Ukk – Zalaegerszeg vonal 

A vonal Celldömölk és Ukk közötti szakaszán a települések méretéhez és a jelentkező utazási 

igényekhez képest jelentős túlkínálat van. Kétóránként közlekednek a Budapest – Zalaegerszeg intercity 

vonatok, kétóránként közlekednek a Győr – Keszthely – Kaposvár interrégió vonatok, és szintén 

(jellemzően) kétóránként közlekednek a Celldömölk – Zalaegerszeg személyvonatok. Az interrégió 

vonatok menetrendje, ezáltal megállási rendje erősen korlátozott. Ennek következtében nem tudnak 

többlet megállást felvenni az érintett szakaszon, emiatt önálló személyvonatok közlekedtetése 

szükséges. Ennek feloldása strukturális átalakítással lehetséges. 

2.1.6 26 sz. Ukk – Tapolca – Balatonszentgyörgy vonal 

A 2019 decemberi menetrendváltásnál jelent meg a Győr – Keszthely tengelyen a kétórás ütemes 

közlekedés. Bár egyes viszonylatokban az eljutási lehetőségek jelentős javulását hozta, a strukturális 
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kötöttségek (győri és balatonszentgyörgyi csatlakozások, korlátozott keresztezési lehetőségek) 

következtében a megállási rendje ritkább az optimálisnál. A bobai és ukki megállások nem-

megvalósíthatósága hálózati szempontból okoz hiányosságot, más települések kihagyása pedig a 

regionális forgalom kiszolgálása érdekében összességében többletjáratok beállítását szükségeltette, 

melyek rendkívül alacsony valós és potenciális utasforgalommal rendelkeznek. A járatok ráadásul 

Balatonszentgyörgyön két órát tartózkodtak, így a járműfelhasználás sem volt optimális, ráadásul egyik 

végállomáson sincs vontatási telephely, mely tovább rontotta a hatékonyságot. A vonalon kétóránként 

közlekednek a Győr – Keszthely – Kaposvár interrégió vonatok, emellett Ukk és Sümeg között szintén 

kétóránként személyvonat közlekedik. Ennek legfőbb oka, hogy az interrégió vonatok nem teremtik 

meg a Budapest-Sümeg közötti kapcsolatot, hiszen Bobán nem tudnak megállni, ezért a Budapest – 

Zalaegerszeg IC vonathoz csatlakozik Ukkon a személyvonat. 

2.1.7 29 sz. Budapest – Székesfehérvár – Tapolca vonal 

A vasútvonal Székesfehérvár és Balatonfüred közötti villamosítását követően, 2021 szeptemberétől már 

a téli menetrendben is sűrű vonatközlekedés valósult meg. Kétóránként közlekednek Budapest és 

Tapolca között távolsági vonatok, szintén kétóránként közlekedik Székesfehérvár és Balatonfüred 

között személyvonat. Az óránkénti vonatközlekedéshez szükséges teljesítmény tehát jelen van a 

vonalon, azonban strukturális okok miatt Székesfehérvárról nem óránként indulnak a vonatok, hanem 

40-80 perces követés szerint. Budapestről nézve 30-90 perces követést jelent a Balaton északi partjának 

keleti szakaszára. Az egyenletes, valódi óránkénti követés kialakítása strukturális átalakítással kezelhető 

volna. 

2.1.8 30a sz. Budapest – Székesfehérvár vonal 

A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal lehet a második az országban, amelyen lehetővé válik a 160 

km/h sebességű közlekedés. A vonalon jelenleg közlekedő távolsági vonatok (zalaegerszegi, 

szombathelyi, nagykanizsai, keszthelyi és tapolcai járatok) esetében azonban jármű oldalon nem látszik 

a feltétele az emelt sebességű közlekedésnek. További probléma, hogy még egy önálló székesfehérvári 

vonat beállítása sem tudja feloldani a problémát, ugyanis a jelenlegi struktúrában nem található neki 

megfelelő menetvonal. Emellett érdemes még megemlíteni az S36-os személyvonatok esetét, melyek a 

budapesti előváros más járataihoz viszonyítva rendkívül alacsony hozzáadott értékűek. 

2.1.9 30 sz. Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa vonal 

A 30 sz. vonal menetrendjének 2020. évi módosítása a korábbi kétórás helyett órás követést 

eredményezett a Balaton déli partján a téli menetrendben is. A térségben, Székesfehérváron túl 

Nagykanizsa (47 ezer lakos) a legnépesebb város, azonban oda továbbra is csak kétóránként lehetséges 

az eljutás. A második legnagyobb Siófokra óránként, átszállásmentes kapcsolat jött létre, azonban 

lakosságszáma csak 25 ezer fő, míg a harmadik legnagyobb, 19 ezer fős Keszthelyre óránként, de csak 

kétóránként közvetlenül adódik eljutás. Érdemes ezt összevetni némelyik kelet-magyarországi 

útvonallal, ahol akár két-három százezer feletti vagy körüli lakosságszámú várost is érint a vonat, 

ugyanúgy órás ütemben közlekedve. Nagykanizsára ráadásul autóbusz is közlekedik, melynek 

menetideje 2:24 óra (a Budapest-Kelenföld vasútállomással összevethető Budapest, Sasadi út autóbusz-

megállóhelyet figyelembe véve), miközben a vonat (az infrastruktúra fejlesztés hatását már korábban 

kihasználva) a menetrendi fejlesztés hatására átlagosan csak 5 percet gyorsult, így menetideje így is 2:59 

óra. Ez utóbbi azonban lényegesen hosszabb, mint amit a vasúti közlekedés alapvetően nyújtani tudna, 

hiszen összesen 16 (!) köztes településen áll meg, mely jelentősen növeli az eljutási időt, ráadásul 

Balatonszentgyörgyön 5-6 percet tartózkodik. 

A kétóránként közlekedő keszthelyi, illetve nagykanizsai intercity vonatokon felül, szintén kétóránként 

közlekedik Székesfehérvár és Siófok között személyvonat, Fonyód és Balatonszentgyörgy között 

interrégió vonat.  Az intercity vonatok a Balaton partján kettő település kivételével (Balatonvilágos és 

Szántód) mindenhol megállnak, ami vasútállomással rendelkezik. Ennek következtében a lehetségesnél 

jóval hosszabb eljutási időt kapunk Nagykanizsára. Balatonvilágosnak (beleértve Balatonaliga 

településrészt is), illetve Siófok keleti megállóinak a kiszolgálása kedvezőtlenül alakul, holott ezek 

találhatóak a legközelebb a fővároshoz. Kiszolgálásuk érdekében közlekedik önálló személyvonat, ez 

azonban átszállási kényszert jelent, lassabb eljutási időt és jelentős többlet teljesítményt. Ráadásul 

Székesfehérvár és Lepsény között vasúti volumenű kiszolgálást igénylő település nem található. A 

Siófok – Fonyód szakaszon, ahol a nagyobb települések találhatóak, ott viszont csak az intercity vonatok 
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közlekednek, ráadásul Szántódot nem tudják kiszolgálni. Fonyód és Balatonszentgyörgy között, ahol 

kisebb települések találhatóak, ott viszont az IC vonatokon felül a Helikon interrégió vonat is 

közlekedik. Budapesttől távolodva az utasszám is erőteljesen csökken. Így megállapítható, hogy a 

vonatok száma, illetve a mozgatott kapacitás nincs összhangban az utasforgalom méretével. 

2.1.10 40 sz. vonal 

A vonalon kétóránként közlekednek a pécsi intercity vonatok, a Budapest – Dombóvár, valamint 

Dombóvár – Pécs személyvonatok. Ezen felül naponta 3 alkalommal önálló kaposvári intercity vonat is 

közlekedik. Az összességében óránkéntinál is nagyobb vonatmennyiség ellenére Pécsre, a Dunántúl 

legnagyobb városába csak kétóránként lehetséges az eljutás, a közvetlen IC vonatokkal. A menetrendi 

struktúra következtében ugyanis a személyvonatokat tulajdonképpen Dombóváron megelőzi az intercity 

vonat, a kaposvári vonatok pedig egyáltalán nem vesznek részt Pécs kiszolgálásában. Fontos 

megemlíteni azt is, hogy Sárbogárd és Dombóvár között tulajdonképpen nincs érdemi, vasúti volument 

jelentő utazási igény a vasútvonal mentén. Periférikus fekvéséből adódóan ugyanis a nagyobb 

vonzáskörzetek nem a vasútvonalon, hanem attól távolabb fekszenek, a vasút jellemzően csak kisebb 

településeket érint. Kaposvár kiszolgálásának alapját nem a közvetlen vonatok adják, hanem dombóvári 

átszállással lehetséges kétóránként a fővárosi utazás. Ezen felül közlekedik a 3 pár intercity vonat, mely 

elsősorban egy kényelmi szolgáltatást ad, ugyanakkor menetidőben elmarad az átszállásos kapcsolattól. 

Pécs és Kaposvár összeköttetése is elmarad az optimálistól, ugyanis az eljutás csak dombóvári 

átszállással, Dombóvár és Pécs között a lassabb eljutást nyújtó személyvonattal utazva lehetséges. 

2.1.11 46 sz. Sárbogárd – Szekszárd – Baja vonal 

Szekszárd fővárosi kapcsolatát jelenleg elsősorban az autóbusz biztosítja közvetlen járatokkal. Vasúton 

csak átszállással lehetséges az eljutás, Sárbogárdon a pécsi intercityről adódik csatlakozás Szekszárd, 

Baja felé. Tekintettel arra, hogy Szekszárd vonzáskörzete és mérete viszonylag kicsi, ezért jelentős 

hivatásforgalom nem irányul a városba, így önmagában ennek a vasúti kiszolgálása nem hatékony. 

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a 40 sz. vonal korszerűsítését követően az elvi menetidő vasúton 

kedvezőbben alakulna, mint az autóbusszal. Még a Szekszárd környéki regionális igényeket kiszolgálva 

is hasonló eljutási idő adódna, így mindenképp célszerű megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a 

megyeszékhely és a főváros kapcsolata vasúton kerüljön lebonyolításra. 

2.1.12 A vonalankénti elemzés összegzése 

Amennyiben vonal, illetve vonalszakasz bontásban megvizsgáljuk, hogy szegmensenként (távolsági, 

elővárosi/regionális) a jelenlegi kínálathoz (30, 60 vagy 120 perces követéshez) mennyi a minimálisan 

szükséges vonatdarabszám időegységenként (pl. 120 perces időintervallumban), és mennyi a jelenleg 

közlekedő vonatdarabszám, akkor a kettő különbsége megadja, hol van lehetőség a menetrendi struktúra 

átalakításával megtakarítást elérni. Tehát az 1. táblázat azt mutatja meg, a Dunántúl vasúthálózatán hol 

van olyan vonat (futásteljesítmény), amely a jelenlegi kínálathoz nem feltétlenül szükséges. (A 

feltüntetésre nem kerülő szakaszokon a két érték megegyezik. Ott megtakarítás csak a kínálat 

csökkentésével volna elérhető.) Ezen erőforrások (jármű, személyzet, energia, futásteljesítmény) 

felszabadítása, és a szükséges helyekre történő átcsoportosítása ad lehetőséget a hatékony, és egyben 

magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó rendszer megteremtésére. 

1. táblázat: A jelenlegi kínálat megtartása mellett a struktúra módosításával elérhető megtakarítás 

  

Jelenlegi menetrend Minimálisan 

szükséges 

vonatpár 

Megtakarítás 

Gyakoriság 

[perc] 

Vonatpár/ 

120 perc 

Vonatpár/ 

120 perc Szakasz Szegmens 

1 

Budapest Tatabánya 
Táv. 30 

8,1 8 0,1 
Előv./reg. 30 

Tatabánya Győr 
Táv. 30 

6,1 6 0,1 
Előv./reg. 60 

20 

Székesfehérvár Veszprém Táv. 60 2,1 2 0,1 

Veszprém Ajka 
Táv. 60 

2,5 2 0,5 
Előv./reg. ~240 

Ajka Táv. 60 2,5 2 0,5 
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Boba/ 

Celldömölk 
Előv./reg. ~240 

25 
Boba/ 

Celldömölk 
Ukk 

Táv. 120 
3 2 1 

Előv./reg. ~120 

26 Ukk Sümeg Előv./reg. 120 2 1 1 

30 

Székesfehérvár Siófok 
Táv. 60 

3 2 1 
Előv./reg. 120 

Fonyód Bszentgyörgy 
Táv. 60 

3 2 1 
Előv./reg. 120 

A megtakarítási lehetőségek feltárása mellett megvizsgáljuk az utasforgalmi szempontú fejlesztési 

lehetőségeket is. Ehhez a menetrendi struktúrát leginkább jellemző paramétereket, az eljutási időt, a 

gyakoriságot és az átszállások számát hasonlítjuk össze a jelenlegi menetrendben az elvi lehetőségekkel, 

beleértve az autóbuszos eljutás adta lehetőségeket is, amennyiben az jelenleg létezik. A 2. táblázatban 

az eljutási idő esetében a két irány átlaga kerül feltüntetésre. Az elvi lehetőségnél a minimális eljutási 

idő értéke (a táblázatban „Min. elj. idő”) egy megállás nélküli vonat menetidejével volna egyenlő. 

Tekintettel azonban arra, hogy a legtöbb esetben egy ilyen vonat közlekedtetése pályakapacitási, jármű-

felhasználási, illetve gazdasági szempontból nem volna reális, ezért a reális eljutási idő (a táblázatban 

„Reális e. i.”) értéke is szerepeltetésre került, mely az üzemi és gazdasági szempontok figyelembe 

vételével állítható elő. 

2. táblázat: Budapest és a dunántúli nagyvárosok közötti eljutási lehetőségek elemzése 
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Viszonylat 

Bp-Kelenf. Tatabánya 30 0:31 0 x 30 0:31 0:31 kiváló 

Bp-Kelenf. Győr 30 1:07 0 x 30 1:03 1:05 kiváló 

Bp-Kelenf. Sopron 120 2:08 0 x 60 1:55 2:07 megfelelő 

Bp-Kelenf. Szombathely 120 2:19 0 x 60 2:08 2:18 megfelelő 

Bp-Kelenf. Székesfehérv. 30 0:38 0 x 30 0:38 0:38 kiváló 

Bp-Kelenf. Veszprém 60 1:20 0 x 60 1:10 1:16 gyorsítható 

Bp-Kelenf. Zalaegerszeg 120 3:01 0 
2:55 

(2:40) 
120 2:41 2:54 gyorsítható 

Bp-Kelenf. Nagykanizsa 120 2:59 0 
2:24-

2:44 
120 2:26 2:40 gyorsítható 

Bp-Kelenf. Szekszárd 120 1:49 1 1:45 120 1:35 1:47 
közvetlenné 

tehető 

Bp-Kelenf. Kaposvár ~300 2:29 0 
2:19 120 2:04 2:15 

gyorsítható, 

közvetlenné 

tehető Bp-Kelenf. Kaposvár 120 2:23 1 

Bp-Kelenf. Pécs 120 2:31 0 x 60 2:24 2:32 sűríthető 

Bp-Kelenf. Dunaújváros ~60 
1:01-

1:25 
0 1:05 60 0:53 1:01 gyorsítható 

Az egyszerűsített, Budapest és a dunántúli nagyvárosok összeköttetését bemutató elemzésből látható, 

hogy pl. Tatabánya, Győr, Sopron és Székesfehérvár esetében kiváló, illetve megfelelő a jelenlegi 

szolgáltatás, viszont a többi viszonylatban lehetséges a jelenlegi infrastruktúra adottságai mellett 

fejleszteni az eljutási lehetőségeket. Ez Szombathely és Pécs esetében a sűrűbb, a jelenlegi kétóránkénti 

helyett óránkénti eljutást eredményezne (kétóránként közvetlenül, kétóránként átszállással). (Hasonló 

vagy kisebb méretű kelet-magyarországi városok esetében ez átszállásmentesen rendelkezésre áll.) 

Veszprém, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár és Dunaújváros esetében az eljutási idő kisebb-
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nagyobb mértékű csökkentésére nyílna lehetőség, mely már az autóbuszos eljutás értékét közelítené. 

Kaposvár esetében emellett a kétóránkénti közvetlen kapcsolat megteremtése is megvalósítható volna. 

Bár Szekszárdra a vasúti eljutás megfelelő sűrűségű és gyorsaságú, azonban kizárólag átszállással 

valósul meg. A közvetlen eljutás megteremtése esetén az autóbuszhoz hasonló színvonalú, de a távolsági 

mellett a regionális igényeket is kiszolgáló járatoknak köszönhetően annál hatékonyabb kiszolgálás 

adódna. 

2.2 Új menetrendi struktúra felépítése  

A korábban jelzettek szerint, a jelenlegi kiszolgálást (bázis menetrendet) a tervezés során figyelmen 

kívül hagyó, az új, optimális menetrendi struktúrát a célok, alapelvek meghatározásától a konkrét 

menetrendi percadatokig lépésről lépésre felépítő munka 2022 második negyedévében kezdődhet el. 

Ennek egy lehetséges, de nem kizárólagos, a gyakorlatban a rendelkezésre álló erőforrásokkal 

megvalósítható munkafolyamata az alábbi lehet. A felsorolás egyben a lépések sorrendjét is jelenti. (Az 

egyes lépések után zárójelben az eredménytermék formátuma szerepel.) 

A menetrendi struktúra tervezése során célszerű azokat az infrastruktúra elemeket is megjelölni, 

amelyek korlátot képeznek a menetrend optimalizálása tekintetében. Ez alapját képezheti a menetrend 

alapú infrastruktúra tervezésnek, így hasznos információ lehet a jövőbeli vasútfejlesztési projektek 

során. E kapcsolódó feladat a lehetséges munkafolyamat megfelelő pontjánál feltüntetésre került. 

• A szolgáltatással kapcsolatos célok, alapelvek meghatározása (szöveg) 

• Települések közötti utazási igények meghatározása, számszerűsítése (táblázat) 

• Utazási igények térképes megjelenítése (térkép) 

• Utazási igények lehetséges útvonalhoz (vasúti, közúti, vegyes) nyomvonalhoz történő 

hozzárendelése (térkép) 

• Minimális és reális eljutási idők meghatározása viszonylatonként és lehetséges útvonalanként 

(táblázat) 

• A legjobb útvonal kiválasztása viszonylatonként (táblázat) 

• A viszonylatonként kiválasztott útvonalak és a hozzájuk kapcsolódó utazási igények mértékének 

térképes megjelenítése (térkép) 

• Járatok viszonylatának tervezése az útvonalak, az utazási igények, a célok és alapelvek 

figyelembe vételével (térkép) 

• Járatok közlekedtethetőségének ellenőrzése az infrastruktúra jellemzőinek (pályakapacitás) 

szempontjából (táblázat) 

• Járatok viszonylatának racionalizálása az infrastruktúra jellemzőinek (pályakapacitás) 

szempontjából (térkép) 

o Lehetséges infrastruktúra fejlesztési elemek meghatározása (szöveg) 

• Járatok megállási rendjének tervezése az útvonalak, az utazási igények, a célok és alapelvek 

figyelembe vételével (térkép) 

• Járatok potenciális utasforgalmának meghatározása, térképes megjelenítése (táblázat, térkép) 

• Járatok erőforrásigényének meghatározása egyszerűsített számítással (táblázat) 

• Járatok, illetve viszonylatuk racionalizálása az erőforrásigény és a potenciális utasforgalom 

viszonyának szempontjából (táblázat, térkép) 

• Járatok menetrendi struktúrájának, csatlakozási rendszereknek a tervezése (térkép) 

• Jármű típusok járatokhoz történő hozzárendelése (táblázat) 

• Menetrendszerkesztés, percadatok meghatározása (táblázat) 

o Lehetséges infrastruktúra fejlesztési elemek meghatározása (szöveg) 

• Jelenlegi és tervezett eljutási lehetőségek összehasonlítása (táblázat). 

Konklúzió 

A közforgalmú közösségi közlekedés terén a magasabb szolgáltatási színvonal és a hatékonyabb 

üzemeltetés párhuzamosan történő megvalósításának az eszköze a menetrendi struktúra újratervezése. 

Ennek két módszere lehetséges. Az egyik a jelenlegi struktúrában tárja fel a problémákat, beleértve a 

nem kellő hatékonyságú elemeket és az optimálistól eltérő szolgáltatást. A bázis menetrendből való 

kiindulásnak azonban jelentős korlátai vannak, mely miatt elsősorban arra alkalmas, hogy a 
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felülvizsgálat szükségességét alátámassza. A cikkben a problémák a Dunántúl vasúthálózatára 

vonatkozóan, a teljesség igénye nélkül kerültek bemutatásra, a leginkább szemléletesebb példákat 

kiragadva. A másik módszer elvonatkoztat a jelenlegi helyzettől, tiszta lappal indít, és újratervezi a 

kiszolgálást. A célok és alapelvek meghatározásától kiindulva lépésről lépésre lehetséges az eljutás a 

konkrét percadatokkal rendelkező optimális menetrend kialakításáig. Ennek kidolgozása 2022 második 

negyedévében kezdődhet meg, így a cikkben csak érintőlegesen szerepel. Egy lehetséges, de nem 

kizárólagos munkafolyamat került ismertetésre. Az e téren történő előrehaladás következtében egy, a 

jelenlegi magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó, ugyanakkor hatékonyabban működtethető 

közösségi közlekedési rendszer, illetve menetrendi struktúra hozható létre. 
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Módválasztási szokások a hazai távolsági utazások esetén, 

kitekintéssel a nagysebességű vasúti fejlesztésekre 

Hegedűs Márton1 - Kaderják Péter2 

1TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft. 

e-mail: hem@trenecon.hu 

2TRENECON Tervező és Tanácsadó Kft. 

e-mail: kpe@trenecon.hu 

Kivonat: A hazai távolsági utazások esetében a vasút egyre kiemelkedőbb szerepet kap, sőt erőteljes szándék 

mutatkozik a nagysebességű vasúti fejlesztések irányában is. A vasúti fejlesztések hatásainak 

megalapozott vizsgálatához elengedhetetlen a megfelelő forgalmi előrebecslés, melynek a 

legfontosabb eleme a módválasztási szokások megfelelő leképezése. A módválasztási modell 

kialakításához egy országos lefedettségű „stated preference” kikérdezést végeztünk, melynek a 

segítségével egy stabil alapokon nyugvó módválasztási modellt hoztunk létre. Ez a módválasztási 

modell a jelenleg elérhető közlekedési módok mellett a nagysebességű vasút forgalmának 

meghatározásához is megfelelő alapot nyújt. 

Kulcsszavak: forgalmi modellezés, módválasztás, nagysebességű vasút, stated preference, logit 

Bevezetés 

Az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban a hazai vasútfejlesztés jelentős lendületet kapott az elmúlt 

időszakban. Ehhez mérten a hazai távolsági utazások esetében is egyre kiemelkedőbb szerepet kap, sőt 

erőteljes szándék mutatkozik a nagysebességű vasúti (NSV) fejlesztések irányában is. A keleti 

országrész vasúti hálózatának nagyívű fejlesztését és a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasút 

elindítását célul kitűző projekt tette szükségessé a nagytávolságú utazások módválasztási szokásainak 

mélyebb megismerését. 

Nagytávolságú alatt esetünkben a 80 km feletti utazásokat értjük, ezek ugyanis jellemzően kívül esnek 

a hivatásforgalmú utak távolságtartományán. Utóbbiakra vonatkozóan aránylag pontos ismereteink 

vannak, népszámlálási eredmények, kikérdezések, háztartásfelvételek folyamatosan hozzásegítik a 

közlekedési szakmát annak pontosabb leírásához. A távolsági utazások viszont rendre alkalomszerűek, 

kevésbé kiszámíthatóak és aránylag kevés ismerettel rendelkezünk azok motivációjáról vagy 

volumenéről. Kevéssé kutatott a távolsági utazások módválasztási szokásainak területe is, jelen kutatás 

eredményei ezt a hiányt kívánják oldani. 

A hazai távolsági forgalom összetételéről adnak jellemzést a rendelkezésre álló forgalmi modellek, 

melyek alapján a 80 km-nél hosszabb utazások döntő többsége ma személygépjárművel történik (70%). 

A vasúti és autóbuszos szolgáltatások hasonló arányban (15-15%) vannak jelen ebben a szegmensben. 

A képet azonban árnyalja, hogy azokban a relációkban, ahol elérhető versenyképes vasúti szolgáltatás, 

ott a közlekedési munkamegosztás aránylag kiegyenlített. A hazánkra jellemző főváros-központúság a 

közlekedési adatokból is visszatükröződik: a legforgalmasabb tíz távolsági vasúti reláció mind 

budapesti. Ezekben a közlekedési kapcsolatokban a vasút a hagyományos személyforgalmat tekintve – 

azaz az áruszállítási tevékenységet nem ideértve – erős szereplő: 

mailto:horvatha@sze.hu


Módválasztási szokások a hazai távolsági utazások esetén, kitekintéssel a nagysebességű vasúti fejlesztésekre 

 

 

 

32. ábra: Napi utasforgalom nagysága közlekedési módonként a legnagyobb vasúti keresletet 

bonyolító távolsági relációban 

Látható, hogy azokon a helyeken, ahol a vasúti szolgáltatás magasabb színvonalú (pl. győri railjet-ek, 

ill. a 100-as vasútvonal Szolnok vagy Debrecen felé), ott a vasút volumenben és módarányban is igen 

jól teljesít, adódik tehát a kérdés, hogy mely tényezők és milyen mértékben befolyásolják az egyes 

módok közötti választást. 

1. Módszertan kidolgozása 

1.1 Előkészületek 

A kutatás eszközéül a stated preference (SP), azaz kinyilvánított preferencia vizsgálatot választottuk, 

mely bevett módszer a nemzetközi gyakorlatban annak meghatározására, hogy egy döntési helyzetben 

az egyén mely szempontok alapján dönt, és ezeknek mekkora súlyuk van a döntésében.  

Jelen vizsgálat során a megkérdezett egy reális, saját maga által leírt, vagy az ő utazási gyakorlatának 

megfelelő utazásval kapcsolatban kap különböző közlekedési alternatívákat A felkínált közlekedési 

módokból kell választania, melyeket alkalmasan megválasztott jellemzők írnak le (pl. utazási idő, 

költség stb.). Kellő számú konzekvens válasz elemzése során függvényszerű összefüggések remélhetők 

az egyes paraméterek és a válaszok között. 

Az SP típusú vizsgálatokat eleinte főként a marketing területén alkalmazták, de hamarosan a közlekedési 

szakma is felfedezte a revealed preference (RP), azaz érzékelt preferencia vizsgálatokkal szembeni 

előnyét. Utóbbi gyakran nem alkalmas arra, hogy elégséges adatot biztosítson minden releváns változó 

estén, míg az SP felvételek rugalmasabban alakíthatók az elemezni kívánt paraméterekhez. Ezen felül 

segítik kiküszöbölni az egyes hatótényezők korrelációját. Az egyik legfontosabb érv az SP mellett jelen 

esetben mégis az az előnye az RP vizsgálatokkal szemben, hogy képes ma még nem létező alternatívák 

elemzésére is. [1] 

A különféle SP módszerek közül - conjoint, contingent valuation és stated choice – az utóbbi a 

legalkalmasabb ebben az esetben, mely során a válaszadónak egyetlen lehetőséget kell választani a 

felkínált lehetőségek közül. 

Korábbi tapasztalatok alapján, a vizsgálat eredményessége szempontjából kritikusnak ítéltünk meg több 

tényezőt is: 

• Fontos, hogy a válaszadók számukra valósnak tűnő döntési helyzettel szembesüljenek, és a 

felkínált választási lehetőségei is realisztikusak legyenek. Ezért az alanyt részletesen kérdeztük 

egy az elmúlt évben megtett távolsági utazásáról, hogy a vizsgálat során ezen valós utazás 

jellemzőinek az eltérítésével teszteljük, hogy választana-e más közlekedési módot az eredeti 

helyett bizonyos helyzetekben. 
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• Az ilyen típusú kikérdezéseknél jellemző, hogy az alany figyelme egy idő után lankad, a válaszok 

esetlegessé vagy automatikussá válnak. Ennek kiküszöbölésére minimális időlimitet állítottunk 

be, ami alatt nem lehet a következő kérdésre ugrani, „rákényszerítve” ezzel a válaszadót a döntési 

helyzet alapos átgondolására.  

• Gyakori probléma, hogy a kikérdezett alapsokaság minden törekvés ellenére torz lesz, a 

reprezentativitás sok szempontból csorbul. A háztartásfelvételeknél például jellemző, hogy az 

otthon tartózkodók és idősebbek jóval nagyobb arányban adnak választ, míg a különféle önkéntes, 

online kérdőívek azon csoportokat reprezentálják erősen felül, melyek érdeklődőbbek az adott 

téma iránt. Ezért jelen esetben a mintavétel a piackutató cégek által alkalmazott ún. online panelek 

segítségével történt, mely az ismert felvételi módok közül a legnagyobb lehetőséget biztosítja a 

reprezentativitás folyamat közbeni nyomonkövetésére. 

A végső kérdőív soklépcsős fejlesztési folyamat eredménye volt, mely során vezérelv volt az érthetőség 

és egyértelműség, valamint a kitöltés időszükségletének optimuma (elegendő válasz, de nem túl hosszú 

kérdőív). Egyensúlyt kellett találni a személyre szabott és az általánosabban használható kérdőív között. 

Ezen szempontokat biztosítandó számos pilot teszt történt, kisebb, majd később nagyobb körben, 

miközben a visszajelzések beépültek a kérdőívbe. Az előkészítés során korábbi minták, felvételek 

elemzése is megtörtént, illetve mélyinterjúk és brainstroming alkalmak segítették a döntések 

meghozatalát. 

1.2 A kérdőív bemutatása 

Az elkészült kérdőív három logikai részből épült fel: az első az egyén személyes jellemzőit tárta fel 

(életkor, személygépjármű tulajdonlás stb.), a második az illető egy korábban valóban megtett hazai 

távolsági utazásának leírását szolgálta (közlekedési mód, időtartam, költségek stb.), a harmadik rész 

pedig maga az SP vizsgálat, választás a felkínált alternatívák közül. A harmadik rész két külön 

vizsgálatra tagozódik, az elsőben csak a jelenleg is általánosan elérhető utazási lehetőségek közül lehet 

választani (személygépjármű, vasút, autóbusz), míg a második részben már a nagysebességű vasút is 

szerepel az alternatívák között. 

 

33. ábra: Példa az SP vizsgálat egy választási helyzetére 

Fontos módszertani jellegzetesség, hogy a válaszadók jelölhették az „inkább nem utaznék” lehetőséget 

is, mely a nemzetközi szakirodalom szerint növeli az adatelemzések megbízhatóságát. Ezt a későbbi 

adatelemzés visszaigazolta. A választási helyzetek realitását növeli, hogy személygépjármű választás 

csak azok számára volt lehetséges, akik valóban hozzáférnek ehhez a módhoz.  

Az SP vizsgálati módszer kezdő lépése a referencia utazásra vonatkozó alapadatok meghatározása, azaz 

az egyes módokkal milyen jellemzők mellett lehetne azt megtenni. A választási helyzetek során ezen 

alapértékek változnak szituációtól függően. Az optimum ebben az esetben is a lehető legmélyebb 

információtartalom és a könnyen értelmezhető választási helyzet metszésében volt, emiatt fontosnak 

ítéltük a járatgyakoriság és az átszállásszám szerepeltetését, de kikerültek olyan tényezők a döntési 

helyzetekből, mint a megbízhatóság vagy a zsúfoltság, melyek inkább az elővárosi forgalom 

módválasztási jellegzetességeit befolyásoló körülmények. 
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Az SP típusú felvételek sarokpontja a felkínált választási helyzetek ideális kombinációjának 

megalkotása, azaz, hogy minél kevesebb válaszból minél több információ keletkezzen. Ez a részfeladat 

önálló kutatási terület, melynek jelentős szakirodalma erős statisztikai megalapozottságot biztosít a 

felvételekhez. Jelen kutatásban az Ngene célszoftver (http://www.choice-metrics.com/features.html) 

segítségével állt elő az a 40 különböző választási helyzet, mely a változók és azok szintjei alapján a 

legmélyebb információtartalmat eredményezik a kikérdezések során. 

2. A minta 

2.1 A minta általános jellemzői 

Az adatfelvétel országosan zajlott, a nagy területi lefedés és a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos 

intézkedések miatt kizárólag online formában. A kikérdezéseket az Impetus Research Kft. végezte 

online panelek igénybevételével. A felvételben szereplők 18 és 60 év közötti lakosok, akik az elmúlt két 

évben tettek 80 km-nél hosszabb belföldi utazást. A kérdőívet 4012 válaszadó töltötte ki érvényesen, 

mely így 52 156 konkrét választási helyzetben való döntést írt le. 

Mint minden hasonló vizsgálatnál, szükség volt az adatok megtisztítására, az elemzéseket esetlegen 

torzító adatsorok szűrésére. Az alábbi kondíciókat vizsgáltuk, mint szűrési feltétel: 

• érvényes leírás a referencia utazásról: a felvétel követelményeit teljesítő utazás, melynek leíró 

adatai valószerűek (pl. számított átlagsebesség) 

• utazás kezdő és végpontjának ellenőrzése 

• kitöltési idő 

• a „nem utaznék válasz” kizárólagos megadása. 

Köszönhetően a kérdőívbe épített ellenőrző kérdéseknek és az SP rész válaszadási idejére vonatkozó 

minimális értéknek, mindössze 13 résztvevő (169 válasz) eltávolítása volt indokolt. 

2.2 A minta statisztikai elemzése 

A minta kellő heterogenitása a kérdőívek kitöltésének előrehaladtával folyamatos monitoring tárgya 

volt, azonban az alapvető jellemzőket az elemzés kezdeti lépésekor ellenőriztük. A válaszadók 51%-a 

nő, 49%-a férfi volt, és egyik korcsoport sem volt alul-vagy felülreprezentált. A mintában szereplők 

84%-ának volt hozzáférése személygépkocsihoz. A válaszadók referencia utazása 65%-ban 

személygépjárművel, 35%-a közösségi közlekedéssel történt, mely jól közelíti a bemutatott valós 

forgalmi arányokat. A referencia utak távolság-eloszlását az alábbi diagram szemlélteti: 

 

34. ábra: Utazások hosszeloszlása a mintában; N=4012 

A referencia utazások indokai között a család/ismerős látogatása volt a legnépszerűbb (41%), a másik 

jelentős csoport a szabadidőhöz kapcsolódó utazások voltak (33%). Látható, hogy a városi, elővárosi 

utazásokhoz képest igen alacsony a munkavégzéshez, oktatáshoz kapcsolódó utak aránya, ami 

következik a 80 km feletti minimális úthosszból. 
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35. ábra: Utazási indokok megoszlása a mintában (N=4012) 

Az SP vizsgálat 1. szintjénél, ahol csak a ma is rendelkezésre álló közlekedési módok közül lehet 

választani, a személygépjármű választás arány 55%-os volt, míg a különböző közösségi közlekedési 

eszközöké összesen 39%. Érdekes módon a vasút és az autóbusz között nem volt jelentős aránybeli 

különbség tapasztalható. A 6% részarányú „nem utazna” válasz igazolta azt a megfontolást, mely szerint 

érdemes ezt a lehetőséget fenntartani a kitöltőknek, a kényszerű válaszok kiszűrése érdekében. A 2. szint 

a hazai NSV szolgáltatás megjelenése esetén várható utazási hajlandóságot kívánta felmérni. Ezt a 

módot a válaszadók összességében 24%-ban választották, az egyéb közösségi közlekedési módok és a 

személygépjármű közlekedés rovására egyaránt. 

 

36. ábra: Módválasztás a meglévő módok közül 

Ezek a számok még nem adnak választ a konkrét kutatási kérdésekre, azonban jól példázzák a minta 

kellő sokszínűségét, heterogenitását. 

A távolsági utazások néhány további jellegzetessége az adatok megfigyelése révén: 

• Minél gyakoribb, rendszeresebb az utazás, annál nagyobb arányú a közösségi közlekedés 

használata, míg az alkalomszerű utak esetén nagyobb súlya van a személygépjármű biztosította 

komfortnak, kiszámíthatóságnak és rugalmasságnak. 

• Az utazási távolság növekedése viszont kedvez a közösségi közlekedési módoknak: a hosszú, 

megterhelő járművezetéssel szemben a hasznosabban eltölthető utazási idő felértékelődik. 

• A nagyobb poggyásszal utazás egyedül az autóbusznál tűnik jelentősebb korlátozó tényezőnek. 

• A településméret növekedésével nő a hajlandóság a közösségi közlekedés használatára, de ez 

minden bizonnyal a valós lefedettségből, szolgáltatási szintből is következik. 

• Társas utazás esetén, első sorban a költségek megosztásának lehetősége miatt, a személygépjármű 

választás aránya jelentősen nagyobb: 50% a 31%-kal szemben. 

• A módválasztásban az eredetileg választott mód szerepe elsődleges, az utazási jellemzők közül 

pedig a költség és a járműben tartózkodás befolyásolja leginkább a későbbi módválasztást. 

6%

10%

33%41%

10%
Utazás munkahelyre, oktatási

intézménybe

Üzleti vagy munkavégzéssel

összefüggő út

Szabadidő, nyaralás

Rokon, barát látogatása

Egyéb

Személygépjármű

55%

Vasút

21%

Autóbusz

18%

Nem utazna

6%

1. SZINT

Személy-

gépjár…

Vasút

14%

Autóbusz

13%

Nagysebességű 

vasút

24%

Nem utazna

4%

2. SZINT



Módválasztási szokások a hazai távolsági utazások esetén, kitekintéssel a nagysebességű vasúti fejlesztésekre 

 

 

3. Adatelemzés 

Az adatelemzéseket a nyílt forráskódú Biogeme (Version 3.2.8.) [2] szoftverrel végeztük. A célszoftvert 

a diszkrét választási modellek paramétereinek maximum likelihood módszerrel történő számítására 

hozták létre Python fejlesztési környezetben. Ez az eszköz lehetővé teszi többféle módválasztási 

modelltípus tesztelését. Az output fájlok nem csupán a paraméter értékeket, de azok legfontosabb 

statisztikai jellemzőit is tartalmazzák, melyek segítik a modell jóságának megítélését, az esetleges 

kritikus jellemzők kiszűrését.  

A vizsgálat ezen fázisában a fő célunk a teljes populációra vetíthető módválasztási paraméter készlet 

meghatározása volt. Az előző fejezetben bemutatott mintaelemzés során jól látható, hogy vannak olyan 

kulcs attribútumok, amik befolyásolják az SP felvétel során adott válaszokat (jelenleg használt 

közlekedési mód, távolság) de a kiemeltem fontosnak tartottunk egy olyan vizsgálatot, amely során 

minden hosszú távú utazás módválasztása vizsgálható függetlenül a közlekedők szociális és gazdasági 

összetételének ismeretétől. 

3.1 Hasznossági függvények 

A módválasztási modellek alapja a hasznossági függvények meghatározása. E függvények azokból a 

tényezőkből épülnek fel, melyeket a módválasztás során figyelembe veszünk. Az a feltevés, hogy 

minden utas és utazási mód esetén a hasznosság két részből áll, melyek egyike mérhető, a másik 

sztochasztikus. Az utóbbi fejezi ki annak a lehetőségét, hogy egy feltételezhetően homogén 

populációban két egyed különböző módot választhat azonos szolgáltatásjellemzők esetén. Azonban a 

sztochasztikus tag átlaga zérus, bizonyos eloszlás mellett. [3] 

A módválasztási modell hasznossági függvényei jelen esetben az elvégzett SP felvételen alapulnak. A 

kérdőívben szereplő paraméterek azok, melyek függvényparaméterként megjelenhetnek, azonban 

szükséges eldönteni, hogy mely változókat tekintjük diszkrétnek, ill. folytonosnak. Ebben az esetben 

könnyen belátható, hogy a költség, az idő és az átszállásszám folytonos értékként kezelendő, viszont a 

szolgáltatási gyakoriság kapcsán felmerült mindkét lehetőség. Korábbi módválasztási modellek és a 

jelen adatok elemzése abba az irányba mutattak, hogy e tagot is folytonos változóként célszerű tekinteni. 

Az alábbi hasznossági függvények képezték az összes modellvizsgálat alapját: 

1. Személygépjármű közlekedés hasznossági függvénye (Uszgk) 

𝐴𝑆𝐶𝑠𝑧𝑔𝑘 + 𝛽𝑖𝑑ő ∙ 𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑔𝑘 + 𝛽𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 ∙ 𝐾ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑠𝑧𝑔𝑘                                                                         (1) 

2. Vasúti közlekedés hasznossági függvénye (Uvasút) 

 𝐴𝑆𝐶𝑣𝑎𝑠ú𝑡 + 𝛽𝑖𝑑ő ∙ 𝐼𝑑ő𝑣𝑎𝑠ú𝑡 + 𝛽𝐉á𝐫𝐚𝐭𝐬ű𝐫ű𝐬é𝐠 ∙ 𝐼𝑑ő𝑅á−,é𝑠 𝑒𝑙𝑗𝑢𝑡á𝑠,𝑣𝑎𝑠ú𝑡 + 𝛽𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 ∙ 𝐾ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑣𝑎𝑠ú𝑡   (2) 

3. Autóbusz közlekedés hasznossági függvénye (Ubusz) 

 𝐴𝑆𝐶𝑏𝑢𝑠𝑧 + 𝛽𝑖𝑑ő ∙ 𝐼𝑑ő𝑣𝑎𝑠ú𝑡 + 𝛽𝐉á𝐫𝐚𝐭𝐬ű𝐫ű𝐬é𝐠 ∙ 𝐼𝑑ő𝑅á−,é𝑠 𝑒𝑙𝑗𝑢𝑡á𝑠,𝑏𝑢𝑠𝑧 + 𝛽𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 ∙ 𝐾ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑏𝑢𝑠𝑧      (3) 

4. Autóbusz közlekedés hasznossági függvénye (UNSV) 

 𝐴𝑆𝐶𝑁𝑆𝑉 + 𝛽𝑖𝑑ő ∙ 𝐼𝑑ő𝑣𝑎𝑠ú𝑡 + 𝛽𝐉á𝐫𝐚𝐭𝐬ű𝐫ű𝐬é𝐠 ∙ 𝐼𝑑ő𝑅á−,é𝑠 𝑒𝑙𝑗𝑢𝑡á𝑠,𝑁𝑆𝑉 + 𝛽𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 ∙ 𝐾ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑁𝑆𝑉         (4) 

5. „Nem utazna” lehetőség hasznossági függvénye (Unem utazna) 

 𝐴𝑆𝐶𝑛𝑒𝑚 𝑢𝑧𝑎𝑧𝑛𝑎 = 0                                                                                                                                (5) 

3.2 Kiválasztott modell struktúra 

A módválasztás pontos meghatározásának egyik kulcskérdése a tényleges függvényparaméterek 

meghatározása előtt, hogy a függvények milyen modellstruktúrában adják vissza legkedvezőbben az 

ismert választásokat. Az elemzés során három modell struktúrát vizsgáltuk: 

• Multinominal Logit Model (MNL) 

• Nested Logit Model (NL) 

• Mixed Logit Model (ML) 

A legtöbb hazai és nemzetközi módválasztási modell MNL struktúrát használ. Az MNL modell 

legnagyobb előnye, hogy segítségével könnyen modellezhető olyan helyzet, amikor egy új, az utazó 
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közönség által jelenleg nem ismert közlekedési mód jelenik meg a kínálatban. Azonban, ha az új 

alternatíva esetlegesen korrelál egy jelenleg ismert közlekedési móddal, az MNL modell könnyen fals 

eredményt adhat. [4] 

A három vizsgált struktúrából a legjobb eredményt a Mixed Logit Model adta. Az ML modell struktúra 

egy aránylag új típusú módválasztási modell. Az ML modell fő jellemzőiben hasonlít a klasszikus MNL 

modellhez, de annak legfőbb hátrányát tudja ellensúlyozni azáltal, hogy figyelembe veszi a válaszadók 

inhomogenitását. A vizsgált populációban a modell figyelembe veszi a véletlenszerű eltérést az egyes 

paraméterek érzékelésében. [5] Az ML modell szerint az egyes közlekedési módok választásának a 

valószínűsége egy standard logit valószínűség integrálja egy adott paraméter sűrűség mentén.  

𝑃𝑛𝑖 = ∫
𝑒𝛽𝑥𝑚𝑖

∑𝑒𝛽𝑥𝑚𝑖
𝑓(𝛽)𝑑𝛽       (6) 

Az ML modellek esetében kritikus kérdés, hogy melyik attribútum esetében figyelhető meg random 

eltérés a teljes vizsgált populációban és ennek az eltérésnek milyen eloszlása van. [6] 

Az ML modellben lehetőség van bármelyik paramért kiemelni, mint olyan változó, amelynél a teljes 

populációt egy adott eloszlás mentén vizsgáljuk. A Biogeme szoftver lehetőséget ad normál és 

lognormál eloszlás vizsgálatára. A vizsgált változatok közül az adta a legjobb eredményt, amelynél a 

költséget tekintettük random paraméternek, normál eloszlás mellett.  

42. táblázat: Mixed Logit függvényparaméterek hazai távolsági utazások esetén 

Paraméter Érték 
Standard 

hiba 

t-

próba 
p-érték 

Rob. 

Standard hiba 

Rob. t-

próba 

Rob. p-

érték 

Likelihood ratio test 

for the init. model 
440854.4       

Rho-square-bar for 

the init. model 
0.811       

Akaike Information 

Criterion 
102918.6       

Bayesian 

Information 

Criterion 

103007.2       

ASCBusz 4.14 0.0624 66.3 0 0.0718 4.14 0.0624 

ASCNSV 4.92 0.0742 66.3 0 0.0825 4.92 0.0742 

ASCSzgk 5.66 0.0505 112 0 0.0631 5.66 0.0505 

ASCVasút 4.41 0.0704 62.6 0 0.0786 4.41 0.0704 

βKöltség -0.000233 4.24E-06 -55 0 4.82E-06 -0.000233 
4.24E-

06 

Szórás - Költség 9.19E-05 7.04E-06 13.1 0 7.44E-06 12.4 0 

βJáratsűrűség -0.00117 0.000188 -6.21 5.37E-10 0.000182 -6.42 
1.34E-

10 

βRá, és eljutási idő -0.0115 0.000699 -16.5 0 0.000676 -17 0 

βJárműben töltött idő -0.00772 0.000157 -49.1 0 0.000162 -47.7 0 

βÁtszállás -0.356 0.012 -29.8 0 0.0116 -30.8 0 

A 2. táblázatból látható, hogy minden vizsgált érték statisztikailag releváns eredményt hozott. A t-teszt 

és p értékek minden esetben megfelelő tartományban vannak, ami megerősíti, hogy a felépített modell 

megfelelő eredményeket hoz. A modell megbízhatóságát erősíti a Biogeme szoftver által biztosított 

megbízhatósági kritériumok vizsgálata. A táblázat felső tartományában található értékek önmagukban 

nem feltétlenül tudják megbízhatóan megmutatni az eredmények pontosságát, azonban összehasonlítva 
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a többi vizsgált változattal egyértelműen megállapítható volt, hogy az itt bemutatott ML modell adja a 

legpontosabb illeszkedést a felvett utazási adatokhoz. 

Az eredmények között látható, hogy a különböző közlekedési módokhoz tartozó konstans tagok 

aránylag magas értékeket vesznek fel. Erre két fő magyarázat adódik: az egyik szerint ezek a konstansok 

mutatják meg az egyes közlekedési módok „Nem utazna” választáshoz viszonyított szintjüket, mivel az 

ahhoz tartozó konstans értékét határoztuk meg, mint nulla szint. A magas konstansok másik oka, hogy 

a közlekedők a jelenleg használt közlekedési módról való átülési hajlandósága más módokra - legyen 

az akár ismert vagy új mód - alacsony, amit már több korábbi hazai felvételben tapasztaltuk, és ahogy 

azt a jelen minta statisztikai elemzése is megmutatta. 

Az NSV, mint új szolgáltatás megítélése felhasználói rétegenként igen eltérő lehet. Ennek egyszerű 

jellemzésére alkalmas mutatószám a nagysebességű vasút és a hagyományos vasút konstans 

tényezőjének hányadosa. Amennyiben ez a szám 1-nél nagyobb, úgy az NSV iránt a kereslet azonos 

szolgáltatásjellemzők mellett nagyobb. Több tényező (pl. kor, aktivitás) is befolyással van erre a 

hányadosra, ugyanakkor a legbeszédesebb az eredeti közlekedési mód hatása: személygépjármű 

utasoknál ez az arány 1.23, autóbusz utasoknál 1.09, míg vasúti utasoknál 1.02. Ebből az következik, 

hogy aki egyébként is vasúttal közlekedik, annak gyakorlatilag közömbös, hogy emelt vagy 

hagyományos szolgáltatást választ, az autóbuszos utasok már bizonyos mértékű előnyben részesítik az 

NSV szolgáltatást, míg a személygépjármű utasok számára a legfontosabb a két mód közötti 

szolgáltatási szint különbség. 

A többi paraméter hatásának értelmezéséhez a 3. táblázat ad további segítséget. A táblázatban a 

paraméterek értékei a költség paraméter értékéhez hasonlítva láthatóak forintra vetítve. 

43. táblázat: A módválasztási paraméterek érzékelt költsége 

Paraméter Érték Mértékegység 

βJáratsűrűség 301 [HUF/óra] 

βRá, és eljutási idő 2961 [HUF/óra] 

βJárműben töltött idő 1988 [HUF/óra] 

βÁtszállás 1528 [HUF] 

Az utazási idő hosszútávú utazások esetében két fő tényezőből áll, a járműben töltött időből és a 

közlekedési módok eléréséhez szükséges időből. A vizsgálat eredményei alapján a rá-, és elgyaloglási 

idő érzékelt költsége 48%-kal magasabb, mint a járműben töltött idő érzékelt költsége. A jelentős 

különbség a két érték között rávilágít arra, hogy a közösségi közlekedési fejlesztések esetében nem elég 

a menetidőt csökkenteni, a szolgáltatás fizikai (területi) elérhetőségének javítását is fejlesztés részének 

kell tekinteni.  

Az átszállások érzékelt költsége igen magas a járműben töltött idő érzékelt költségéhez képest. Egy 

többlet átszállás értéke több, mint 45 percnyi utazási idővel ér fel a hosszútávú utazások esetében. Ez 

ugyan magas értéknek számít összehasonlítva városi módválasztási modellekkel, de egyrészt a vizsgált 

hosszú távú utazásoknál a teljes utazási időhöz képest 45 perc kisebb arányú, mint városi utazások 

esetében, másrészt ez az érték jól alátámasztja azt az elterjedt vélekedést, mely szerint az átszállásmentes 

kapcsolatok jelentősen vonzóbbak az utasok számára. 
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37. ábra: Módarány változás távolság függvényében  

A 6. ábra egy mintapélda, általánosított utazásjellemzőkkel (átlagos eljutási sebességek módonként, fix 

árszabás távolság alapon stb.), mely a bemutatott módválasztási paraméterek alapján adódó modal split 

értékékeket mutatja be távolság függvényében. Az ábrán jól látszik, hogy a távolság növekedésével a 

közösségi közlekedési módok aránya növekszik. Az NSV szolgáltatás bevezetése a személygépjármű 

forgalmát 16-19%-kal csökkenti, az autóbusz arányát 3-4%-kal, míg a hagyományos vasúti utazások 

arányát 0-2%-kal. Az NSV szolgáltatás aránya szintén növekvő tendenciát mutat az utazási távolság 

növekedésével, 80 km-es utak esetében 20%-os arányban vannak az NSV szolgáltatást igénybe vevő 

utasok, míg 500 km-es utazások esetében ez az arány 27%-ra növekszik.  

A bemutatott módálasztási modell alapján az egyes szolgáltatásjellemzők hatása a módválasztási 

arányokra az alábbi karakterisztikák mentén alakul, egy 150 km-es mintautazást tekintve, 

személygépjáűrmű, vasút és nagysebességű vasút együttes meglétét feltételezve.  
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38. ábra: A felállított módválasztási modell érzékenységvizsgálata egy 150 km hosszú mintautazáson 

bemutatva (NSV választás valószínűsége különböző paraméterek eltérő értékei esetén) 

Az érzékenységvizsgálat alapján megállapítható, hogy a módválasztásra a  legnagyobb hatással a 

díjszabás mértéke van: a menetdíj 50%-os mérséklése ebben a példában 17% többlet utast eredményez. 

Ezzel összemérhető az utazási idő csökkentése, mely jellemzően a vasúti fejlesztések egyik elsődleges 

indikátora. Pusztán az érzékenységet tekintve a rá- és elutazási idő hatása ennek mintegy másfélszerese, 

de tekintve, hogy távolsági utazások esetén ez a teljes utazási időnek alacsonyabb hányadát teszi ki, a 

javulás mértéke is szűkebb keretek között mozog. Érdekes tanulság, hogy míg a városi és elővárosi 

környezetben a járatsűrűségnek igen fontos szerepe van a szolgáltatás megítésélében, addig jelen 

vizsgálatok affelé mutatnak, hogy a távolsági közlekedésben ez nem mértékadó szempont a 

módválasztásnál. Ez számos tényezővel magyarázható, de az egyik legftonsoabb, hogy a távolsági utak 

esetén ritkább a meghatározott időpontra való érkezés, az utazás időpontja rugalmasabb, azaz a 

közlekedők ritkább járatkövetés esetén is bíznak abban, hogy lesz számukra megfelelő időpontban 

induló szolgáltatás. Az átszállásszám hatása a modell alapján szignifikáns, de nem meghatározó, inkább 

a többi paraméter együttmozgása esetén várható markáns változás egy fejlesztés vizsgálata esetén. 

Konklúzió 

A 80 km feletti, belföldi, távolsági utazások módválasztásának vizsgálatára korábban kevés vizsgálat 

készült. Jelen célzott kutatás arra irányult, hogy megismerjük a közlekedési módok közötti 

módválasztási arányokat és az azokat befolyásoló jellemzők súlyát, működését. A másik célunk a 

hazánkban egyre többször vizsgált nagysebességű vasútra alkalmazható módválasztási modell felállítása 

volt. 

A gondosan előkészített, piackutatási panelek bevonásával végzett adatfelvétel koherens és jól 

elemezhető mintát eredményezett. Az alkalmazott stated preference vizsgálat alkalmasnak bizonyult 

arra, hogy nagymennyiségű adat elemzésével megismerhessük a hosszú távú utazások módválasztási 

jellemzőit.  

A vizsgálat rámutatott arra, hogy a leggyakrabban használt multinominális logit modellek nem minden 

esetben alkalmasak a módválasztás meghatározásához, főleg abban az esetben amikor egy új 

szolgáltatás bevezetését is vizsgáljuk. A mixed logit modell jobb eredményre vezetett, mivel figyelembe 

tudta venni a vizsgált populáció heterogenitását az új közlekedési mód irányába. Összességében 

elmondható, hogy a vizsgálatok alapján olyan módválasztási modell született, mely realisztikusan, a 

várakozásoknak megfelelően írja le a ma jellemző választási preferenciákat. A modell nem fedi el azt a 

nagyfokú rugalmatlanságot, mely általában a közlekedőket jellemzi, de pontosan beárazza a 

szolgáltatásfejlesztések hatását, vonzerejét. 

A vizsgálat és a létrehozott módválasztási modell eredményesen alátámasztotta azt a vélekedést, mely 

szerint ezen utazások esetében kiemelt jelentősége van a közösségi közlekedési módok elérhetőségének, 

ill. azt is, hogy a vizsgált utasok módválasztása sokkal inkább függ az egyedi preferenciáktól, mint sem 

az egyes közlekedési módok szolgáltatási színvonalától. A modell várt helyiértékén kezeli az átszállások 

taszító erejét is. A nagysebességű vasúttal kapcsolatban megállapítható, hogy megjelenése jelentősen 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

N
S

V
 r

és
za

rű
án

y
án

ak
 v

ál
to

zá
sa

 [
%

]
Rá- és elutazási idő változása [%]

Rá- és elutazási idő idő



Módválasztási szokások a hazai távolsági utazások esetén, kitekintéssel a nagysebességű vasúti fejlesztésekre 

 

 

növelni tudja a közösségi közlekedés vonzerejét, de megítélése belföldi utazások során nem tér el 

jelentősen a hagyományos vasúti szolgáltatásoktól. 

A bemutatott modell és az ahhoz kapcsolódó adatbázis jól használható eszközt ad a forgalmi modellezési 

szakma kezébe, és megalapozott, számszerű adatokat a fejlesztéseket övező vitákhoz. 
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Kivonat: Pápa egy tipikus helyi közösségi közlekedést fenntartó középváros, ahol a mobilitási igényekből 

fakadó valamennyi probléma megmutatkozik. A helyi közlekedésben jellemző és évek óta 

megállíthatatlan utasszámcsökkenés a teljesítmények észszerű felhasználását követeli meg, 

ugyanakkor minden racionalizáció magában hordozza a további utasvesztés veszélyét is. Hol lehet az 

optimumot megtalálni, erre kerestük a választ a Pápa város helyi közlekedésének felülvizsgálatával 

foglalkozó tanulmányban. 

A tanulmány az alapos helyzetelemzés után egyebek között javaslatot ad a menetrend hálózati szintű 

kiterjesztésére, a helyi-helyközi integráció bővítésére, a menetrend módosítására. 

Kulcsszavak: helyi közlekedés, helyi-helyközi integráció, menetrend; utasforgalom, autóbusz megállóhely 

Bevezetés 

Pápa Város Önkormányzata előremutató módon, tudatos építkezéssel, egymással összhangban, a 

fenntarthatóság és össztársadalmi igények közötti optimumra való törekvéssel valósítja meg fejlesztési 

elképzeléseit. Ennek érdekében Pápa Város Önkormányzatának megbízásából az UVATERV Zrt. 2014. 

évben elkészítette Pápa Város Közlekedési Koncepcióját, majd 2017. évben ugyancsak az UVATERV 

Zrt. Pápa Város helyi autóbusz menetrendjének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során tett javaslatok 

többségében bevezetésre kerültek, 2019. április 7. óta a helyi autóbusz menetrend – nem számítva a 

koronavírus miatti korlátozó intézkedéseket - nem változott. 

Pápa Város közszolgáltatásként ellátott közforgalmú helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatását jelenleg 

az ÉNYKK Zrt. jogutódlásával létrejött VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. A meghosszabbított közszolgáltatási 

szerződés 2022. december 31-vel jár le. 

1. Pápa város általános bemutatása 

Az UVATERV Zrt. által készített tanulmányokban bemutatott globális tendenciák (csökkenő utasszám 

és bevétel a helyi közösségi közlekedésben, növekvő közúti forgalom) tovább romlottak az eltelt 

időszakban. 

A KSH által nyilvántartott népességi adatbázis szerint 1990-ban 33.846 fő élt Pápán, ez a létszám 

folyamatosan kisebb mértékű csökkenést mutat 2021-ig. 2021-ben az 1990-es adatokhoz képest 

13,17 %-os népességcsökkenés figyelhető meg, míg érdekes módon a lakásállomány kisebb 

megtorpanásokkal, de folyamatosan nő. Szintén emelkedés figyelhető meg a területnagyság változásban 

is a kiindulási évhez képest.Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

Pápa egy északnyugat-délkelet irányban elnyúló település. A területfelhasználás (főbb funkciók) és az 

úthálózat szerkezete alapján a várost több területrészre lehet felosztani. Az egyes részek egymástól eltérő 

forgalomkibocsátó, illetve forgalomvonzó erővel jellemezhetők. A területi munkamegosztás 

megismerése alapvető fontosságú többek között a helyi közforgalmú közlekedés alakítása és szervezése 

szempontjából is. 
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Pápa városban kiemelkedő számban van jelen általános iskola. 8 intézmény mindösszesen 12 

feladatellátási helyén a rendelkezésre álló információk alapján 2531 fő képzése zajlik, akik közül 468 

fő más településről jár be az intézményekbe. 

A csökkenő gyerekszámot, demográfiai változásokat nem követte a feladatellátási helyek számának 

csökkenése, 2001-ben 8 iskola volt Pápán, 2007-ben 1 létesítménnyel több fogadta a tanulókat, majd 

2012-ben újra 8 általános iskolában tanulhattak a gyerekek, akárcsak 2021-ben. 

A középiskolák megközelítése optimális, hiszen többségük alapvetően Pápa város belvárosában 

található, ami könnyen elérhető helyközi, helyi autóbusszal illetve személygépkocsival, és egyéb egyéni 

közlekedési eszközzel. 

Pápa városban a felsőoktatást a Pápai Református Teológiai Akadémia képviseli. 

A közforgalmú közlekedés utasforgalmi bázisa a hivatásforgalom, ezért a diákforgalom mellett a 

munkába járás mobilitási igényeinek figyelembe vétele a közlekedésszervezési tevékenység másik 

alapvető szempontja. Pápa város iparterülete dinamikusan fejlődik. A mikro- kis- és közepes 

vállalkozások mellett megtelepedtek az 1000 főnél nagyobb dolgozói létszámot foglalkoztatók is. Az 

Önkormányzat segítségével 45 munkáltató bevonásával kérdőívezéssel vizsgáltuk a munkába járási 

szokásokat. 

A városok peremterületein létesített bevásárlóközpontok üzletpolitikája elsősorban az egyéni motorizált 

közlekedés igényeire épít, azonban nem elhanyagolható a személygépkocsival nem rendelkező lakosság 

üzletközpont iránti keresleti igénye is. Ezen megfontolásból összegyűjtöttük a nagyobb ügyfélkörrel 

rendelkező kereskedelmi létesítményeket. 

Az alapellátás biztosításának egyik fontos alapeleme az egészségügyi intézmények elérhetősége, emiatt 

kitértünk az egészségügyi intézmények városon belüli elhelyezkedésére, feladatellátására. 

2. Pápa város közlekedése 

Pápa még nem kapcsolódott be az ország gyorsforgalmi úthálózatába. Legfontosabb közúti közlekedési 

útvonala a 83-as sz. főút. Ezen keresztül érhető el a városból déli irányban Veszprém térsége, illetve 

észak felé Győr és agglomerációja is. Győrből és Veszprémből pedig már jó közúti eljutás biztosított 

Budapest felé is (az M1-es autópálya, valamint a 8-as sz. főút). Pápa belvárosát az országos közutak déli 

irányból elkerülik. A 832-es sz. út áthalad a városon, de ettől függetlenül a tranzitforgalom csekélynek 

tekinthető. Az országos közúti infrastruktúra hálózaton a 2014. évi Közlekedési Koncepció óta változás 

nem történt. 

Pápa jó vasúti kapcsolatokkal rendelkezik. Vonattal utazva a 10-es sz., Győr–Celldömölk és a 14-es sz. 

Pápa–Csorna vasútvonalon érhető el a város. A személyszállítási szolgáltatást mindkét vasútvonalon a 

MÁV-START Zrt. végzi. 

Pápa városa fejlett helyközi autóbuszos közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, ugyanis a város a járás 

minden településéről átszállás nélkül elérhető, és közvetlen járatok közlekednek a fővároson túl számos 

regionális jelentőségű nagyvárosba is. A VOLÁNBUSZ Zrt. naponta 8 járattal biztosítja Budapest 

elérhetőségét, melyek közül 6 pár járat Veszprémen át (1229 sz. vonal), míg 2 járatpár Zirc felé (1251 sz. 

vonal) közlekedik. A hozzávetőleg 50 km-re fekvő megyeszékhelyre munkanapokon 23 járat 

közlekedik, de hétvégén is közel 20 járatpár indul, melyek jellemzően 60-85 perces menetidővel 

biztosítják akár azt is, hogy napi szinten ingázzanak az utasok Veszprém és Pápa között. Győr városa 

mintegy 45 km távolságra található, azonban a viszonylag fejlett vasúti kapcsolatok miatt kevesebb 

helyközi autóbuszjárat igénybevételére van lehetőség a városok között. Győrbe munkanapokon 16 járat 

indul Pápáról vagy Pápa város érintésével, míg vissza 18 autóbuszjárat közlekedik jellemzően 60-65 

perc körüli menetidővel. A távolabb fekvő megyei jogú városok közül Szombathely, Sopron, Tatabánya, 

Zalaegerszeg, Nagykanizsa és még Pécs is elérhető közvetlen autóbuszjárattal, valamint a népszerű 

Balaton-parti üdülőhelyek (Keszthely, Balatonfüred) megközelítésére is lehetőség van a VOLÁNBUSZ 

járataival. 

Pápán a közszolgáltatási szerződésben rögzített helyi személyszállítási feladatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. 

látja el. A vonalhálózat a város területének jelentős részét lefedi, ugyanakkor a törzshálózati elemeken 

túl (1, 2, 4A/4B, 5, 6A/6B), több olyan autóbuszvonal is üzemel, ahol időszakos jelleggel biztosított a 
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menetrend szerinti közlekedés (1H, 1Y, 3, 7, 5), illetve vannak olyan autóbuszvonalak is, melyeken – 

szinte csak és kizárólag – helyközi járatok látják el a csatolt városrészek kiszolgálását, a helyközi 

közszolgáltatásokat megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a VOLÁNBUSZ 

Zrt. között megkötött megállapodás értelmében (13, 14, 15, 16, 17). 

A koronavírus járvány elleni védekezés miatt menetrendi változtatásokon kívül 2020. december 13. 

napjától kezdődően az alábbi változtatásokra került sor: 

• a 13-as vonalon az Autóbusz állomásról Borsosgyőr felé munkanapokon és szabadnapokon 

20.15-kor közlekedő járat szabadnapokon 60 perccel korábban, 19.15-kor indul 

• a 16-os vonalon az Autóbusz állomásról Tapolcafőre szabadnapokon5.50-kor közlekedő járat 40 

perccel később, 6.30-kor indul 

2020. évben 2.222 ezer fő utas került elszállításra, ami 23,7 %-kal, 691 ezer fővel kevesebb volt az előző 

évhez képest. Az utaskm mutató szintén 23,7 %-kal csökkent. Az üzemi teljesítmények közül a fizető 

kilométer kibocsátás 0,5 %-kal, 2 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 456 ezer külszolgálati km 0,6 %-

kal kevesebb volt a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 0,8 %-kal mérséklődött a bázishoz 

képest. Pápa Város helyi közlekedésben jellemzően 12 db autóbusz teljesített szolgálatot, amelyek 

átlagéletkora 2020. 12. 31-én 17,3 év volt.[2] 

A 2017-2021 évi személysérüléses közúti baleseteket vizsgálva Pápa város belterületén baleset 

sűrűsödés a városon átvezető legforgalmasabb utakon jelentkezik. (39. ábra)[3] 

 

39. ábra: Pápa belterület baleseti góctérképe 2017-2021 évi személysérüléses balesetek alapján 

(Forrás: Web-bal)2 

3. A helyi lakossági és intézményrendszer közlekedési igényeinek feltárása 

Tervezési területünk célközönsége Pápa város teljes lakossága, mely alatt azt értjük, hogy a mobilitási 

szükséglet kielégítésében az egyén által választott közlekedési mód igénybe vételének lehetőség szerint 

minél kevesebb fizikai korlátja legyen, azaz ne kényszerűségből kelljen választani a városi életteret 

minden tekintetben egyre inkább kiszorító egyéni közlekedést. Kiindulásként átfogó képet szerettünk 
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volna kapni a jelenlegi mobilitási szokásokról, ezért kérdőív segítségével összegyűjtöttük a 

nagyfoglalkoztatók, intézmények közlekedési igényeit. 

A jelenlegi helyzet felmérése és értékelése érdekében több alkalommal helyszíni vizsgálatokat, 

mintavételes keresztmetszeti és járati utasszámlálásokat tartottunk, valamint intézményi, munkáltatói és 

lakossági kérdőívezést végeztünk. 

3.1 Intézményi utazási szokások felmérése 

Az oktatási intézmények számára elérhető kérdőív segítségével vizsgáltuk a diákok utazási szokásait. 

(40. ábra és 41. ábra) 

 

40. ábra: Pápai Általános Iskolákban tanulók utazási szokásai 2020/2021-es tanévben 

(Forrás: saját szerk.) 

 

41. ábra: Pápai középiskolákban tanulók utazási szokásai a 2020/2021-es tanévben 
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(Forrás: saját szerk.) 

A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók mobilitási szokásait a KTI Közlekedésszervező 

Irodahálózat 2015 őszétől kíséri figyelemmel féléves rendszerességű adatbázis frissítéssel, mely adatok 

elsősorban a helyközi menetrend évenkénti módosításának előkészítését segítik, de a helyi és helyközi 

menetrend integrációja vonatkozásában figyelembe vettük jelen tanulmány készítésekor is. 

3.2 Munkáltatói felmérés 

Pápa Város Önkormányzata hathatós közreműködésével felmértük a település nagyfoglalkoztatóinak 

utazási szokásait. 45 munkáltató küldött vissza érdemi információt. A visszaküldött adatok alapján 

mindösszesen 3534 fő munkavállaló utazási szokását ismerhettük meg. Legtöbben az egyéni 

közlekedést (személygépkocsi, motor, kerékpár) részesítik előnyben a városban, mindösszesen a 

dolgozók 71,96 %-a, 2543 fő. A második legjelentősebb közlekedési forma a helyközi autóbuszos 

szolgáltatás, a válaszadók 22,07 %-a, 780 munkavállaló választja ezt a közlekedési formát napi szinten. 

168 fő érkezik munkahelyére szerződéses autóbusszal, ők a munkavállalók 4,75 %-t teszik ki. A helyi 

járatos autóbuszt igénybe vevő munkavállalók aránya elenyésző, mindösszesen 31 fő volt, aki ezt a 

típusú szolgáltatást használja, ami csupán a válaszadók 0,88%-a. Ugyancsak nem számottevő a vasúti 

szolgáltatást igénybe vevő dolgozók aránya, a 3534 fő közül mindösszesen 12 fő az, aki ezt a 

szolgáltatást használja, ami a válaszadók 0,34 %-a. (42. ábra) 

 

42. ábra: Pápa város cégeiben foglalkoztatottak utazási szokásai (Forrás: saját szerk.) 

A megküldött adatok alapján kirajzolódnak a legforgalmasabb települések, ahonnan viszonylag nagy 

létszámban történik a Pápára dolgozók ingázása. (43. ábra) 

 

43. ábra: Pápa vonzáskörzete (Forrás: saját szerkesztés) 
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3.3 Vasút – helyi autóbusz járati csatlakozások 

A helyszíni szemle során azt figyeltük meg, hogy a vasútállomást és környezetét nagyon kevesen 

közelítik meg helyi közforgalmú közlekedéssel annak ellenére, hogy a város több törzsvonala is érinti 

azt: az 1-es és 2-es vonal járatainak is végállomása a Vasútállomás autóbuszmegálló. Az utasforgalom 

meglehetősen alacsony. A gyalogos, valamint a személygépkocsival vagy kerékpárral történő 

közlekedés a jellemző. 

A helyi közforgalmú közlekedés kihasználatlanságának lehetséges okai a Vasútállomás 

autóbuszmegálló vonatkozásában: 

• a Vasútállomás autóbuszmegálló közelében a vasútállomás kivételével nincs más, domináns 

forgalomvonzó vagy forgalomkibocsátó létesítmény; 

• a vonatok és a helyi járatok között megvalósuló menetrendi integráció nem kielégítő. 

A Vasútállomás autóbuszmegálló környezetében található ipari- és lakóterület is, de az ezekből fakadó 

helyváltoztatási igény a vasútállomás forgalomvonzó erejéhez képest elhanyagolható. Legnagyobb 

számban a vonattal közlekedők (érkezők, indulók) vagy a vonat utasára várók jelennek meg a 

vasútállomásnál – így az itt található helyi közforgalmú autóbuszmegálló forgalmát is legnagyobb 

részben ez az utazói csoport teszi ki (tenné ki). 

A potenciális vonattal közlekedő utasok pedig azért használják nagyon kis számban a helyi járatokat a 

vasútállomás megközelítéséhez, illetve annak elhagyásához; mert nem biztosított a rugalmas átszállás 

lehetősége a különböző közlekedési módok között. 

Az utasok alapvetően nem szeretnek várakozni: helyváltoztatásuk során mindig olyan közlekedési 

lehetőségeket keresnek, vagy közlekedési módot választanak, ahol a várakozási idő vagy az átszállási 

idő minimális. Véleményünk szerint az elfogadható átszállási idő 5-14 perc. Ez az az átszállási időtáv, 

ami az utasok számára kényelmes: nem kell sietniük, de túl sokat várakozniuk sem. Ennél kevesebb 

átszállási idő biztosítása esetén már az utasnak sietnie kell; és rizikós, hogy eléri-e a csatlakozó járművet. 

Már egy kisebb menetrendi zavar esetén meghiúsulhat a tervezett továbbutazás. 14 percnél nagyobb 

átszállási idő esetén már az utasok türelmén és tűrőképességén múlik, hogy megvárják-e a következő 

járatot, vagy inkább más közlekedési módot választanak utazásukhoz. Ha pedig meghaladja a 24 percet 

az átszállási idő, akkor garantáltan utasvesztésről beszélhetünk. Ez már akkora időtáv, ami alatt a 

potenciális utas gyalogosan is eléri az úti célját vagy egy távolabbi megállóhelyet, ahonnan más járatra 

felszállva közlekedhet tovább. 

A vasútállomás esetében a helyi közforgalmú közlekedés menetrendi kialakítása a legtöbb esetben nem 

teszi lehetővé a vonattal utazók számára, hogy a vonatok menetrendjéhez igazodva tudjanak a helyi 

járatokkal utazni a vasútállomáshoz vagy el a vasútállomásról. A tanítási napokon érvényes menetrendet 

megvizsgáltuk: minden vonathoz kiválasztottunk az érintett vonalak (1, 2, 3, 5T, 7, 16) járatai közül 

egyet-egyet, amelyiknek valamelyik vonatra rá- vagy elhordó funkciója van (több opció esetén a 

legkedvezőbb járatot jelöltük ki, valamint rá- és elhordás szempontjából az átszállási időt 60 percben 

maximalizáltuk – tekintettel arra, hogy a vonatok óránként érkeznek Pápa vasútállomásra). 

A Vasútállomás autóbuszmegállóba érkező ráhordó járatok mindössze 30 %-a nyújt elfogadható (5-14 

perc) átszállási idővel csatlakozást a vonatokhoz. Mivel a vonattal történő utazáshoz szükséges lehet a 

vonat indulásához képest korábban érkezni (például az utazás megkezdése előtt még jegyvásárlás 

szükséges); elfogadható még az is, ha a ráhordó járatok 15-24 perccel a vonat indulása előtt érkeznek a 

Vasútállomás autóbuszmegállóba. Ez tanítási napokon a járatok 15 %-át jellemzi. Tehát összességében 

a ráhordó járatok 55 %-a vonatra történő átszállás szempontjából nem nyújt kielégítő megoldást. (44. 

ábra) 
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44. ábra: Pápa, átszállási idő a ráhordó helyi járatok és a vonatok között tanítási napokon 

(Forrás: saját szerk.) 

A vonatokról történő elhordást vizsgálva csak azok a helyi autóbuszjáratok tekinthetők elfogadhatónak, 

amelyek a vonatok megérkezését követő 5-14 percen belül indulnak a Vasútállomás 

autóbuszmegállóból. Ennél nagyobb átszállási idő azért nem fogadható el (a ráhordásnál leírtakkal 

ellentétben), mert az utasok magatartását a vonatról történő leszállást követően a sietés jellemzi: minél 

előbb el szeretnék érni az úti céljukat. Így tehát kijelenthető, hogy az elhordó járatok 22 %-a nyújt 

megfelelő csatlakozást a vonatokhoz, míg 78 %-ban nem valósul meg elfogadható szolgáltatás a 

vonatokhoz történő helyi autóbuszos csatlakozást illetően: vagy nagyon kockázatos az átszállás, vagy 

rendkívül sokat kellene várniuk az utasoknak a következő járatig. (45. ábra) 

 

45. ábra: Átszállási idő a vonatok és az elhordó helyi járatok között tanítási napokon 

(Forrás: saját szerk.) 

Összefoglalva a leírtakat: stratégiai fontosságú, hogy a vonatok közlekedéséhez igazodó helyi 

közforgalmú menetrendet alkossunk meg. A megfelelő csatlakozások megteremtésének eredményeként 

az utasforgalom nagymértékű növekedése várható. 

3.4 Helyi autóbusz megállóhelyek felmérése, minősítése 

Felmértük, és minősítettük valamennyi helyi autóbusz megállóhely állapotát. A vizsgálat során a 

következő paraméterek szerint történt a minősítés: funkció; KRESZ tábla megléte; kialakítás; útállapot; 
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megközelíthetőség; peronburkolat állapota; várakozásra kialakított terület burkolata; buszváró állapota; 

buszváró kialakítása; további jellemzők; közvetlen környezet (46. ábra és 47. ábra). 

 

46. ábra: Megállók kialakítása (Forrás: saját szerk.) 

 

47. ábra: Megállók megközelíthetősége (Forrás: saját szerk.) 

3.5 Lakossági kérdőív 

A helyi közforgalmú közlekedés újragondolása témában elvégzett kérdőíves kutatás az utazási céloknak 

legmegfelelőbb menetrend kialakítását, a járatok csúcsidejének megfelelő megválasztását, az utazási 

időnek az utazás céljához illesztését célozta, melynek során feltárásra kerültek a különböző 

városrészekben élők közlekedési szokásai és közlekedéssel kapcsolatos problémái. 

Az elektronikus QR kódos kérdőív meghirdetésében Pápa Város Önkormányzatának segítségét kértük, 

valamint a helyi járatos buszmegállók egy részében figyelemfelhívás céljából egy tájékoztatót 

helyeztünk el a folyamatban levő kérdőívezésről. A kérdőívre 2022. január 27-e és február 15-e között 

vártuk a válaszokat. 

A kérdőívet mindösszesen 171 fő töltötte ki, településrészenként az alábbi megoszlásban (48. ábra). 

A kérdőív számosságát tekintve nem tekinthető reprezentatív mintának, azonban a további tervezéshez 

jó kiindulási alapot szolgáltat. 
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48. ábra: Lakossági kérdőívet kitöltők száma településrészenként (Forrás: saját szerk.) 

A válaszadók fele használja a helyi autóbuszos közlekedést naponta illetve munkanapokon, további 

egynegyede hetente többször is, és csak közel egynegyede ennél ritkábban (alkalmanként, vagy 

egyáltalán nem). 

A helyi autóbuszos utasforgalom közel kétharmada hivatásforgalmi célzatú (munkába, iskolába járás). 

Ügyintézési célzattal veszi igénybe az utasok 37 %-a, kiemelkedő igényként jelentkezik továbbá az 

autóbusz/vasútállomásra való eljutás, a bevásárlás, valamint az egészségügyi intézményekbe való 

eljutás. 

A legnagyobb igény a jelenlegi 1, 2, és 7. számú vonalakra mutatkozik, a legkevésbé fontosnak jelzett 

vonal a 15., 17., és 14. számú autóbusz vonal. 

A válaszadók többsége a jelenlegi menetrendi sűrűséget és időbeniséget kritizálta, az átszállási 

lehetőségek hiányát, valamint a járművek állapotát. 

A város egyes körzeteiből érkezett válaszok alapján a kérdőív segítségével sikerült feltárnunk az egyes 

településrészek közötti eljutási, új megállóhelyi igényeket. 

3.6 Utasszámlálás 

A város helyi közforgalmú közlekedését érintően a járatok és egyes megállóhelyek kihasználtságának 

felmérése céljából 2022. március 2-án (szerda) és március 3-án (csütörtök) teljes üzemidős 

keresztmetszeti és járati utasszámlálást tartottunk, melynek elsődleges célja volt a 

csúcskeresztmetszetek forgalmának megismerése, a kihasználatlanul közlekedő járatok kiszűrése, a 

hivatásforgalmi és átszállási igények, valamint a hiányzó közlekedési kapcsolatok feltárása. 

A rendelkezésre álló erőforrásaink optimális felhasználása érdekében mindkét nap két-két fő végzett 

járaton történő utazással felmérést. Az utazó számlálóbiztosok kiemelt feladata volt a műszakváltások 

idején közlekedő hivatásforgalmi járatok (1Y, 7) forgalmának megismerése, míg ezen időszakokon 

kívül a kétirányú körjáratként közlekedő 4A/4B és 6A/6B járatokon, valamint az északi városrészt 

feltáró 5-ös jelzésű helyi járatokon végeztek utasszámlálást, és alkalmanként a Törzsökhegyre 

közlekedő 2-es járatok felmérésére is lehetőségük volt. A járati számlálások lehetőséget biztosítottak az 

alkalmazott menetidők felülvizsgálatára, valamint számos üzemeltetési tapasztalatot és utasészrevételt 

is megismerhettünk, melyek lentebb kerülnek ismertetésre. 
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A járművek fedélzetén túl három jelentős közlekedési csomópontban is utasszámlálást végeztünk. A 

vasútállomáson az induló és érkező helyi járatok forgalmának megismerése mellett lehetőség nyílt arra 

is, hogy a vonatokról vagy vonatokra átszállók számát is meghatározzuk, míg az autóbusz-állomás helyi 

forgalmának megismerésére ugyancsak kiemelt figyelmet fordítottunk. A Budai Nagy Antal utca a város 

egyik legforgalmasabb helyi- és helyközi megállóhelye, ezáltal harmadik helyszínként az itt található 

három kocsiállás forgalmát mértük fel teljes üzemidőben. 

Tekintettel arra, hogy minden hivatásforgalmi célból közlekedő autóbuszjárat beutazására nem volt 

kapacitásunk, megállóhelyen tartózkodva (Hirtenberger és Yanfeng megállóhely) számoltuk meg az 

Astotec és Yanfeng üzemekbe autóbusszal érkezőket és indulókat annak érdekében, hogy pontosan 

megismerjük a műszakváltások idején közlekedő járművek kihasználtságát. 

A helyszíni forgalomfelvétel során tett általános észrevételek: 

• A vasútállomáson a vonatok és a helyi autóbuszjáratok menetrendje nincs hangolva egymáshoz 

vagy a hangolás nem elégséges; 

• Sokszor nem a megfelelő, előírt kocsiálláson történik az utascsere; 

• Az utastájékoztatás nem kielégítő, helyenként nehezen áttekinthető; 

• Az infrastruktúra állapotának felülvizsgálata szükséges, helyenként javításra, korszerűsítésre 

szorul; 

• Az autóbuszok műszaki állapota elégtelen (nincs fűtés, nem zárnak jól az ajtók), de legalább 

tiszták; 

• Formaruha és egységes megjelenés hiánya (saját ruha viselete, ÉNYKK-s táblák Volánbuszos 

járatokon); 

• Az autóbuszvezetők hozzáállása pozitív – segítőkészség, együttműködőkészség; 

• A helyi autóbuszjáratok a helyközi autóbuszjáratokhoz sem csatlakoznak megfelelően; 

• Rendszertelen, nehezen átlátható vonalhálózat – indokolt a vonalhálózat felülvizsgálata; 

• Előfordult járatkimaradás vagy útvonaltól önhatalmúlag eltérés; 

• A vonal-, illetve a viszonylatjelzés időnként nincs, nem látszik vagy helytelen (a legtöbb 

autóbuszon hátul nem is volt kihelyezve a vonalszám), sötétedés után kifejezetten nehezen 

látható; 

• Laza a menetrend; 

• Nem ügyelnek a menetrendtartásra (jellemzően +/- 5 perc eltérések tapasztalhatók); 

• Célszerű lenne több helyközi autóbuszjáratot bevonni a helyi közforgalmú közlekedés 

kiszolgálásába; 

• Akadálymentesítés hiánya (alig van alacsonypadlós jármű); 

• Az utasok számára a jelenlegi kínálat nem megfelelő, így inkább más módon oldják meg a 

közlekedést (pl. gyalog, autóval), aminek az eredménye: alacsony utasforgalom, kihasználatlan 

járatok; 

• Az utasok többnyire bérlettel vagy díjmentesen utaznak – javasolt megvizsgálni, hogy hogyan 

változna a kereslet, ha a díjmentes utazás lehetősége mindenki számára adott lenne; 

• Érdemes lenne felülvizsgálni az autóbuszok fordáit (ne küldjünk csuklós autóbuszt olyan vonalra, 

ahol a csuklós autóbusszal a méreteiből fakadóan lehetetlen biztonságosan és kényelmesen 

manőverezni); 

• A kihelyezett szeméttárolók alkalmatlanok cigarettacsikk elhelyezésére; 

• A megállóhelyeket a Volánbusz járatai mellett magánszolgáltatók szerződéses járatai is 

használják (pl. BLAGUSS, Wild-Eigner), melyekről előfordultak átszálló utasok; 

• Pénteki napokon a hét többi munkanapjához képest jellemzően 10 %-os utasforgalom-növekedés 

figyelhető meg. 

Konkrét észrevételek: 

• legforgalmasabb az 1-es vonal; 

• a jelenlegi struktúrában az 1-es vonal hangolása lenne a legfontosabb; 

• a legtöbb utas vonattal 19 órakor érkezik Pápára; 

• a helyi forgalom 14 és 15 óra között volt a legnagyobb; 

• Pápa, Törzsökhegy felső felől kimondottan rossz idősávban jönnek a buszok; 

• az 1Y vonal a többi vonalhoz képest rendkívüli mértékben kihasznált volt; 
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• utasészrevétel: legyen közvetlen járat továbbra is a kórházhoz a Tizedik utcától; 

• utasészrevétel: a menetrendben (időben) egyenetlenül oszlanak el a járatok; 

• utaspanasz: a vasútállomásnál a vonattal érkező utas nem tudta elérni az induló helyi 

autóbuszjáratot a rövid átszállási idő miatt, majd elégedetlenségének nyilvánosan hangot is adott; 

• vasútállomáson nincs fedett váró, tele van szeméttel a megállóhely és környéke, hiányos 

utastájékoztatás, aránytalan kocsiállás-kihasználás; 

• Budai Nagy Antal utca az egyik legforgalmasabb helyi és helyközi járatok által is használt 

autóbusz-megállóhely (átszállóhely – érdemes lenne külön vizsgálni a csatlakozások miatt); 

• elfogadható kihasználtságú vonalak: 1H, 1Y, 7; valamint csúcsidőben 1, 2; 

• a 4A, 4B, 6A, 6B járatok közül a megfelelők összefűzése javasolt a közvetlen kapcsolatok 

bővítése céljából 

• a 2-es és a 7-es járatok rendre a Budai Nagy Antal utca nevű megállóhely érintése nélkül 

közlekedtek; 

• a 3. kocsiállás (Budai Nagy Antal utca/Somlai út) burkolatának állapota erőteljesen leromlott, és 

szintkülönbség leküzdését követően érhető el; 

• a 2-es helyi járatot helyközi járatokkal ki lehetne váltani. 

4. Javaslat a helyi közlekedés fejlesztési lehetőségeire 

4.1 A javasolt új menetrendi vonalhálózat elemei 

A kérdőíves felmérésből kinyert utazási igények, valamint az utasforgalmi felmérések során szerzett 

tapasztalatok alapján javaslatot tettünk a helyi menetrend szerinti közlekedési hálózat felülvizsgálatára. 

Általános alapelvek 

Új menetrendi struktúra munkanapokon: 

• a jelenlegivel megegyező futásteljesítmény; 

• megvalósuló vasúti rá- és elhordás a város legnagyobb részére; 

• új, északkelet-délnyugat irányú közvetlen kapcsolatok; 

• a fürdő környékének szélesebb körű elérhetősége; 

• a bevásárlóközpontok szélesebb körű elérhetősége; 

• az Alsóvárosi temető és Bocsor városrész bekapcsolása a közforgalmú közlekedésbe; 

• a Pápakovácsi elágazó és a Budai Nagy Antal u. közötti szakasz csatlakozást veszít a Budai Nagy 

Antal utcában, de az autóbusz-állomáson a reggeli és a délutáni időszakban átszállási lehetőség a 

körjáratokra/-ról a Tesco és a Tizedik utca felé/felől is oda-vissza irányban. 

Új menetrendi struktúra szabad- és munkaszüneti napokon: 

• a jelenlegivel megegyező futásteljesítmény; 

• a gerincvonal és a körjárati struktúra a reggeli időszakban a munkanapihoz képest változatlan 

lenne, napközben pedig a változások ehhez képest: 1-es vonal órás ütemű, ehhez csatlakoznak 

alapvetően kétóránként a 8-as alakban közlekedő körjáratok, amelyek útvonala a munkanapihoz 

képest rövidebb lett: a vasútállomás és az autóbusz-állomás között nem közlekednek; 

• a hivatásforgalom a jelenlegi struktúra szerintivel megegyezően szombaton egy reggeli járatpárral 

lenne kiszolgálva; 

• a 3-as vonalon hétvégén nem közlekednének járatok; 

• a törzsökhegyi és Tarczi úti járatok a helyközihez igazodnak. 

4.2 A javasolt új menetrendi vonalhálózat elemei 

Az új vonalhálózat elemei között megtalálhatók olyan autóbuszvonalak is, amelyek jelenleg is a 

törzshálózat részét képezik (pl. 1-es járat), ugyanakkor több, teljesen új vonal is létesülne. Az új helyi 

járati vonalak szerepe a város peremterületén elhelyezkedő kereskedelmi létesítmények (pl. TESCO), 

valamint a legnagyobb utasvonzó hatással bíró szociális létesítmények (pl. kórház) és a közforgalmú 

közlekedési csomópontok (pl. vasútállomás, autóbusz-állomás) közvetlen elérhetőségének biztosítása. 

A futásteljesítmények racionalizálása, valamint a fordaoptimalizáció érdekében természetesen nem 

lehet minden városrészből, minden területre közvetlen kapcsolatot biztosítani, ezért a menetrendek 

tervezése során a járatok közötti csatlakozások biztosítását is prioritásként kezeltük. 
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A helyi hálózatban új elemként munkanapokon 12A-12B, hétvégén pedig a 2A-2B jelzéssel ellátott 

autóbuszjáratok körjáratként közlekednének, és biztosítanák a Tókert, a Belváros, az Alsó- és Felsőváros 

közvetlen kapcsolatát. A 3-as és 4-es jelzéssel ellátott járatok útvonala lerövidülne és a helyi 

közlekedésbe integrált helyközi járatokkal együttesen szolgálhatnák ki Böröllő, valamint Törzsökhegy 

városrészeken élők közlekedési igényeit. Az 5-ös jelzésű járat útvonala átalakulna, a Külső-győri út 

érintésével közlekedve biztosítana kapcsolatot az északi városrészben lakóknak. Jelentősen 

megváltozna a 7-es jelzésű járat útvonala is, és annak érdekében a legnagyobb üzemek (Astotec, 

Yanfeng) a Tókertből is kövezetlenül elérhetővé váljanak, a Tizedik utcáig közlekednének. Fontos 

változás, hogy ez utóbbi járat az Alsóvárosi temető érintésével, a Tisza Kálmán utcán keresztül 

közlekedne, ezzel javítva a Bocsor városrész közforgalmú közlekedési kapcsolatait. A módosított 

útvonal miatt egy új megállóhelypár létesítése is szükségessé válik. A csatolt településrészek 

(Borsosgyőr, Kéttornyúlak, Tapolcafő, Böröllő) kiszolgálásában nem következne be jelentős változás, 

azokat továbbra is a helyközi autóbuszok szolgálhatják ki. (49. ábra). 

 

49. ábra: Pápa város javasolt helyi autóbusz közlekedési hálózata (Forrás: saját szerk.) 

4.3 Javaslat új integrált menetrendi struktúrára 

1-es, 1A és 1Y jelzésű járatok: 

A törzshálózat legfontosabb elemeként vehető számításba az 1-es járat, ami a vasútállomás és a 

Pápakovácsi elágazás elnevezésű megállóhely között közlekedik. Az új menetrend értelmében, 60 

perces alapütem szerint óra:10 perckor indulhatnak a járatok a vasútállomásról, ezáltal csatlakozás véve 

a beérkező vonatokról. A Pápakovácsi elágazástól induló óra:30 perckor induló alapütemű járatok 

óra:47 perckor érkezhetnek a vasútállomásra, így a vonatokra történő ráhordás is csatlakozás is 

biztosított lenne. A reggeli és délutáni csúcsidőszaban 30 perces követési idő adódna, hogy a 

hivatásforgalmi célú eljutások maradéktalanul kiszolgálhatók legyenek. A három műszakos 

munkarendben dolgozók kiszolgálása érdekében 1Y és 1A jelzésű járatok közlekednének a Yanfeng, 

illetve az Astotec üzemeihez, természetesen igazodva a munkakezdés és befejezés időpontjához. 

Hétvégén az 1-es járatok 60 perces alapütemben, sűrítő járatok nélkül közlekedhetnek. 

12A és 12B jelzésű járatok: 
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A 12A jelzéssel ellátott járatok a vasútról történő elhordás érdekében óra:15 perckor 60 perces ütemben 

közlekednének teljes üzemidőben, 53 perces menetidővel. A járatok a vasútállomásról indulva 

egységesen érintenék a Termálfürdőt, majd a Tizedik utca – Budai Nagy Antal utca – Kórház – 

autóbusz-állomás – TESCO – Budai Nagy Antal utca – kórház – autóbusz-állomás – vasútállomás 

útvonalon haladnának végig, vagyis a Veszprémi úti fő közekedési tengelyt kétszer érintenék, ezáltal 

egy nyolcas írnának le. A 12B járatok ellenkező útirányon keresztül közlekednének óra:45 perckor 

indulva. A kétirányú körjáratok így 30 percenkénti kapcsolatot biztosíthatnak a Tókert, Alsó- és 

Felsőváros illetve a Belváros között, mindemellett pedig kedvező átszállási idővel csatlakozhatnak a 

Győr és Celldömölk irányába/ból közlekedő vonatokra. 

7-es és 7A jelzésű járatok: 

A 7-es jelzésű járatok a vasútállomás és a Tizedik utca viszonylaton közlekednének csúcsidőben 60 

perces, azon kívül 120 perces követési idővel. Az autóbuszok a Tisza Kálmán utca érintésével 

haladnának, ezáltal javítva az Alsóvárosi temető és a Bocsor lakótelep elérhetőségét. A 7A jelzésű 

járatok a műszakváltásokhoz igazodva biztosítanák a dolgozók eljutását, ennek eredményeként a Tókert 

városrészben élők is közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az Astotec és a Yanfeng üzemekkel. 

5-ös jelzésű járat: 

Az északi városrészben élők közforgalmú közlekedését a 120 percenként közlekedő 5-ös helyi járat 

biztosítaná, ami a vasútállomáson kedvező csatlakozást ad és vesz az 1-es, valamint 12A-12B járatokról, 

így egy átszállás közbeiktatásával a város számos pontja elérhetővé válik. 

3-as jelzésű járat: 

A 3-as járat a Tarczi út – vasútállomás – autóbusz-állomás viszonylaton közlekedne, munkanapokon és 

irányonként öt alkalommal, ami kiegészül a helyi közlekedésbe integrált, Nemesgörzsöny irányából/ba 

közlekedő helyközi járatokkal.  

4-es jelzésű járat: 

Törzsökhegy városrész kiszolgálásában játszana szerepet munkanapokon és irányonként hat 

alkalommal. Fontos változás, hogy az Adásztevel irányából/ba közlekedő helyközi járatok is bevonásra 

kerülnének a helyi közforgalmú közlekedésbe, így hozzávetőleg 60 perces követési idő adódhat. A 

helyközi járatok menetrendjének és megállóhelykiosztásának felülvizsgálata, ezáltal a 7920 és 7922 

számú autóbuszvonalak ütemesítése is a projekt részét képezi. A járatok induló- és célállomása Pápa, 

vasútállomás lenne, ezzel vasúti csatlakozások biztosíthatók nem csak Törzsökhegy városrész felől, 

hanem számos környező településről (Adásztevel, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod). 

2A és 2B jelzésű járatok: 

Hétvégi időszakban közlekedő körjáratok, a 12A és 12B jelzésű járatokhoz hasonlóan közlekedve, azzal 

a különbséggel, hogy az autóbusz-állomás lenne a járatok induló- és célállomása, így a vasútállomás 

elérhetősége a járatok által kiszolgált városrészekből átszállással biztosított. 

A javasolt helyközi menetrendi módosítások összefoglalása: 

A helyi menetrendek fejlesztésére és átalakítására tett javaslataink között bemutatásra került 

Törzsökhegy városrész kiszolgálása, melynek értelmében a helyi- és helyközi autóbuszjáratok egymást 

kiegészítve szolgálhatják a közlekedők eljutási igényeit. 

4.4 Pápa város helyi autóbuszüzemének futásteljesítménye a tervezett menetrendi struktúra 

alapján 

A javasolt menetrendi struktúrában az 1, 1A, 1Y, 2A, 2B, 12A, 12B, 3, 5, 7 és 7A jelzésű vonalakat 

helyi üzemű autóbuszokkal tartjuk szükségesnek kiszolgálni. A 13, 14, 15, 16 és 17 jelzésű vonalak 

ellátását kizárólag helyközi autóbuszokkal javasoljuk. A 4 jelzésű vonalon pedig helyi és helyközi 

autóbuszok vegyes struktúra szerint történő közlekedését tartjuk elfogadhatónak. 

A menetrendek tervezésekor a jelenlegi futásteljesítményeket vettük alapul, vagyis a tanulmány 

értelmében az új hálózat kialakításának alapvető célja nem az volt, hogy a menetrendi teljesítmények 

csökkenjek, sokkal inkább az, hogy az új hálózattal a helyi lakosok minél szélesebb rétege megszólítható 

legyen, ami nem tette lehetővé a teljesítmények jelentős mértékű csökkentését. Vizsgálataink alapján 
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megállapítást nyert, hogy a tervezett menetrend a jelenlegi struktúrához képest kismértékű 

többletteljesítménnyel megvalósítható, ugyanakkor a helyközi teljesítmények finanszírozásának 

sajátosságai miatt nem jelent ezzel megegyező mértékű finanszírozási többlet terhet az önkormányzat 

számára. (4-1. táblázat). 

4-1. táblázat: Jelenlegi és javasolt menetrend futásteljesítményének összehasonlítása 

(Forrás: saját szerk.) 

 

Jelenlegi menetrend 

futásteljesítménye 

(km/év) 

Javasolt menetrend 

futásteljesítménye 

(km/év) 

Eltérés 

Helyi járatok 420.681 417.013 - 0,9 % 

Helyközi üzem 324.301 376.669 + 16,1 % 

Összesen 744.982 793.682 + 6,53 % 

4.5 Pápa város helyi autóbuszüzemének eszközigénye a tervezett menetrendi struktúra 

alapján 

Számításaink szerint a bemutatott menetrendi koncepció teljesítése munkanapokon 11, szabad- és 

munkaszüneti napokon 6 darab járművel lehetséges. Csuklós autóbuszok közlekedtetését az 1-es 

vonalon, valamint a hivatásforgalmat kiszolgáló vonalakon látjuk indokoltnak. Ennek megfelelően 

munkanapokon csúcsidőben 5, szabad- és munkaszüneti napokon 2 darab csuklós autóbusz 

közlekedtetésére van szükség. A többi vonalon a szóló, valamint a midi autóbuszok közlekedtetését is 

elegendőnek véljük. A csuklós autóbuszok fordáinak pontos kialakítását a járati útvonalak és a várható 

utazási igények figyelembevételével javasoljuk kialakítani. 

4.6 A helyi közforgalmú közlekedés díjszabásának felülvizsgálata 

Kitekintést adtunk a helyi közlekedésből származó bevételek és az utasforgalom alakulásának 

összefüggéseire, valamint a lakossági kérdőívre visszaérkezett válaszok alapján javaslatot adtunk egy 

kedvezményezés árú éves bérlet bevezetésére. Az éves érvénytartamú bérletjegy bevezetése mellett 

felvetettük továbbá annak lehetőségét is, hogy a műszakváltásokat kiszolgáló autóbuszjáratok 

kihasználtságának további javítása érdekében ún. hivatásforgalmi bérlet kerüljön bevezetésre, vagy a 

szolgáltatás vonzóbbá tétele érdekében csökkentsük a jelenleg alkalmazott díjtételeket. 

Konklúzió 

Pápa városa hasonló problémákkal néz szembe, mint Magyarország legtöbb közepes méretű városa. A 

városba irányuló napi ingázó forgalom, valamint a közforgalmú közlekedési hálózat hiányosságai miatt 

egyre nagyobb közutak terheltsége, a helyi menetrend szerinti járatok kihasználtsága pedig évről évre 

csökken, ami a bevételek elmaradását okozza, ezzel jelentős terhet róva a helyi közlekedést megrendelő 

önkormányzatra. Ezen folyamatok lassítása érdekében indokolttá vált Pápa autóbusz-közlekedési 

hálózatának felülvizsgálata és fejlesztése, e célból pedig a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 

Kft. munkatársai folytattak le széleskörű vizsgálatokat.  

Az elvégzett utasszámlálások, a lakossági kérdőíves felmérés, valamint a helyszínen szerzett 

tapasztalatok alapján a hálózat és a menetrendek újragondolása mellett javaslatot tettünk a díjszabás 

megreformálására, valamint bemutattuk azt is, hogy milyen további eszközökkel érhető el a 

közforgalmú közlekedés részarányának növelése (pl. új autóbuszok beszerzése). Az elkészült tanulmány 

legfontosabb eredményeként az új helyi hálózatra tett javaslat említhető, melynek alaptulajdonságai 

közé tartozik, hogy a teljesítmények, illetve a helyi menetrend szerinti feladatokat ellátó fordák 

számában ne következzen be növekedés, valamint az is, hogy az alapmenetrend a vasúti el- és 

ráhordások mellett, az utasok számára kiszámítható, ütemes eljutásokat biztosítson. A menetrendek 

tervezésekor a teljesítmények racionalizálása kiemelt szempont volt, így tovább erősítenénk a helyi- és 

helyközi autóbusz-közlekedés közötti munkamegosztás hatékonyságát. 

Összegezve megállapítható, hogy a tanulmány kiemelt szerepet tölt be a közforgalmú közlekedés 

népszerűségének növelése szempontjából, ugyanis az elkészített és Pápa Város Önkormányzatával 
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egyeztetett menetrendek az új közszolgáltatási szerződés alapját fogják képezni, melynek előkészítése 

tovább folytatódik az előttünk álló időszakban. 
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Kivonat: A tehergépkocsi-vezetők kötelező pihenési ideje és a vezetési idő megengedett hossza az AETR 

egyezmény (Európai Közúti Szállítási Megállapodásban foglalt) szabályaiban van rögzítve, a magyar 

jogszabályi keretek is ennek megfelelően kerültek kialakításra. A fontosabb útvonalak mentén fekvő 

pihenőhelyek bizonyos időszakokban jelentős kapacitáshiányt mutatnak, ami a gépkocsivezetők 

számára megnehezíti a pihenés tervezhetőségét, rontva a fuvarozó vállalkozások hatékonyságát. A 

kutatás hátterét a KTI részére három, a magyar piacon jelentős szolgáltató által rendelkezésre 

bocsátott adatbázis adja, amely két őszi hónapra (október-november) vonatkozóan tartalmazza a 

tehergépjárművek útvonalának pozíció adatait. Felhasználásukkal azonosítani lehet azokat a 

megállókat, ahová a tehergépjárművek nagyobb számban érkeznek és ahol hosszabb időt töltenek. A 

pihenőhely-adatbázissal történő összevetéssel a vizsgálat feltárja a legnagyobb mértékben kihasznált 

pihenőhelyeket, ami elősegítheti a kapacitások optimális elosztásának tervezését. A kidolgozott 

módszerek segítségével országszerte 434 pihenőhelyet vizsgáltunk meg, bemutatva a különböző 

időtartamú várakozások területi eloszlását, azokat a pihenőhelyeket, amelyek jelentős számú 

tehergépkocsi-vezető részére nyújtanak pihenési lehetőséget. Az adatok megvizsgálása révén 

következtetések vonhatók le a vezetési és pihenőidő kihasználásának sajátosságairól, illetve az 

infrastrukturális adottságok használatának egyenlőtlenségeiről. 

Kulcsszavak: közúti áruszállítás, kötelező pihenőidő, járműkövetés, forgalomtérképezés 

Bevezetés 

A tehergépkocsi-vezetők kötelező pihenési ideje és a vezetési idő megengedett hossza jogszabályokban 

van rögzítve. A fontosabb útvonalak mentén fekvő pihenőhelyek azonban sok esetben jelentős 

kapacitáshiányt mutatnak, ami a gépkocsivezetők számára nehezíti a pihenés tervezhetőségét, 

veszélyezteti az előírások betartását, esetenként a kijelölt pihenőhelyeken kívüli megállásokat 

eredményez, növelve a hatóság ellenőrzési feladatait, egyúttal rontva a fuvarozó vállalkozások 

hatékonyságát. A helyzet javítása érdekében hozandó intézkedések alátámasztására szükséges a 

problémák méretét és területi eloszlását feltáró vizsgálat elvégzése.  

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) először a tehergépkocsi-forgalom 2016-ban 

készült országos célforgalmi mátrixának kidolgozása kapcsán használta fel a jármű nyomkövető 

vállalkozásoktól beszerzett GNSS-pozíció (Global Navigation Satellite Systems) sorozatokat [1]. A 

projekt hátterét a fent említett Országos Célforgalmi Felmérés (OCF) adatbázisa adta, amely 2015 két 

őszi hónapjára (október-november) vonatkozóan tartalmazza a tehergépjárművek útvonaladatait, 

melyeket három szolgáltató (i-Cell, iData, WebEye) bocsátott rendelkezésre. Mindez a Magyarország 

útjait használó tehergépjárművek pihenési és utazási idejének valós adatokon alapuló számítására 

biztosít lehetőséget. Az OCF adatbázisa időbélyegekkel kiegészítve tartalmazza a GNSS navigációval 

mért útvonalpontokat, így hiteles információt nyújt a hosszabb idejű megállásokról és a köztük eltelt 

időről is. Ennek felhasználásával azonosítani lehet azokat a megállókat, amelyeket a tehergépjárművek 
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jellemzően pihenőidejük eltöltésekor használnak, ezt pedig össze lehet vetni a pihenőhely-adatbázissal. 

Hasonló, friss adatok alapján az aktuális folyamatok megismerésére is lehetőség nyílik. A vizsgálat a 

közlekedésbiztonsági szempontokon túl feltárja a legnagyobb kihasználtságú pihenőhelyeket, az 

infrastruktúra biztosította lehetőségeket, amely ismeretekkel elősegíthető a kapacitások optimális 

elosztása. 

1. Módszertan 

1.1 Járműkövetési adatbázis 

A 2016 előtti forgalmi felmérések Magyarországon jellemzően kikérdezésekkel és mintavételen alapuló 

eljárásokkal történtek [1-3], követve a nemzetközi jó gyakorlatokat [4-8]. A flottakövetéshez és 

útdíjszámításokhoz köthető jármű nyomkövető rendszerek elterjedésével viszont lehetőség nyílt a 

műholdas helymeghatározással gyűjtött pontok kiértékelésére is [9, 10]. A rendelkezésre álló 

adatállományok nem fedik le az áruforgalom lebonyolításában résztvevő járművek összességét, azonban 

a fent említett három nagy szolgáltató együttesen lefedi a magyarországi Nemzeti Útdíjfizetési 

Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. által kibocsátott On-Board Unitok (OBU-k) piacának több mint felét. Ezen 

kívül az adatok pontossága és az adatbázis nagysága alapján kellően reprezentatívnak tekinthetőek az 

adatok a gyakori célpontok, útvonalak és vezetői szokások vizsgálatának céljából. Maguk a 

rendelkezésre bocsátott helymeghatározási adatsorok a koordinátákon felül a hozzájuk tartozó 

időbélyegeket és a jármű anonimizált azonosítóját tartalmazzák, a további paraméterek előállítása 

(megtett távolságok és időértékek) a feldolgozás következő lépéseiben történt meg.  

Jelentősebb korlátot a rendelkezésre álló adatsorok esetében az elemzés szempontjából a 

járműkategóriára vonatkozó információ hiánya jelentett, ez ugyanis nem teszi lehetővé a járműösszetétel 

becslését, ugyanakkor valamennyi a 3,5 tonna feletti tartományba tartozik. A kiértékelt és az 

alábbiakban bemutatott adatsorok nem fedik le a három említett szolgáltatóhoz tartozó összes járművet, 

az adatbázisban ugyanis voltak hiányos, hibás adatok is, melyeket különféle heurisztikák alapján, 

számítógépes algoritmusokkal szűrtünk ki, a nyomkövetési pontok földrajzi és időbeli eloszlását 

ugyanakkor ezek az adattisztítások érdemben nem befolyásolták. 

1.2 Időbélyegek feldolgozása 

Az időbélyegeket, járműazonosítókat, koordinátákat és további járműmozgási adatokat tartalmazó 

táblázatokat vesszővel elválasztott CSV formátumban tároltuk a hatékonyabb tárolás érdekében. Az 

adattáblák feldolgozásának első lépésében egyedi azonosítószámokkal láttuk el az összes utazási 

adatsort. Bár az eredeti CSV fájlok is tartalmaznak járműazonosítókat, az utazások elkülönítése 

elengedhetetlen a további számítási műveletekhez, a járművek egyes utazásaira számított geometriai, 

távolság és időbeli értékek ezek az elsődleges azonosítókulcsok segítségével köthetők össze egymással 

és az adott járművekkel, utazásokkal.  

Az adatállomány egy részét megszakadt, hibás utazási útvonalak tették ki, amit az OBU-k rendszertelen, 

utazási végpontokhoz nem kapcsolódó (országhatár átlépésének idejéhez közeli) ki- és bekapcsolása 

idézett elő. A tévesen megjelölt utazási végpontok súlyosan torzították volna a vizsgálati eredményeket, 

ezért a feldolgozás következő lépésében eltávolításra kerültek. Szűrésüket egy egyszerű algoritmussal, 

az utolsó érkezési koordinátájuk és az első indulási koordináta összevetésével végeztük. A kisebb, 

településen vagy telephelyen végzett mozgásokat figyelmen kívül hagyva a nyomkövetési útvonalat 

akkor tekintettük megszakítatlannak, ha a két koordináta távolsága 0,1 földrajzi foknál, azaz kb 10 

kilométernél nem több. 

1.3 Forgalmi jellemzők meghatározása 

A tehergépjárművek pihenőhely-választási mintázatának megértéséhez áttekintettük az országos közúti 

forgalom jellemző viszonylatait, a Magyarország közutait kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt 

publikusan elérhető Országos Közúti Adatbankja (OKA) alapján. Az OKA esetében az országos közúti 

keresztmetszeti forgalomszámlálást a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően mintavételi eljárással (az 

ún. sampling módszer alkalmazásával) hajtják végre. Alapvető célkitűzés az évi átlagos napi forgalom 

(ÉÁNF) meghatározása. Ehhez ismerni kell a forgalom napi, heti és havi ingadozásának 

törvényszerűségeit, melyeket a törvényszerűségi állomásokon, hosszabb ideig tartó 

forgalomszámlálással határoznak meg. 
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A számlálási módszer lehetővé teszi, hogy a forgalom időbeli ingadozásának ismeretében valamely 

keresztmetszetben az évi átlagos napi forgalmat viszonylag kevés adatból (kisszámú mintából, rövid 

ideig tartó számlálás eredményéből) megfelelő pontossággal és megbízhatósággal lehessen 

meghatározni. A számításokhoz kombinálni kell a kézi és az automatikus forgalomszámlálási 

módszereket, előbbiek elsősorban a járműfajták elkülönítéséhez és a forgalom járműosztályok szerinti 

szerkezetének meghatározásához, míg az automatizált mérőhelyek a forgalom volumenének 

számszerűsítéséhez szükségesek. A 2017. évtől kezdődően a Rendőrség által üzemeltetett VÉDA Közúti 

Intelligens Kamerahálózat fix telepítésű számlálóhelyeinek forgalmi adatai is bekerültek az OKA 

feldolgozásba, a 2019. évben 113 mérőhellyel. 

Jelen kutatásban a fenti módszertan alapján gyűjtött adatokkal vetettük össze a vizsgálat alapját képező 

minta jellegzetességeit, hogy validálhatók legyenek a kapott eredmények. 

 

1. ábra: Az Országos Közúti Adatbank forgalmi térképe [11] 

1.4 Pihenőhelyek elhelyezkedésének meghatározása 

A 2015-ös felmérés [11] országos térképe alapján megállapítható, hogy az egységjárművekre számított 

országos közúti forgalom továbbra is a nagyvárosok, mindenekelőtt Budapest vonzáskörzetében, 

valamint a négy legfontosabb, nemzetközi jelentőségű autópálya (M1, M3, M5, M7) mentén a 

legmagasabb (1. ábra). Az általunk vizsgált adatbázisban a megállások helye jól tükrözte a forgalom 

nagyságának jellemző elhelyezkedéseit.  

A vizsgálatban a magyarországi fizetős utak mentén található pihenőket, valamint a határ menti, azaz a 

magyar határtól 200 méteres távolságon belüli pihenőhelyeket vettük figyelembe. Összesen 434 

pihenőhelyet jelöltünk ki, ebből 5 Ausztriában, Szlovákiában és Szlovéniában (a jellegzetes határmenti 

várakozások megjeleníthetősége érdekében). Ennek a pihenőhelyi adatbázisnak az elemeit nyílt online 

forrásokból (IRU, DKV-Euroservice és Truck Parking Europe) gyűjtöttük össze. Az adatokból 

kinyerhető információk helyességét egy kiegészítő felméréssel ellenőriztük, a forgalmasabb 

pihenőhelyeken helyszíni bejárást is végeztünk: négy különböző napon és időszakban lebonyolított 

adatfelvételünk során összességében 105 db parkoló foglaltságát vizsgáltuk, melyek összesen 3588 

férőhellyel rendelkeznek. Közülük a legnagyobb befogadóképességű a Hedoti Autohof Győr 

magánparkoló, mely 250 férőhellyel rendelkezik, míg a közvetlenül a vizsgált gyorsforgalmi 

útszakaszok mellett fekvők közül a Szigetszentmiklós OMV benzinkút pihenőhely, Szeged felé vezető 

oldali pihenője rendelkezik a legtöbb, 52 db parkolóhellyel. A felmérések során közvetlenül az 

autópályák és az M0 autóút mentén 61 pihenőt, benzinkutat vagy tengelysúlymérő állomást, míg azok 
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környékén 23 magánpihenőt és 21 benzinkutat, áruházi parkolót vagy út menti parkolót kerestünk fel és 

vizsgáltunk meg, ahol a gépkocsivezetők számára előírt pihenőidőt szabályos keretek között lehet 

eltölteni. 

A parkolóövezetek térképi kijelölésének van ugyanakkor egy technikai korlátja, a nagy adatmennyiséget 

feldolgozó térinformatikai műveleteknél ugyanis nagy jelentősége van a kijelölt poligonok formájának, 

geometriájuk összetettségének, a sok ponttal körbehatárolt sokszögek jóval nagyobb számítási kapacitás 

igényelnek, mint az egyszerűbb alakzatoknak, nagy adatigényű vizsgálatunkban ezért csak a körlap 

alakú övezetek (ún. bufferek) voltak alkalmasak a vizsgálat elvégzésére. A helyszíni bejárások 

megállapításai megerősítették azt a következtetést, hogy hozzávetőlegesen 200 méternél érdemes 

meghatározni a buffer övezetek határát. Az adatbázis feldolgozásának tapasztalatai alapján is ez az a 

távolság, ami optimálisan határolja körül a pihenőkhöz tartozó megállási pontokat, magában foglalva az 

esetlegesen megállási célra is felhasznált, de a kijelölt pihenőhelyeken kívül eső területeket. 

A vizsgálat módszertanának különböző elemeit a 2. ábra mutatja be. 

 

2. ábra: A vizsgálati módszertan (saját szerkesztés) 

2. Eredmények 

2.1 Forgalomnagyság 

A pihenőhelyek forgalmának meghatározásához a nyomkövetési adatokból kinyert a megállóhelyek 

körül létrehozott buffer övezetekbe eső megállási pontokat összegeztük. A nyomkövetési adatbázis 

alapján készült parkolóhely forgalmi becslés értékei korrelálnak az Országos Közúti Adatbankban a 

parkolóhelyhez kapcsolódó útszakaszokra megadott forgalmi adatokkal [11]. A parkolókat a hozzájuk 

rendelt utazási végpontok száma alapján tíz egyenlő számú pihenőhelyet tartalmazó decilisbe soroltuk, 

a legforgalmasabbaktól a legkevesebb megállással rendelkezőkig (3. ábra). 
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3. ábra: A pihenőhelyek 10 osztálya a forgalom nagysága alapján elkülönítve (saját szerkesztés) 

Az eredményül kapott tíz pihenőhely kategória térbeli eloszlása a főbb tranzitútvonalak mellett tükrözi 

a pihenők kapacitását is, hiszen nagyobb forgalmat csak a több férőhellyel rendelkező parkolók tudnak 

fogadni, ugyanakkor a kisebb forgalmúak között találunk nagyobb és szerényebb kapacitású 

pihenőhelyeket egyaránt. A vörös színnel jelölt forgalmas pihenők korrelálnak az Országos Közúti 

Adatbank [11] forgalmi adataival is, ahhoz hasonlóan Budapest környékén, valamint a nyugati 

országrész felé vezető útvonalak mentén és az országhatárokon jeleznek több megállást. 

2.2 Kritikus hosszúságú utazások 

Elemzésünk elsődleges feladata a pihenőhelyekre érkező tehergépjárművek utazási idejének vizsgálata 

és a hosszabb vezetési idők térképezése, melyek jelzik, merre lehet nagyobb igény a pihenő kapacitások 

bővítésére a kimerült járművezetők számára. Kutatásunk célja továbbá a pihenőhelyek ideális 

megválasztásának támogatása, az ezt elősegítő intézkedések bevezetése, esetleg a későbbi lehetséges 

hatósági ellenőrzések helyszíneinek kijelölése. Mivel a nyomkövetési adatállomány csak minta, azaz 

nem teljeskörű, ezért elemzésünkben statisztikai becslésekre is támaszkodtunk a hézagmentes útvonali 

adatsorokra alapozva. Vizsgálatunkban elsősorban a hosszabb vezetési idejű utazásokat térképeztük, a 

vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve ábránkon a 3 és fél óránál hosszabb utazások előfordulását 

jelenítettük meg. Mivel a megszakadó útvonali adatpontok miatt jelentősen felül vannak reprezentálva 

az adatbázisban a rövidebb utazások, így a hosszabb utazások arányát nem lehetett magas 

megbízhatósággal becsülni, a relatív arány helyett ezért a 3,5 óránál hosszabb utazások abszolút számát 

vittük térképre az egyes érkezési pihenőhelyekre vonatkozóan (4. ábra). Mivel az eredmény így 

becslésnek tekinthető, ezért abszolút számértékek helyett a pihenőhelyeket decilisekre osztottuk, a 

beérkezett 3,5 óránál hosszabb menetidejű utazások száma alapján. A térképen piros szín jelöli azokat 

a pihenőhelyeket, ahová a legtöbb és kék szín amelyekbe a legkevesebb hosszú menetidejű 

tehergépjármű érkezett. 
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4. ábra: A 3,5 óránál hosszabb utazások előfordulása az érkezési pihenőhelyeken 

(saját szerkesztés) 

A hosszabb menetidejű utazások jól láthatóan jellemzően a jelentősebb határátkelő helyek környékén 

találhatók (Nagylak, Biharkeresztes, Sátoraljaújhely, Hegyeshalom, Tornyiszentmiklós), valamint a 

legforgalmasabb, nemzetközi jelentőségű útvonalak mentén, így a 4-es főút, illetve az M0, M1, M7 

autópályák közelében. 

2.3 Várakozási idők 

Elemzésünkben kiemelt figyelmet szenteltünk azoknak a közúti pihenőhelyeknek és tehergépjármű 

parkolóknak, ahol a tehergépkocsi vezetők hosszabban várakoznak és feltételezhetően a kötelező 

pihenőidejüket töltik. A bevezető fejezetben részletezett jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elsősorban a 45 percen, illetve a 9 órán túli várakozásokat vizsgáltuk, és az egyes pihenőhelyekhez 

rendeltük az ott megálló tehergépjárművek jellemző várakozási idejét. 

A 45 percnél többet várakozók számát a pihenőhelyen megálló valamennyi tehergépjármű számára 

vetítettük és 5 kategóriát határoztunk meg: 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% illetve 80-100% (5. ábra). 

A színskálán a vörösebb árnyalatok mutatják a 45 percnél tovább várakozók magasabb, míg kékebb 

árnyalatok az alacsonyabb arányát. A térképen jól látszódik, hogy a pihenőhelyeken túlnyomó 

többségénél az ott megálló tehergépjárművek legalább 45 percet töltenek el. Területileg az országon 

belül viszonylag egyenletesen oszlanak el ezek a pihenők, közéjük ékelve pedig találhatók olyan 

megállóhelyek is, melyekre a hosszabb várakozás nem jellemző (például benzinkutak).  
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5. ábra: A 45 percnél többet várakozó tehergépjárművek aránya az összes várakozóból 

(saját szerkesztés) 

 

6. ábra: A 9 óránál többet várakozó tehergépjárművek aránya az összes várakozóból 

(saját szerkesztés) 

A 9 óránál hosszabban várakozó tehergépjárművek túlsúlya már inkább az ország belsejében 

találhatóak, gyakran olyan pihenőknél, ahol szálláslehetőség is van, például Balástyán (6. ábra). A 

pihenőidőknek az ország összes pihenőhelyére vonatkoztatott gyakoriság eloszlása az alábbi 7. ábra: 
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7. ábra: A vizsgált magyarországi pihenőhelyeken megálló tehergépjárművek várakozási 

időtartamainak megoszlása (saját szerkesztés) 

2.4 Pihenőhelyek forgalmának mikroelemzése 

A nagyforgalmú, túlterhelt pihenőhelyek térképezésére nyújthat alternatív módszert a parkolóhelyekről 

kiszorult, szabálytalanul várakozó tehergépjárművek felmérése, melyek feltételezéseink szerint a 

megállóhelyek telítettségére utalnak. Szabálytalan parkolásra leggyakrabban a pihenőhelyek bevezető 

útszakaszainál, továbbá a pihenőkön belül a szélesebb átvezető utak mentén kerül sor, ahol a teljes 

útpályának csupán egy részét elfoglalva a tehergépjárművek a gépjárműforgalom jelentősebb 

akadályozása nélkül tudnak várakozni. 

A pihenőhelyeken kívüli várakozások értelemszerűen a gyorsforgalmi utakon kívül eső közúthálózaton 

gyakoribbak, meghatározásuk és elkülönítésük ezeken a helyszíneken jelentős módszertani kihívást 

jelent mind a terepi, mind a nyomkövetéses adatok feldolgozásakor. A tehergépjármű-vezetők 

pihenőidejüket gyakran töltik különféle ipari telephelyek parkolóiban, megszűnt benzinkutaknál és 

egyéb kiszolgáló egységek mellett, kamionmosóknál, felhagyott építési területeknél, valamint további, 

nem kijelölt helyszíneken. Ezek az alternatív megállóhelyek gyakran a kijelölt tehergépjármű parkolók 

közvetlen szomszédságában helyezkednek el, megnehezítve a vizsgált pihenőhelyek forgalmának 

meghatározását is, ugyanakkor a terepi felméréseken alapuló becslésekkel pontosíthatóak az 

eredmények.  

0-15p 15-45p 45-90p 90p-4h 4h-8h 8h-12h 12h-16h 16h-
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8. ábra: Megállási pontok a kijelölt parkolókban és azokon kívül (M5 szatymazi pihenő) 

(saját szerkesztés) 

A 8. ábrán az M5-ös autópálya szatymazi pihenőhelyét mutatjuk be, ahol a megállási pontok eloszlása 

mutatja, hogy a várakozások körülbelül egytizede esik a kijelölt parkolóhelyeken kívül 

fekvőútszakaszokra. A szabálytalan parkolásokon kívül ugyanakkor az adatbázis nyomkövetési pontjai 

tartalmazhatnak hibás, folytonos utazás közben rögzített valótlan érkezési pontokat is, ezért nem 

feltétlenül jelölnek minden esetben valós szabálytalan parkolást, becslésekre viszont alkalmasak. Jelen 

tanulmányban, melynek léptéke országos szintű, nincs mód az összes pihenőhely alaprajzának és 

további jellegzetességeinek felvételezésére (például ha a szabálytalankodók csak a benzinkút 

használatára várakoznak), ugyanakkor kisebb esettanulmányokban, egyedi pihenőhelyeknél a 

későbbiekben van lehetőség ezek mélyebb vizsgálatára és a túlterheltség pontosabb becslésére. 

A klasszikus hőtérképes ábrázoláson túl az eredmények egyéb vizsgálatokra is módot adnak, egy-egy 

kiválasztott helyszínt is meg lehet vizsgálni részletesebben. Így nem csak a várakozások darabszámát, 

hanem az időtartamot is ábrázolni lehet (országos léptékben ez nem lenne látható). 

A 9. ábra egy példát mutat be, melyen az M5 autópálya inárcsi pihenőhelyén a szerdai napokon 

tapasztalható várakozási időket láthatjuk. Megfigyelhető a rövidebb várakozások túlsúlya, de található 

számos 8 órán túli várakozás is. A pontok elhelyezkedéséből az valószínűsíthető, hogy esetenként a 

parkoló bejáratában is megállnak, valószínűleg telítettségi problémák miatt. 
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9. ábra: A várakozási időtartamok megoszlása az M5 autópálya inárcsi pihenőjében szerdai napokon 

 

10. ábra: A várakozási időtartamok megoszlása az M1 autópálya hegyeshalmi tehergépjármű 

parkolójában vasárnapi napokon 

Bemutatunk egy vasárnapra érvényes példaábrát is. Ezen a Hegyeshalom melletti, határ közeli parkolót 

láthatjuk (10. ábra). Látható, hogy kevés a rövid idejű megállás, a több órás várakozások dominálnak. 
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Az adatfelvételek során a korábbiakon túl a felmérést végző személyzet a következő megállapításokat 

tette: 

• számos tehergépjármű távozik a pihenőhelyekről a kamionstop végezte előtt már pár órával is és 

a kamionstop ellenére is jelentős számú tehergépjárművel találkoztunk a közúti forgalomban, 

láthatóan a gyorsforgalmi úthálózaton és a pihenőhelyeken is egyaránt túlsúlyban vannak a kelet-

európai honosságú tehergépjárművek, azaz minden tizedik tehergépkocsi nyugat-európai 

honosságú, 

• az M1 autópálya menti pihenőhelyek hétköznap telítettebbek, mint hétvégén (pl. 05.04-én, 

szombaton a Lajtai pihenőnek nagyon alacsony volt kihasználtsága volt, míg 05.08-án, szerdán 

majdnem tele volt), pihenőhelyek hiányában több helyen is sok a szabálytalanul várakozó 

tehergépjármű,első sorban a kisebb kapacitású pihenőhelyeken.; a lezárt pihenőkben is felbukkan 

1-2 várakozó jármű 

Konklúzió 

Vizsgálatunkban azonosítottuk azokat pihenőhelyeket, ahol magas az aránya és számossága a napi 

pihenőjüket töltő járműveknek, másrészt a nagyobb forgalmúak mellett azokat is, amelyek még 

rendelkeznek szabad kapacitással, ezek nagyobb vonzereje csökkenthetné a közelükben fekvő zsúfolt 

pihenőhelyek túlterheltségét.  

Kutatásunk eredményei bemutatják a pihenőhelyek használatának jellemző módját, amelyre 

támaszkodva megtervezhetők egyrészt a hatósági vizsgálatok, másrészt a szükséges intézkedések a 

kapacitás bővítésétől a tájékoztató rendszer fejlesztéséig. A mikroszintű vizsgálat megbízói igény 

alapján az elkészült módszertan alapján elvégezhető más pihenőhelyekre is, amellyel további 

szempontok tárhatók fel egy esetleges fejlesztéshez. 

A kutatás keretében egy olyan módszert dolgoztunk ki, amely kiválóan alkalmas: 

• a tehergépkocsik utazását leíró nyomvonal adatbázis létrehozására a részletes, az időbélyeggel 

ellátott pozíciósorozatot tartalmazó nyomkövetési adatállományra támaszkodva; 

• az utazási nyomvonalak és a munka során létrehozott magyarországi pihenőhelyi térképi 

állomány összekapcsolására;  

• a pihenőhelyre érkezés előtti utazási idő meghatározására; az egyes utazási és várakozási 

jellemzők (mint például a különböző időtartamú várakozások) sűrűsödési pontjainak áttekinthető 

térképi megjelenítésére;  

• a pihenőhelyek tehergépkocsi parkolóhely kihasználtságának becslésére; az egyes pihenőhelyek 

használatának feltárására irányuló mikroszintű vizsgálatokra. 

A kidolgozott módszerek segítségével országszerte 434 pihenőhelyet vizsgáltunk meg, bemutatva a 

szabályozásnak megfelelően meghatározott különböző időtartamú várakozások területi eloszlását, 

azokat a pihenőhelyeket, ahol jelentős a megengedett vezetési időt kihasználó utazási időt követően 

megálló járművek aránya.  

A vizsgálat alapját képező nyomkövetési adatállomány nem teljeskörű, az adott két hónapos időszakban 

lebonyolódott tehergépkocsi forgalomnak mintegy 46%-át tartalmazza, tehát a vizsgálatok eredményei 

jól mutatják a folyamatokat, az alapsokaságra vonatkozó számított értékeket (pl. a várakozási időket, 

azok területi eloszlását), de konkrét járműszámok (pl. adott időben adott területen várakozó 

tehergépjárművek száma) nem határozhatók meg, ezen a téren csak becslésekre van lehetőség. 

Az eredmények közül kiemelésre érdemesek az alábbiak (megállapításaink minden esetben a 

tehergépjárművekre vonatkoznak): 

A legnagyobb forgalmú pihenőhelyek elsősorban a legfontosabb (például az M1-M0-M5-M43, vagy a 

81-62. sz.) tranzitutak mellett találhatóak.  

A 45-90 perces várakozások sűrűsödési pontjainak hőtérképe szintén kirajzolja a fő tranzit útvonalakat 

(M1, M3, M35, 4-42, M5, M7, M86), ezeken belül is kiemelkednek a Budapest térségében, illetve az 

M1 határközeli szakaszán található pihenőhelyek. Ezek mellett megjelenik néhány nagyforgalmú 

schengeni határátkelőhely is, elsősorban Záhony és Röszke. 
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A 9-10 órás napi vezetési időt követő hosszú pihenő eltöltéséhez más körülmények szükségesek, mint a 

rövidebbekhez. Igaz, hogy szinte minden pihenőben találni napi pihenőjét töltő járművet, de arányuk jól 

mutatja, hogy a gépkocsivezetők melyeket részesítik előnyben. Tekintve, hogy ez az érték közvetlenül 

nem függ a befogadó képességtől, itt megjelennek kisebb, nem a fő tranzit útvonalak mellett fekvő 

pihenőhelyek is.  

Mikroszintű vizsgálattal mutattuk be azt, hogy egy-egy pihenőhely esetében rendszeresen előfordul, 

hogy a tehergépkocsik rendszeresen várakoznak a be- és kivezető útszakaszokon, ami egyrészt 

szabálytalan és veszélyes, de egyúttal a pihenőhely túlzsúfoltságára utal. Ilyen pihenőhely például az 

M5 szatymazi pihenőhelye is, ahol a számítógépes vizsgálat eredménye összecseng a helyszínen 

tapasztaltakkal. 

A kutatás folytatása több irányban is célszerű, segítve a magyarországi hatóságok munkáját. Egyrészt a 

módszertan továbbfejlesztése növelheti az eredmények pontosságát, ezzel a beavatkozások 

megalapozottságát (például a parkolók területi lehatárolásának útgeometriai megoldása), másrészt az 

alapadatok minél teljesebb körű be- vagy megszerzése, amely az elemzések megbízhatóságát növelné. 

Az alap adatbázis tisztítási folyamatát gyorsítaná meg egy olyan vizsgálat, amely összevetné a pozíció 

adatok alapján generált útvonalat a valósággal. Ennek igen nagy jelentősége lenne, s validálna számos 

modellezési feltevést, pontosítva az eredményeket. Kétségtelen, hogy ez néhány jármű anonimitásának 

a felfedésével járna, de kutatási titoktartás mellett megfontolásra volna érdemes. 
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Bevezetés 

Az európai vasút piaci modellváltása a ’90-es években arra késztette a társaságokat, hogy az egymás 

közötti kommunikáció kereteit újra értelmezzék és megtalálják a kommunikáció optimumát, 

hatékonyságát. A szervezett gazdasági, ipari folyamatok, a logisztika, a helyváltoztatás hatékonyabb 

megvalósítását igényli a vasúti szektortól. Ezt a hatékonyságot legegyszerűbben az eljutási idővel lehet 

mérni mivel ezt realizálja a fuvaroztató, illetve az utazóközönség. 

Az eljutási idő csökkentése lehetséges az utazási sebesség növelésével, infrastruktúra felújításával, új 

infrastruktúra létrehozásával, új, modernebb járművek beszerzésével. Ezek komoly előkészítést igénylő 

és erőforrás igényes beruházások, hosszú megtérülési idővel, a bürokrácia útvesztőjéről nem is beszélve. 

Bizonyos esetekben viszont csak ezek jelentik a megoldást.  

Ugyanakkor az eljutási időt a technológiai folyamatok és a tartózkodások időszükségletének 

csökkentésével is racionalizálhatjuk. Ez a módszer más teret nyit meg és több lehetőséget is rejt magában 

amellett, hogy a beruházások erőforrás igénye csekély az utazási sebesség növeléséhez képest.  

Az információ érték. Ha ezt az értékes dolgot a megfelelő helyre eljuttatjuk, akkor óriási javulást 

érhetünk el a technológiai folyamatokban. Ez a logisztika egyik alappillére is. A megfelelő dolog a 

megfelelő helyen és időben legyen elérhető. 

Erre rájöttek a vasúti szektor meghatározó résztvevői is. Hogyan jöttek rá? Már a ’90-es évek végén 

látható volt, hogy a modern információ technológia fejlődése megállíthatatlan és olyan telematikai 

megoldásokkal szolgál, ami az addigi kommunikációs szokásokat átírja. Emellett felfigyeltek a 

természet törvényszerűségeire. Felfigyeltek arra, hogy akkor sikeres és fejlődőképes egy közösség, vagy 

életforma, ha a résztvevők erősítik egymást, ki tudják használni egymás képességeit, és nem zárkóznak 

el az együttműködéstől, hogy a lehető legjobb életet élhessék. Röviden, megvan a természetes 

összhangjuk. 

Az óceánban az egysejtűektől a bálnákig, az erdőben a fűszáltól a fák lombkoronájáig, a szavannán a 

hangyától az oroszlánig minden élőlénynek megvan a maga szerepe abban, hogy az életterük, 

közösségük egyensúlyban létezzen a természet által kijelölt helyén. 

Ugyanígy a telematikai közösségben is meg lehet találni minden szereplő helyét, legyen az személy, 

eszköz, funkció és a megfelelő helyen alkalmazva a közösség egyik építőkockája lehet. 

[1] „A siker mindig is az alkalmazkodáson múlott. Az evolúció története tele van csodálatos állatokkal, 

amelyek nem tudtak alkalmazkodni.” 

Az írásban megpróbálok rávilágítani azokra a törvényszerűségekre, melyek segítséget nyújt ahhoz, hogy 

a vasúti szektor szereplőiben világossá váljon a telematikai megoldások iránti közös gondolkodás 

igénye, ezzel együtt tudatos legyen a közös fejlődés a szektor ipari pozíciójának  
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1. A rendszerintegrációról általában 

A számítástechnika őskorában még „faék” bonyolultságú programokat lehetett készíteni. Az integrált 

áramkörök megjelenésekor lehetett elkezdeni a komolyabb programok létrehozását. Egy-egy 

számítógép alkatrészeinek működését hangolták össze és kisebb nagyobb funkciók, programok 

segítségével egy helyi rendszert hoztak létre. Ezek a munkák voltak az első rendszerintegrációs 

feladatok. 

Mit jelent napainkban rendszerintegráció? Erre a kérdésre rengeteg, hasonló választ kapunk az 

interneten. Lásd. 

[2] „A rendszerintegráció tömören a következőt jelenti. A különböző funkcionális és technikai 

rendszerelemek egyesítésével egy olyan átfogó és komplex IT infrastruktúra kialakítása, amely 

biztosítja a komponensek leghatékonyabb együttműködését.” 

[3] „Egymástól függetlenül, szigetszerűen kialakult információrendszerek összerendezése integrált 

rendszerbe.” 

[4] „A teljes informatikai környezet összehangolt kialakítása az optimális működés érdekében. A 

hardvertől a felhasználói szoftverekig minden elemet felölel, beleértve a felhasználók oktatását is. 

Általában a meglévő hardver és szoftver elemek és az új hardver és szoftver elemek összhangjának 

megteremtésére is szükség van.” 

[5] „A rendszerintegráció lefedi a különféle IT-rendszerek, hardverek és szoftverek összekapcsolását. 

Egy jól megtervezett és működő IT infrastruktúra biztonságos és hatékony keretet ad az Ön cége 

számára is. Az integrált IT rendszerek biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt, gyors hozzáférést, 

megbízhatóságot és a holisztikus információkezelést cégén belül.” 

A rendszerintegrációt egyébként nevezhetjük egy közösség létesítésének is, ahol együttműködnek, 

együtt élnek, a különböző IT rendszerek. Ebből még nem következik, hogy a rendszerintegráció 

mekkora területre van hatással, csak az, hogy létező és alkalmazott tudományról van szó. 

Nézzük tovább, van-e olyan tudomány, ami ide kapcsolódik? 

[6] „A telematika a tudomány olyan területe, amely magában foglalja a számítástechnika és a 

kommunikációs technológia ismereteit az adatok továbbítását lehetővé tevő szolgáltatások vagy 

alkalmazások terveinek, folyamatainak és technikáinak fejlesztése érdekében.” 

Tehát, a telematika egymástól távolabb eső lokálisnak nevezhető rendszerek további integrációjával 

foglalkozó tudomány. Gyakorlatilag földrajzi értelemben a nagyobb kiterjedésű vállalatok 

munkaállomásainak és akár azok ügyfeleinek integrációját is megvalósíthatja. 

Napjainkban viszont egyre többféle adatbázis, egyre több IT rendszer létezik, egyre több telematikai 

megoldás lát napvilágot. Az emberiség híres a maga köreiben a szervezettségéről és arról, hogy képes 

tanulni a múltban elkövetett hibáiból. Erre jó példa a T-Systems értelmezése: 

[7] „Az integrációs projektek korábban technológia rendszerintegrációs projektekként valósultak meg, 

a vállalat üzleti folyamataiba történő integráció másodlagos szempont volt. Az üzleti integráció az első 

számú vezérlő elv, így ma már nem elég egy elszigetelt alkalmazást implementálni és kiszolgálni egy 

adott szervezeti egység igényeit, hanem hatékonyan kell azt integrálni az ügyfél üzleti modelljébe, 

folyamataiba, szervezetébe.” 

A modern megközelítés szerint a vállalatok közötti rendszerintegráció fontos szempont, hogy az üzleti 

folyamatok mentén történjen és emellett a felhasználók igényeit is minél magasabb színvonalon 

szolgálja ki. A felhasználók az üzleti folyamatok rendkívül fontos résztvevői! 

Napjainkban már a legtöbb vállalat rendelkezik integrált rendszerekkel és időnként a piaci változások 

miatt néhány vállalat összeolvad. Erre a speciális feladatra külön figyelmet fordítanak például a Boston 

Consulting Group-nál, vagy a Deloitte-nál (ők a világ top 10 IT tanácsadói között vannak). Itt arról van 

szó, hogy a vállalati integrált rendszereket további integrációs lépések folytán egyesíteni, egységesíteni 

kell, ezt nevezik egyesülés utáni integrációnak (post-merger integration). 
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A rendszerintegrációról általában ennyit, a következő fejezetben megpróbálok a természet 

törvényszerűségeiben kutatni kicsit, hogy érthetőbbek legyenek a vasúti szektorban eddig megvalósult 

rendszerintegrációs folyamatok. 

2. Hogyan működnek az életközösségek 

Napjainkban szinte nem lehet olyan vállalatot találni, aki nem használ valamilyen információ 

technológiai rendszert. Vagy azért, mert saját tőkéjéből beruházott a hatékonyabb termelés, működés 

érdekében, vagy azért, mert jogszabály kötelezi egy számára ingyenesen biztosított alkalmazásban, 

például a számla kiállításra a Számlázz.hu-n. 

A következő részben arra szeretnék rávilágítani, hogyan érvényesülnek a természet törvényszerűségei 

az informatika fejlődésében, vagy éppen azzal ellentétes folyamat figyelhető meg. 

2.1 Az élet növekedése 

[8] „Az élet az egyetlen olyan folyamat a Világegyetemben, amelynek során az Univerzum entrópiája 

folyamatosan és konzekvens módon, külső behatások nélkül is csökken.” 

Az első élőlények a feltételezések szerint fehérje cseppecske formájában jelentek meg. Ezek a fehérje 

cseppecskék később sejtekké szerveződtek. Ezek a sejtek aztán sejt szervecskéket növesztettek és ezek 

a sejtszervecskék mai napig minden egyes sejt legfontosabb lételemei, hiszen belőlük jöttek létre a 

sejtek. A sejtek különböző szerveződési szinteken keresztül növényekké, állatokká fejlődtek. A 

fejlettebb élőlények is tovább szerveződtek csoportokba, és egy kiegyensúlyozott közösséget alkottak a 

többi csoporttal együtt. Egy rendszert állított össze a természet, ami önmagát tartja fenn és reagál az őt 

érő hatásokra. 

A „faék” egyszerű programoktól eljutottunk egy telematikai rendszert alkotó integrációs környezetig. 

[9] A természetben a fajok fejlődése Richard Dawkins brit természettudós szerint kétféle képen valósul 

meg. Az egyik az egyed szelekció, a másik a csoport szelekció. Erről többek között az Önző gén című 

könyvében ír.  

Az egyed szelekció lényege, hogy mindig a legjobb, a tökéletes, erős egyed viszi tovább a fejlődés útján 

az adott fajt, melyet a többiek önfeláldozással segítenek. 

A csoport szelekció lényege pedig az, hogy az adott csoport együttműködése során erősítik egymást, így 

a közösség erejét felhasználva fejlődnek tovább. 

Az emberiség történelmében is mindkét változat megtalálható. Gondoljunk csak az ókori Spárta 

újszülöttéire, vagy az maják, vagy inkák emberáldozatot bemutató véres szertartásaira. Sorolhatnánk 

még tovább a történelem „tévedéseit”.  

Szerencsére sokkal inkább jellemző az emberiségre a csoport szelekció. Szervezetten, egymást 

támogatva, kiegészítve nőttek komplett ökoszisztémává az esőerdők, tengerek és az emberi társadalmak 

is. A természet keresi az entrópia csökkentésének a megoldását. 

Az evolúció során több olyan esemény is történt, ami meglassította, majd újabb események katalizálták 

a fejlődést. Például, kifejlődött az élőlények tüdeje és a tengereken kívül is életben maradtak. Ha a 

hétköznapokban gondolkodunk, egyszerű példa egy tavaszi zápor óriási segítség egy konyhakertnek. 

Megindul a fejlődés és egyre több egyed és csoport fejlődik tovább mind mennyiségben és minőségben. 

A természet tovább keresi a rendezési lehetőségeket, de egy idő után a fejlődés elkezd lassulni, majd 

megreked. Ilyenkor új módszert keres a természet. 

Ezen a ponton jöhet be a képbe Malthus népesség növekedés elmélete, melyet 1803-ban jelentetett meg 

és igen nagy port kavart. [10] Eszerint az emberiség népesedése során elér egy pontot, ami után már 

nem tud tovább népesedni, mert elfogynak az erőforrások. Megfigyelése szerint az emberiség létszáma 

bizonyos időközönként duplázódik, és már az utolsó duplázódás időszakába léptünk. Ennek a végén 

megreked a fejlődés, az utána következő időszak történései pedig ismeretlenek. Az elmélet akkor igen 

nagy port kavart, de azóta többen is rájöttek, hogy igaz, sőt népszerű közgazdasági elméletté formálta 

ezt több tudós is a XX. században. 
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Ha a növekedés elméletet végig gondoljuk, akkor valóban látszik a törvényszerűség, növekedés, lassuló 

növekedés, megrekedés, új megoldás keresés, és kezdődik elölről. 

Most evezzünk vissza a rendszerintegrációra. 

2.2 Az információ technológia növekedése 

Az információ technológia alapjait a nagy számítási teljesítményre képes chip-ek szolgáltatják. Chip-

ek, vagyis inkább a számítógépek nélkül nincs élet az információ technológiában. A chip-ek mondhatni 

rendet teremtettek az adatfeldolgozási, számítási és továbbítási módszerek „entrópiájában”. 

A modern számítástechnika az integrált áramkörökkel működő chip-ek megjelenéséhez köthető. Az ezt 

követően megindult fejlődési időszakokat és a számítógépek megjelenési módjait az 50. ábra mutatja be 

legszemléletesebben. 

 

50. ábra: a „számítógépek evolúciója” 1930-tól napjainkig 

Itt látható, hogy az első generációs számítógépek még óriásiak voltak, ugyanakkor napjainkra ezeknél 

milliószor nagyobb teljesítményű eszközök elférnek az asztalunkon, sőt mi több a zsebünkben. Elértük 

azt is, hogy ezek az óriási teljesítmények felhőszolgáltatás képében már számunkra láthatatlanok. Csak 

egy felhasználói felülettel találkozunk mindösszesen. 

De itt is van növekedés elmélet? Hát persze, hogy van, a Moore törvény! [11] Gordon E. Moore, az Intel 

Corporation (a világ vezető chip fejlesztő és gyártó vállalatának) egyik alapító tagja szerint a számítási 

teljesítmények két évente megduplázódnak. Viszont ez a törvény arról nem szól, hogy ennek a 

növekedésnek mikor lesz vége.  

Talán azért sem azonosítja, mikor van vége, mert ez emberi elmével nem fogható fel.  

Talán azért is, mert az információ technológia fejlődése nem a természet törvényszerűségei mentén 

történik. 

A fejlődés sebessége valóban természetellenesen gyors. Egy számítógép számítási teljesítménye 

felfoghatatlanul nagy. 

Napjainkban szinte nem lehet olyan vállalatot találni, aki nem használ valamilyen információ 

technológiai rendszert. 

A fentiektől eltekintve az IT fejlődése minden tekintetben megfelel a természet törvényszerűségeinek. 

Vannak alapvető építőelemek, melyek nélkül nem létezne, ezek a számítógépek. Megvan az egyed 

szelekció. A legjobb fejlesztők viszik tovább az IT-t. Megvan a csoport szelekció is, hiszen ezek a 

fejlesztők egy-egy csoportot a tehetségükkel, képességeikkel az IT vezető vállalataivá építették fel. 

Például a Google… 
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Ezek a vezető IT-s vállalatok kutatásaikkal, újabb és újabb módszereikkel, szabványaikkal 

meghatározzák a fejlődési irányokat, és segítik a kisebb társaságok vagy az egyének felzárkózását. 

3. IT a vasúti szektorban 

Térjünk vissza az eredeti témára e hosszas felvezető után.  

A vasúti közlekedésben az alapvető kommunikációs eszköz a telefon és a távirat volt, ezek segítségével 

lehetett csökkenteni a tartózkodási időket. Ezt igyekeztek felváltani a számítógépekkel, mert rájöttek a 

szakemberek, hogy ezek segítségével az adatok feldolgozását gyorsabban elvégezhetik. Amellett, hogy 

elkezdték alkalmazni az információ technológiát, a telematika is betette a lábát, hiszen a helyi 

információs rendszereket elkezdték összekapcsolni, sőt, egész vállalatot földrajzi értelemben is lefedő 

rendszereket vezettek be. Ilyen volt például a MÁV Rt.-nél a Szállításirányítási Információs Rendszer 

(közismertebb nevén a SZIR) bevezetése 1997-ben. 

Újabb és újabb módszereket, szabványokat kezdtek el létrehozni, alkalmazni, annak érdekében, hogy a 

vasúti szektor hatékonyságát növeljék. Például a HERMES szabvány, Átjárhatósági Műszaki Előírások 

a telematikai rendszerekre, EDIFACT, EDIGES és még sorolhatnám. 

Megjelentek, újabb és újabb, a vasúti informatikával foglalkozó vállalatok, megjelent az üzleti folyamat 

elemzés, mint „normál üzemi körülmény” a fejlesztések kivitelezési folyamata. 

A vasúti piac liberalizálásával a szektor résztvevői észrevették, hogy a sok résztvevő között egyre 

körülményesebb, időigényesebb lesz a kommunikáció. Mivel a liberalizáció célja a közúttal szemben a 

vasút verseny pozíciójának javítása volt, az eljutási idők hatékony csökkentésére kellett fókuszálni. A 

megfelelő információt minél hatékonyabban a megfelelő helyre kell eljuttatni, annak érdekében, hogy a 

technológiai időszükségletek csökkenjenek, ezáltal az eljutási idő is csökkenjen. Itt kapott nagy 

jelentőséget a telematika és az információ technológia. 

2004 után Magyarországon is komolyabban bele kellett fogni a fenti folyamat szerinti gondolkodásba. 

Bár akkor is voltak már IT rendszerek, de azok nem támogatták megfelelően az Európai Unió által 

megfogalmazott célokat. 

A magyar vasúti szektor résztvevői újabb IT rendszerek és telematikai megoldások megvalósításába 

kezdtek. A legfontosabb résztvevőket a 51. ábra mutatja be.  

 

51. ábra: a vasúti rendszerintegráció fontosabb tagjai. 

A teljesség igénye nélkül, a következő felsorolásban láthatók az eddig megvalósított rendszerek, melyek 

valamilyen módon bizonyos szinten integráltan együttműködnek egymással: 
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• a MÁV Zrt. a PASS2, SAP, UTAS és különböző KÖFI projektek keretében hozott létre IT 

alkalmazásokat, sőt, ezek adattárházi szolgáltatásait; ezek között ki kell emelni az UTAS rendszer 

adatainak integrációját a MÁV-HÉV, a BKK FUTÁR vagy a Szegedi Közlekedési Társaság 

rendszerével. 

• A GySEV Zrt. a VIHAR, VEZÍR rendszerek folyamatos fejlesztése mellett úttörő a KÖFI 

funkciók definiálásában. 

• A MÁV Trakció Zrt. (azóta MÁV-START Zrt.-be olvadt) az EMIG, MFB bevezetésével úttörő 

eredményeket ért el még európai szinten is a vasúti jármű követésben. 

• A Rail Cargo Hungária Zrt. E-Freight, RC-TIS, ZIP, stb. alkalmazások illetve az új RC-GO 

implementálásával igyekszik gyorsabban kiszolgálni a technológiai folyamatokat. 

• A MÁV START Zrt. a VONTAT, E-VTK, JÉ, TicketChecker rendszerekkel szintén élen jár a 

telematikai és rendszerintegrációs megoldásokban, emellett több kereskedelmi és helyfoglalási 

adatcserében érdekelt. 

• A VPE Kft. a KAPELLA és TAKT alkalmazásokkal forradalmasította nemcsak a menetrend 

szerkesztést, hanem a rövid határidejű menetvonal igénylési folyamatokat is, napjainkban pedig 

a döntéselőkészítéshez fontos információk OPENDATA-n keresztüli megosztásával segíti a 

szektor működését. 

Azt szeretném bemutatni ezzel, hogy nagyon sok IT rendszer kelt életre a szektorban, az elmúlt 10-15 

évben, és ezek a rendszerek integráltan működnek egymáshoz is kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak mai 

napig. Ezek integrációja során mindig az volt a legfontosabb szempont, hogy a vállalatok üzleti 

folyamatainak meghatározott pontján kapcsolódjanak. Ez jelenti az optimális megoldást a T-Systems 

szerint is. Továbbá a munka során a rendszerintegráció mindenféle feladatával találkozhattunk, még az 

egyesülés utáni integrációs feladatokkal (post-merger integration) is a MÁV-START Zrt. esetében. 

Sőt, az alkalmazások egy része nemzetközi adatcsere segítségével a térség vasúti társaságaival is 

együttműködik. Ennek ezért is van nagy jelentősége, mert nemcsak a belföldi együttműködés fontos, 

hanem itt, a kontinens közepén a vasúti rendszerünk átjárhatósága is! 

A csoport minden résztvevője segíti egymást, és mindenkinek az volt a célja, hogy a szakma telematikai 

igényeit kiszolgálják a vasúti közlekedés megbízhatóbb működése és a fuvaroztatói igények magasabb 

szintű kiszolgálása érdekében. Mint minden folyamat során előfordultak nehézségek, de ezeket 

valamilyen módon mindig sikerült megoldani. Ennek a fejlődési folyamatnak is köszönhetjük a fent 

felsorolt rendszereket. Magyarországon a vasúti és az IT szektorban nagyságrendileg 2-300 ember 

munkájának köszönhető, hogy idáig sikerült eljutni. 

Ha Richard Dawkins szavaival jellemezhetnénk, akkor kijelenthetjük, hogy a vasúti rendszerintegráció 

a természetes csoport szelekció mintájára valósult meg. A legjobb megoldások, fejlesztői közösségek 

váltak az ágazat húzóerejévé. 

4. A pandémia, mint katalizátor és a további munka 

2020 év elején hirtelen változás történt világunk, társadalmunk életében. megjelent egy új járvány új 

kihívásokat támasztott a rendszerintegrációs és telematikai munkában. Most csak azokról a megvalósult 

vagy folyamatban lévő munkákról tudunk tájékoztatást adni, melyekkel kapcsolatba kerültünk a MÁV 

Zrt.-nél. Mellesleg a pandémia olyan hatással volt a rendszerintegrációs munkákra, mint a tavaszi eső a 

veteményeskertre. Hirtelen komoly igények jelentkeztek korábban csak elméletben létező 

megoldásokra, és ezek elindulhattak a megvalósítás útján vagy azóta meg is valósultak. 

A 2020-ban fontossá vált az érintkezés mentes munkavégzés, hogy a vasúti munkavállalók egészségét 

megóvják a fertőzéstől. Ennek kapcsán a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. a E-VTK rendszer GySEV 

pályahálózatra történő kiterjesztése mellett döntött. Ez egy korábban évekig halogatott gondolat volt. 

Így viszont a teljes magyar vasúti hálózaton, minden személyszállító vonat adatait digitalizáltan már el 

lehet érni és át lehet adni a vonat közlekedésében érintett szereplőknek. 

Hasonló elven indult el a pályavasutaknál (MÁV Zrt. és GYSEV Zrt.) az írásbeli rendelkezés digitalizált 

módon történő előállításának és kézbesítésének a lehetősége. Ezzel csökkentve a nyomtatási költségeket 

és a papír alapú nyomtatványok kézbesítése során elkerülhetetlen érintkezéseket. A projekt a Digitális 

Írásbeli rendelkezés néven kezdett el futni, és komoly erőfeszítések történnek jelenleg is, hogy ez a 
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rendszer 2023-ban életre keljen. Itt a MÁV Zrt. és GYSEV Zrt.  több adatbázisában tárolt 

vonatközlekedést érintő korlátozás adat összegyűjtése és megfelelő vonatszemélyzet részére történő 

küldése a cél, ami komoly integrációs feladatokat és nagyfokú együttműködést igényel. 

Ugyan a pandémia előtt elkezdődött a MÁV Zrt.-nél a GPS alapú Vonat Követés (GVK) és a 

Menetvonalak Grafikus Megjelenítése (MGM) megvalósítása, a pandémia alatt komoly lendületet 

kapott. Ezek fejlesztési időszakában kizárólag online értekezletek történtek, és ez nagyon jó lehetőséget 

teremtett arra, hogy végrehajtási szintről is hatékonyan lehessen bevonni kollégákat a tervezési és 

megvalósítási munkába. Ez egy komoly fejlődést jelentett az üzleti folyamat feltérképezésének 

pontosságában. Ennek köszönhetően ezek az alkalmazások komoly népszerűségnek örvendenek a 

felhasználók körében. 

A rendszerintegráció előtt még rengeteg fontos feladat áll melyekkel a lemaradásainkat kell pótolnunk. 

Ilyenek például: 

• nemzetközi adatcsere kiépítése és interoperábilis vonatok előjelentése; 

• dinamikus állomási és fedélzeti utastájékoztatás minőségének javítása mind normál és mind 

rendkívüli üzemi körülmények között; 

• nyitott személyszállítási piac támogatása közös utastájékoztatási eszközökkel; 

• határállomási ráfutási és várakozási idők csökkentése tehervonatoknál; 

• ellátási/fuvarozási láncban érintettek korrekt kiszolgálása a várható érkezési idővel mind az 

árufuvarozásban úgy a személyszállításban; 

• stb. 

Ezek mind olyan vasúti technológiai témák, melyek fejlődésében leginkább a telematikai 

rendszerintegrációs megoldások tudnak segíteni. Ezzel együtt a vállalatok minél szorosabb 

együttműködése. Néhány szereplő félreértelmezi a vasúti piac többszereplős felépítését. Igen, 

versenyhelyzet van, de a verseny úgy egészséges, ha egymással versenyzünk és nem egymás ellen… 

Konklúzió 

Az információ technológia fejlődése nagy lendületet vett és az Európai Unió, a tagállomok kormányai, 

a vállalatok, hatalmas erőforrásokat mozgatnak meg a sikeres digitalizáció érdekében. Általában a 

legnagyobb vállalatok fejtik ki a legnagyobb húzó erőt, meghatározzák a fontosabb irányokat. A kisebb 

társaságok leginkább úgy tudják integrálni magukat ebben a környezetben, ha a nagyok által biztosított 

ingyenes szolgáltatásokat használják. De egyik nélkül nincs a másik. Szoros együttműködésben kell a 

vasúti szektor résztvevőinek megvalósítani a még hátra lévő és újabb feladatokat. A cél továbbra is az, 

hogy a vasúti közlekedés vonzóbb legyen, a helyváltoztatás megvalósítására ezt az eszközt válasszák az 

utazók, fuvaroztatók, mert a kőolajfüggetlenebb és környezet barát ágazattal élhetőbb világot hagyunk 

hátra gyermekeinknek, unokáinknak. 
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Kivonat: Az e-mobilitás egy gyorsan növekvő alternatív közlekedési megoldás Európában. Havonta több 

tízezer elektromos járművet (Electric Vehicle - EV) vásárolnak a kontinensen. Az ezeket kiszolgáló 

gyorstöltők többnyire kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak, ezért az elektromos járművek töltésének 

az elosztóhálózatra gyakorolt hatásai a közeljövőben várhatóan hálózati szűkületekhez vezethetnek. 

Ezen hálózati problémák kezeléséhez szükséges ismernünk a töltők várható terhelési profilját. Jelen 

kutatás kiinduló hipotézise azt feltételezi, hogy a töltő környezete meghatározza a felhasználói 

viselkedést, vagyis két hasonló paraméterekkel leírható töltési lokáció esetén a töltések napon belüli 

mintázata is hasonló lesz. A cikk 67 db nyilvános töltő egy éves töltési eseményeit felhasználva 

mutatja be a töltőkre jellemző szintetikus terhelési profil kidolgozásának módszertani jellemzőit. Ez 

magába foglalja az adatok előkészítését, az adathalmaz kvantitatív elemzését, valamint a CLARA 

algoritmussal végzett klaszterezési folyamatot, mely eredményeként azonosíthatóvá váltak a terhelési 

profil összetevői. Továbbá bemutatásra kerülnek azon paraméterek, melyek befolyásolhatják a 

klaszteranalízis, ezáltal a szintetikus profilok kidolgozásának folyamatát és eredményeit. 

Kulcsszavak: e-mobilitás, elektromos jármű, töltő, szintetikus terhelési profil 

Bevezetés 

Az e-mobilitás egy gyorsan növekvő alternatív közlekedési megoldás Európában. Havonta több tízezer 

elektromos járművet (Electrich Vehicle - EV) vásárolnak a kontinensen. Feljegyzések [1] szerint 2021-

ben több mint 12 millió elektromos személygépjármű közlekedett az utakon. A Covid-19 okozta 

megváltozott vásárlói magatartás ellenére ez a szám 2025-re várhatóan eléri az 54 milliót [2]. Az 

elektromos járművek globális piaca nagyon széttagolt, de mind a fejlett mind a fejlődő országok 

többségében a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó szabályozások a személygépjárművek piacára 

történő elektrifikációt sürgetik, különösen Kínában és Európában. Ezzel párhuzamosan dinamikusan 

növekszik a nyilvános töltőpontok száma. Ezek a gyorstöltők többnyire a kisfeszültségű hálózatra 

csatlakoznak, a térnyerésükkel várhatóan hálózati szinten megjelenő szűkületek, energiaminőségi 

problémák miatt különösen időszerű az elektromos járművek töltésének időbeli változását modellezni.  

A várható jelentős decentralizált terhelés megjelenésével az elosztóhálózati engedélyesek új 

kihívásokkal néznek szembe az elosztott energiatermelés és elektrifikáció nagymértékű elterjedésével. 

Ezen entitások megjelenése olyan aktív elosztóhálózathoz vezet, ahol a lehetséges rendszerállapotok 
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száma megnövekszik, és a hagyományos tervezési és fejlesztési módszerek nem alkalmasak arra, hogy 

a villamos energiát megfelelő szolgáltatásminőséggel költséghatékonyan biztosítsák. [3] 

Mivel a kisfeszültségű hálózatok általában kevésbé műszerezettek, a hatékony terhelésbecslési 

technikák szerepe felértékelődik. A bemutatott probléma fényében a cikk a nyilvános töltő terhelési 

profil modellezésére fókuszál elősegítve a minél pontosabb hálózati üzemtervezést. 

Az elektromos járművek növekvő elterjedését [4] modellezi, melyben a napi aggregált fogyasztói 

görbére vonatkozó előrejelzési forgatókönyvek létrehozásához bottom-up megközelítés került 

bemutatásra. Az elektromos járműveket négy kategóriába sorolhaták (személygépjárművek, e-buszok, 

taxik, hivatali elektromos járművek), melyeknél eltérő ingázási óraszám és vezetői magatartás 

feltételezett. Végül a napi fogyasztói görbe szcenárió elemzését Monte Carlo szimulációval határozták 

meg a globális olajárak figyelembevételével. [5]-ben hasonló vizsgálat került elvégzésre, de ott azzal a 

céllal, hogy számszerűsítse a feszültséghatár-túllépéseket (feszültségcsökkenés, túláram, szűkület) és 

holisztikus szemszögből modellezze az elektromos járművek elterjedésének villamos hálózati 

vonatkozásait.  

[6]-ban a szerzők egy hasonló elektromos jármű terhelési profil modellező tanulmányt mutattak be, de 

a szempontok számát növelték. így egy összetett, többszempontú keretrendszer került bemutatásra, 

amely figyelembe veszi a demográfiai jellemzőket (nem, életkor, iskolai végzettség), a vezetői 

magatartást, a hét napját (hétvége/hétköznap) is. Emiatt a Monte Carlo-elemzés lehetővé teszi dinamikus 

terhelési profilok generálását különféle körülmények figyelembevételével. 

Az eddig ismertetett Monte Carlo alapú, bottom-up technikák mellett számos egyéb megközelítés létezik 

az elektromos járművek fogyasztói igény görbéinek meghatározására. [7]-ben Clustered Multi-node 

Learning (CML) technikát alkalmaztak Gauss-eljárással nyilvános töltők hasonló terhelési görbéinek 

azonosítására. Az idősorelemzés és a gépi tanulási megközelítések a hollandiai Utrecht régió kiterjedt 

adatkészletével kerültek összehasonlításra [8].  

Az elektromos járműhasználat térbeli-időbeli összefüggéseit [11] vizsgálta. Ez magában foglalja (i) a 

nyilvános töltők klaszterezését a környék (közeli épülettípusok és várható szolgáltatások) 

szempontjából, (ii) az elektromos járművek töltési igényének térbeli-időbeli szimulációját a térbeli 

Markov-lánc modell segítségével. [12] az elektromos járművek töltési igényét egy inverz 

megközelítéssel modellezte. A szerzők arra törekedtek, hogy feltárják a töltők elhelyezkedésének 

összetett tér-időbeli kapcsolatát a töltési igény profiljával. 

[13] szerzői azzal foglalkoztak, hogy az elektromos járművek töltési igénye nem csak statikus 

változóktól (például historikus mintázatoktól) függ, hanem a felhasználói viselkedéstől is, amelyet 

elsősorban az elektromos járművek akkumulátorának töltöttségi állapota (state-of-charge, SoC) határoz 

meg. Ezért egy kombinált SoC-alapú modellt fejlesztettek ki, hogy meghatározzák a következő napi 

valószínűségi villamosenergia-igényt nagyszámú elektromos jármű esetében. A szerzők elemezték a 

hasonló tanulmányok alkalmazáshatósági korlátait is, mint például a jelentős számítási igény 

problémája, amely nehezíti a javasolt modellek gyakorlati implementálását. 

Mindazonáltal az EV terhelés igényeket modellező tanulmányok hatalmas irodalma foglalkozik az 

üzleti/alkalmazási célokkal [14]. [15] szerzői a nagyvárosok forgalmi torlódásaival foglalkoztak, és 

bemutattak egy IoT-alapú forgalomirányítási rendszert. Ez magában foglal dinamikus árképzési 

stratégiákat a forgalom elterelése és a nyilvános töltőállomások közötti terhelési különbségek 

kiegyenlítése érdekében. 

Hasonlóképpen a forgalom mérséklését és egy jobb nyilvános töltőelhelyezési keretrendszert dolgoztak 

ki [16]-ben. Ennek eredményeképp egy forgalmi adatokon, földrajzi adottságokon, 

költségparamétereken és villamosenergia-hálózati információkon alapuló tervezési folyamat került 

bemutatásra az új töltők telepítésének meghatározásához.  

Jelen kutatás kiinduló hipotézise azt feltételezi, hogy a töltő környezete meghatározza a felhasználói 

viselkedést. Ezért a bevásárlóközpontokban vagy az irodák közelében telepített nyilvános töltőknek 

hasonló mintázatúaknak kell lenniük a napi töltés során. A bemutatott új EV terhelési profil modellezési 

technika bottom-up megközelítést követve számszerűsíti és összesíti a súlyozott helyi tényezőket. A 

kimeneti szintetikus terhelési profilnak kettős szerepe van:  
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• a meglévő nyilvános elektromos töltőberendezések terhelési profiljának elhelyezkedés 

szempontból történő modellezése;  

• kezdeti becslés a várható energiaigény-növekedésről az új töltők tervezési szakaszában. 

Jelen cikk a kidolgozott modell módszertani szempontjait ismerteti. Ez magában foglalja az adatok 

előkészítését, az adathalmaz kvantitatív elemzését és a terhelési profil meghatározását. Ezután az 

eredmények részletes értékelését az „Értekezés” fejezet ismerteti, majd levonásra kerül a cikk 

konklúziója. 

1. Módszertan és eredmények 

A kutatás kiterjedt, publikus töltőkből származó historikus fogyasztási adatkészletet használt a modell 

fejlesztéshez és validáláshoz, beleértve 67 db AC töltő adatait 2019-ből és 2020-ból.  

A részletes módszertan kidolgozása az  

54 látható lépések szerint történik. 

 

54. ábra: Javasolt módszertani lépések 

1.1 Adatkészlet előkészítés, adatcímkézés 

Az adatkészlet közel 150 000 töltési eseményt tartalmaz, amelyeket értékelni, átalakítani és szűrni 

kellett. Ez a folyamat magában foglalta az adatok tisztítását, konvertálását, szintézisét és az egyes 

attribútumok leíró teljesítményének számszerűsítését. 

A következő paraméterek kerültek felhasználásra az adatkészletbből: 

• dátum: a töltési esemény kezdő dátuma 

• kezdési időpont: a töltési esemény kezdési időpontja 

• befejezési időpont: a töltési esemény befejezési időpontja 

• ingyenes: ha a töltés ingyenes 1 egyébként 0 

• nyilvános: ha a töltő nyilvánosan elérhető 1 egyébként 0 

• Budapest: ha a töltő Budapest városhatárán belül van 1 egyébként 0 

• helyszín: 15 különböző típusba sorolva 

• energia: a töltés során felhasznált teljes energia [kWh]. 

A következő származtatott paraméterek kerültek továbbá létrehozásra: 

• a hét napja: melyik naptári napon kezdődött a töltési esemény 

• hossz: a töltési esemény hossza órákban 

• kimenet: a töltési esemény átlagos teljesítménye [kW]. 

Az adatkészlet előzetes vizsgálata alapján úgy döntöttünk, hogy elemzésünket a következő elemekre 

korlátozzuk: 

• év: 2019 

• ingyenes: igen (1) 

• nyilvános: igen (1). 

Adatelőkészítés, címkézés

Adatbázis mennyiségi elemzése

Szintetikus terhelési profil azonosítása

Töltő típus azonosítása

Model verifikáció
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Az adatkészlet ezen feltétel mellett 68 684 eseményre redukálódott.  

1.2 Az adathalmaz kvantitatív elemzése 

Az alábbi fejezetrészben a modellalkotás elméleti alapjait foglaljuk össze. Az adathalmaz szerkezetének 

megértése érdekében átfogó adatelemzést végeztünk, főként leíró statisztikák és statisztikai tesztelés 

alkalmazásával. A fő megállapítások közül néhányat az alábbiakban foglalunk össze. 

• A töltési események a hétköznapokon egyenletesen oszlanak meg, míg hétvégén kevesebb 

esemény van. 

• A töltési események egyenletesen oszlanak el a hónapok között; augusztusban azonban valamivel 

kevesebb töltési tevékenység volt. 

• A töltési események többsége a nyilvános utcai töltőkben (48%) történt, ezt követték a 

bevásárlóközpontok (30%) és a szupermarketek parkolói (20%). Az összes többi helyszín a töltési 

tevékenységek csak 2%-át érintette. 

• A töltési események kezdő órája szoros összefüggést mutat a forgalmi mintákkal (Pearson 

r=0,9903, lásd 55. ábra: Töltési események és forgalom megoszlása Budapesten 

 

• A töltési események közel 64%-a Budapesten történt. 

• Az átlagos töltési idő 2,22 óra, 2,16 óra szórással. 

• Az átlagos töltött energia 8,22 kWh körül volt, 8,38 kWh szórással. 

• A teljesítményt vizsgálva négy fő csúcs került megállapításra: 3,6 kW, 7,2 kW, 11 kW és 22 kW. 

Ezek megfelelnek az elektromos járművek képességeinek. 

1.3 Szintetikus terhelési profil összetevőinek azonosítása 

Ennek a lépésnek az volt a célja, hogy feltárja a terhelési adatok értékeinek absztrakt relációit és mintáit 

felügyelet nélküli gépi tanulás segítségével. A javasolt klaszterezési technika kezeli az ilyen 

algoritmusok számítási korlátait, mivel CLARA (Clustering Large Applications) algoritmust [9] [10] 

használtunk, ahol k=5. Összehasonlítva más particiós módszerekkel, mint például a PAM (Partition 

around medoids), sokkal nagyobb adatkészleteket tud kezelni. Ezt úgy éri el, hogy rögzített méretű 

(mintaméret) részadatkészleteket vesz figyelembe, így az idő- és tárolási követelmények n-ben 

lineárisak lesznek, nem pedig kvadratikusak. Minden egyes részadatkészlet k klaszterre van felosztva 

ugyanazzal az algoritmussal, mint a PAM-ben. Miután k reprezentatív objektumot kiválasztottunk az 

aladatkészletből, a teljes adatkészlet minden megfigyelése a legközelebbi medoidhoz lesz 

hozzárendelve. A klaszterezés minőségének mérőszáma a megfigyelések és a legközelebbi medoid 

eltéréseinek átlaga (az összeggel egyenértékű). Az a részadatkészlet, amelynek átlaga (vagy összege) 

minimális, megmarad. A végső partíción további elemzést végeznek. Minden részadatkészlet 

tartalmazza az addigi legjobb részadatkészletből kapott medoidokat. A véletlenszerűen kiválasztott 

megfigyeléseket hozzáadjuk ehhez a halmazhoz, amíg el nem érjük a kívánt mintaméretet. 

A klaszterek főbb jellemzői az alábbiak: 

1. Főként nyilvános utcai töltők (72%), néhány bevásárlóközponti töltővel (21%) hétköznap 

Budapesten (97%). 

2. Főként nyilvános utcai töltők (77%) néhány szupermarket töltővel (11%), egyenletes eloszlással 

minden nap, Budapesten kívül (100%). 

3. Szinte kizárólag bevásárlóközponti töltő (98%) egyenletesen eloszlással minden nap, Budapesten 

kívül (93%). 

4. Vegyes használat: nyilvános utcai töltők (52%) néhány szupermarket töltővel (25%) és 

bevásárlóközponti töltők (21%) hétvégén Budapesten (98%). 

5. Főként szupermarket töltő (93%) néhány bevásárlóközponti töltővel (6%) hétköznap Budapesten 

(99%). 

A klaszterezés alapján a töltési események fő folyamatos paraméterei a különböző klaszterekben az  20 

találhatók. 
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 20. táblázat: Különböző klaszterekhez kapcsolódó folytonos paraméterek átlaga és szórása 

# N 

Töltési idő 

[h] 

Töltési energia 

[kWh] 

Töltési 

teljesítmény 

[kW] 

Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

1 24210 2,455 2,123 8,168 7,535 4,069 3,338 

2 12752 2,435 2,516 10,339 10,794 5,551 4,835 

3 11616 1,393 1,400 7,180 8,160 5,916 4,557 

4 11013 2,355 2,225 7,857 7,708 4,084 3,313 

5 9093 2,203 2,195 7,151 7,040 4,037 3,376 
 

68684 2,222 2,162 8,219 8,377 4,655 3,961 

• ). A forgalmi adatokat a budapesti hidak 2019. évi átlagforgalmának megfelelően adtuk meg [8, 

2]. 
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Ezek megfelelnek az elektromos járművek képességeinek. 

1.4 Szintetikus terhelési profil összetevőinek azonosítása 

Ennek a lépésnek az volt a célja, hogy feltárja a terhelési adatok értékeinek absztrakt relációit és mintáit 

felügyelet nélküli gépi tanulás segítségével. A javasolt klaszterezési technika kezeli az ilyen 

algoritmusok számítási korlátait, mivel CLARA (Clustering Large Applications) algoritmust [9] [10] 

használtunk, ahol k=5. Összehasonlítva más particiós módszerekkel, mint például a PAM (Partition 

around medoids), sokkal nagyobb adatkészleteket tud kezelni. Ezt úgy éri el, hogy rögzített méretű 

(mintaméret) részadatkészleteket vesz figyelembe, így az idő- és tárolási követelmények n-ben 

lineárisak lesznek, nem pedig kvadratikusak. Minden egyes részadatkészlet k klaszterre van felosztva 

ugyanazzal az algoritmussal, mint a PAM-ben. Miután k reprezentatív objektumot kiválasztottunk az 

aladatkészletből, a teljes adatkészlet minden megfigyelése a legközelebbi medoidhoz lesz 

hozzárendelve. A klaszterezés minőségének mérőszáma a megfigyelések és a legközelebbi medoid 

eltéréseinek átlaga (az összeggel egyenértékű). Az a részadatkészlet, amelynek átlaga (vagy összege) 
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minimális, megmarad. A végső partíción további elemzést végeznek. Minden részadatkészlet 

tartalmazza az addigi legjobb részadatkészletből kapott medoidokat. A véletlenszerűen kiválasztott 

megfigyeléseket hozzáadjuk ehhez a halmazhoz, amíg el nem érjük a kívánt mintaméretet. 

A klaszterek főbb jellemzői az alábbiak: 

6. Főként nyilvános utcai töltők (72%), néhány bevásárlóközponti töltővel (21%) hétköznap 

Budapesten (97%). 

7. Főként nyilvános utcai töltők (77%) néhány szupermarket töltővel (11%), egyenletes eloszlással 

minden nap, Budapesten kívül (100%). 

8. Szinte kizárólag bevásárlóközponti töltő (98%) egyenletesen eloszlással minden nap, Budapesten 

kívül (93%). 

9. Vegyes használat: nyilvános utcai töltők (52%) néhány szupermarket töltővel (25%) és 

bevásárlóközponti töltők (21%) hétvégén Budapesten (98%). 

10. Főként szupermarket töltő (93%) néhány bevásárlóközponti töltővel (6%) hétköznap Budapesten 

(99%). 

A klaszterezés alapján a töltési események fő folyamatos paraméterei a különböző klaszterekben az  20 

találhatók. 

 20. táblázat: Különböző klaszterekhez kapcsolódó folytonos paraméterek átlaga és szórása 

# N 

Töltési idő 

[h] 

Töltési energia 

[kWh] 

Töltési 

teljesítmény 

[kW] 

Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

1 24210 2,455 2,123 8,168 7,535 4,069 3,338 

2 12752 2,435 2,516 10,339 10,794 5,551 4,835 

3 11616 1,393 1,400 7,180 8,160 5,916 4,557 

4 11013 2,355 2,225 7,857 7,708 4,084 3,313 

5 9093 2,203 2,195 7,151 7,040 4,037 3,376 
 

68684 2,222 2,162 8,219 8,377 4,655 3,961 

1.5 Töltőtípus azonosítása 

A klaszter hozzárendelés az elsődleges klaszterelemek alapján történhet (Budapest, helyszín, a hét 

napja). Így az előző lépésekben összegyűjtött adatok alapján előre jelezhetjük az új töltő főbb jellemzőit. 

A folyamatos paraméter- és valószínűség-eloszlás alapján minden klaszter hozzárendelhető kategorikus 

változókhoz (pl. töltés kezdési ideje). A töltő típusának meghatározása alapján új szintetikus terhelési 

profilt készíthetünk. Mivel nem pontbecsléseket, hanem eloszlásokat használunk, a töltőkhöz szintetikus 

terhelési profilokat készíthetünk a klaszterek alapján.  

1.6 Modell verifikációja 

A javasolt igazolási módszertan a mi módszertanunk alapján megbecsüli a töltők terhelési jellemzőit. 

Ezeket az adatokat ezután össze kell hasonlítani a töltőre jellemző tényleges adatokkal. Ez a lépés még 

folyamatban van, mivel a COVID-19 világjárvány hatása súlyosan alááshatja az eredményeket. 

2. Értekezés 

A kisfeszültségű hálózatra kapcsolt gyorstöltők száma hétről hétre folyamatosan növekszik. Ezért 

szükséges az elektromos járművek töltésének az elosztóhálózatra gyakorolt hatásait megvizsgálni. Ezek 

a hatások általánosságban elektromos töltési szintetikus terhelési profilokkal írhatók le. 

A fent bemutatott klaszteranalízis 11 különböző tényező alapján határozza meg a terhelési profil 

csoportokat, beleértve az elsődleges és származtatott paramétereket. A klaszterezési eredményeket 

elemeztük, és a felhasznált 5 klaszter a paraméterek alapján jól magyarázható. Három tényező erős 

összefüggést mutat minden csoportra vonatkozóan: 
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• Budapest 

• helyszín 

• a hét napja. 

A klaszterezési eredmények magyarázata rávilágít arra, hogy a helyi tényezők összefüggésben állnak a 

töltési szokásokkal. Ez az állítás arra utal, hogy a profilalkotási folyamatnak figyelembe kell vennie a 

lokációhoz kapcsolódó paramétereket. Ez egybeesik azzal a ténnyel is, hogy manapság általában egy 

adott minta szerint járjuk be ugyanazokat a helyeket. Például a bevásárlást napközben akkor bonyolítjuk 

le, amikor és ahol lehetőség van az elektromos autó töltésére is. Az elektromos járművek töltési 

viselkedésével kapcsolatos helyi tényezőkkel kapcsolatában végzett egyéb kutatások hasonló 

következtetésekre jutottak. 

Ezen eredmények alapján szintetikus terhelési profilok hozhatók létre a klaszterekbe sorolt töltési 

események aggregálásával, majd átlagolásával. A töltési terhelési profilok segítségével lehetővé válik 

egy már meglévő nyilvános töltő terhelésének előrejelzése a helyszínek tekintetében. Ezen túlmenően 

az új töltő telepítése előtt kezdeti becslés adható a várható energiaigényről. 

A kutatás során több olyan kérdés is felmerült, amelyek hosszútávon megváltoztathatják a szintetikus 

terhelési profilok használatát. 

Számos külső paraméter szolgált bemenetül a klaszteranalízishez, melynek eredményei az e-mobilitási 

piac fejlődése miatt gyorsan változhatnak. Ez külső paraméterek egyike a töltők használati díja. A 

vizsgált időszakban csak az ingyenes pontokon zajló töltési eseményeket használtuk. Ez jelentősen 

befolyásolhatja a szintetikus terhelési profil használhatóságát, mivel a töltő fizetőssé válásával csökken 

az egy hét alatti töltési események száma.  

A rendelkezésre álló adatok alapján csak AC töltők kerültek figyelembevételre a tanulmány során. A 

klasztercsoportok megfelelő kialakításához a folyamatot villámtöltők és ultragyorstöltők adatival 

kiegészített adatbázison kell futtatni. 

Másrészről a magyarországi városok szerkezete befolyásolhatja a módszertan más országokban történő 

alkalmazhatóságát. Budapest az ország többi településéhez képest területileg kiterjedtebb és fejlett 

város. Mivel a klaszterek magyarázata elsősorban erre a paraméterre épít, elképzelhető, hogy az öt 

csoport egy másik országban eltérően állna össze.  

Minden évben új elektromos autó modellek jelennek meg. Ezeket az új típusú járműveket egyre nagyobb 

akkumulátorokkal szerelik fel. Egyre elterjedtebb a ~100 kWh-s nagyságrendű akkumulátorkapacitással 

rendelkező villanyautó. Ezen kívül az autók AC fedélzeti töltési képességei lassan változnak. Ez a 

folyamat jelentősen befolyásolja a töltési időt és a szokásokat, így a profilalkotás eredményét is. 

Az e-mobilitás folyamatos fejlődése mellett az adatok előkészítése további kihívásokat jelenthet. 

Például amennyiben a töltő lokációjára vonatkozó az attribútum túl sok értéket vesz fel, a 

helyparaméterek szűkítése válik szükségessé. Ebben az esetben a kis számú elemet tartalmazó értékek 

egy „Egyéb” kategóriába sorolhatóak, hogy a klaszterező algoritmusok továbbra is hatékonyan 

működhessenek. Ha az összerendelés helytelenül történik, fennáll annak a veszélye, hogy a terhelési 

profilcsoportok összefüggéstelen kontextusban alakulnak ki.  

A bemutatott nehézségek alapján érdemes bizonyos időközönként megismételni a klaszteranalízis és 

ezáltal a terhelési profil készítés folyamatát, hogy a folyamatosan változó környezetnek megfelelő 

profilokat kapjunk. 

Konklúzió 

Ebben a cikkben a szerzők megkísérelték elektromos töltőkre vonatkozó terhelési profilok létrehozását 

azon hipotézis alapján, hogy az időbeli viselkedést és a tipikus töltési mintákat nagymértékben 

befolyásolják a töltő földrajzi-urbanisztikai paraméterei. A bemutatott újszerű módszer ezeket a 

paramétereket bottom-up megközelítésben alkalmazta, súlyozott közös profilt alkotva belőlük.  

A kidolgozott módszertan teszteléséhez összesen 67 töltőről összegyűjtött historikus adat került 

felhasználásra. A rögzített időszak több mint két évet ölel fel, és 150 000 töltési tevékenységet foglal 

magában, amely mennyiség egy mély statisztikai elemzéshez megfelelően felhasználható.  
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A szerzők 5 klasztert és a hozzájuk tartozó fogyasztói profilokat tudtak azonosítani, amelyeket későbbi 

munkánk során validálnak. A szerzők arra is törekednek, hogy rendszeresen megismételjék az elemzést, 

hogy mélyebben megértsék, hogyan alakítja a viselkedési mintákat a fogyasztói szokások változása és 

egy olyan váratlan események, mint a COVID-19 világjárvány.  

Köszönetnyilvánítás:  

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia és az E.ON Magyarország támogatta az MTA-BME 

FASTER Kutatócsoport „Célzott Lendület” Program pályázatán keresztül. 
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Kivonat: A közlekedésben az autonóm járművek fejlesztése vezető kutatási terület. Nincs ez máshogy a 

hajózásban sem. A tengeri hajózásban a dinamikus pozicionáló rendszerek ma már mindennaposnak 

számítanak, és már számos prototípus robothajóhajó tesztüzeme is folyik. A belvízi hajózás ezen 

eredmények felhasználásával, illetve egyedi sajátosságok vizsgálatával még jórészt az elméleti és 

modellkísérleti kutatás szakaszban tart. Jelen cikk rövid áttekintést ad a tengeri és belvízi autonóm 

hajózás jelenlegi állásáról, valamint elemzi a magyarországi lehetőségeket. A belvízi robothajó 

irányítási problémakörök érintőleges bemutatása után a cikk kiemelten foglalkozik a belvízi hajók 

mozgásdinamikai modelljével, illetve az ehhez szükséges paraméterek számítógépes meghatározási 

lehetőségével.  

Kulcsszavak: autonóm hajózás, belvízi autonóm hajózás, belvízi robothajó, belvízi hajók mozgásdinamikai 

modellje, CFD-s manővervizsgálatok 

Bevezetés 

A hajózás technikai fejlődését fontolva haladónak, vagy konzervatívnak lehet jellemezni. Ennek oka a 

műszaki újdonságokkal szemben támasztott nagyfokú megbízhatóság követelménye, melyet a tervezési 

koncepciók „safety first” (elsődleges a biztonság) jelmondata fejez ki a legjobban. Azonban a hajózás 

mindig nyitott volt a technikai újítások felé, amelyekkel gazdaságosabb, biztonságosabb, 

kiszámíthatóbb, és kisebb környezetterhelésű lehet ez az áruszállítási mód. 

A műszaki újdonságok szükséges szintű megbízhatóságához az alapötlet prototípusát követően egy 

hosszú fejlesztési folyamatra van szükség. Nincs ez máshogy az autonóm hajózással sem, melynek 

lehetőségéhez az évtizedek óta fejlesztett, és mára már megbízhatóan üzemelő vezetőtámogató 

rendszerek (autopilot kormányrendszerek, dinamikus pozícionáló rendszerek, felügyeletmentes 

gépüzem stb.) teremtik meg az alapokat. Azonban a biztonságos, teljesen önvezető hajók 

megvalósításához még számos tudományterületen kutatásokra van szükség. 

1. Autonóm hajózás 

Ebben a pontban először az autonóm hajózás motivációjáról, majd az egyes automatizáltsági szintek 

vizsgálatával a hajók osztályozásáról lesz szó. 

1.1 Motiváció 

Az autonóm hajók iránti érdeklődés nagy részét valójában a teljesen személyzet nélküli hajók által kínált 

új lehetőségek vezérlik. Az autonóm hajókban rejlő néhány fontos lehetőséget többen vizsgálták már 

(pl. [1]), és az alábbiak szerint foglalhatjuk össze. 

• Munkakörülmények javítása: Mindegyik szállítási mód esetén tapasztalható, hogy a járművezetők 

munkakörülményeinek javítása fontos kutatási terület (pl. [2]). Közös pont az egyes szállítási 

módok között, hogy az autonómiát és az automatizálást elsősorban olyan feladatoknál 

alkalmazzák, amelyek "3D" azaz Dirty, Dangerous, or Dull. Magyarul piszkosak, veszélyesek 

vagy unalmasak. Lehet vitatkozni, hogy mely fedélzeti munkák tartoznak a 3D kategóriába, de 

bebizonyosodott, hogy a hajón végzett munka gyakran sokkal veszélyesebb, mint a szárazföldön 
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végzett hasonló feladatok. Ez főként a fedélzeten bekövetkező munkabaleseteknek köszönhető, 

beleértve a káros anyagoknak való kitettséget is. Mindazonáltal a fedélzeten bekövetkező 

balesetek a szállítási láncban résztvevők mindegyikét közvetlenül vagy közvetetten károsítják (pl. 

Ever Given balesete). 

• Javítási költségek csökkentése: A tengeren bekövetkező havariák és balesetek többségéért az 

emberi tényező a felelős. Ezek nagy része nem súlyos, jellemzően a kikötői építményekkel való 

ütközést jelenti. A hajók kijavításának ideje azonban szállítás kiesést, így jelentős másodlagos 

költséget jelent, a sérülés mértékétől függő járműjavítási költségeken felül. Az, hogy az emberi 

hibákat, a rosszul megtervezett vezérlőrendszerek vagy a pihenés hiánya és az unalmas munka 

miatti fáradtság okozza-e, sokszor nehezen eldönthető. Azonban az valószínűsíthető, hogy a jobb 

és nagyobb fokú automatizálás sok baleset elkerülését segítheti elő. 

• Alacsonyabb személyzeti költségek: A személyzet nélküli hajók egyik általánosan elfogadott 

előnye, hogy a hajó üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszáma, így a személyzeti költségek 

csökkennek. Ez igaz lehet, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a speciális hajók nagyobb 

karbantartási igényét, illetve a parti irányítóközpont szükségességét. Így várhatóan a legénységgel 

kapcsolatos költségek csökkenése elsősorban a kisebb hajók esetében tud jelentős 

költségmegtakarítást eredményezni. A jelenlegi hajóépítési trendek, részben a relatív személyzeti 

költségek csökkentése érdekében, a nagyobb hajók építését mutatják a méretgazdaságosság miatt. 

Ezek a hajók azonban kevéssé tudnak rugalmasak lenni az áruszállításban, így felértékelődhetnek 

az olyan kisebb hajók, melyeknek relatív személyezti költsége kisebb lehet. 

• Üzemanyagtakarékos (lassú) haladás (slow steaming): Az üzemanyag költsége a fuvarköltség 

jelentős részét adja. Így az üzemanyagköltségek csökkentése érdekében, a hajó tervezett 

szolgálati sebességénél kisebb sebességgel történő üzemeltetés általánosan alkalmazott eljárás. A 

célszerű sebesség megválasztása mindig kompromisszum az időfüggő költségek (pl. a személyzet 

költségei), valamint a sebességtől függő üzemanyagköltségek között. A személyzet nélküli 

hajóknál itt is a kisebb és olcsóbb hajók esetében várható az autonóm hajók előnye, ahol a 

személyzet „energiafogyasztása” nagyobb arányú a teljes fogyasztásban. 

• Alacsonyabb hajószerkezeti költségek: egy személyzet nélküli hajónak nincs szüksége a 

személyzet igényeit kielégítő terekre, fedélzeti házra, úgymint konyhára, mosodára, fűtésre és 

szellőzésre, vízre, csatornára, mentőcsónakokra és sok más költséges alrendszerre. Azon túl, hogy 

ezen alrendszerek nélkül olcsóbb a hajó előállítása és karbantartása, kisebb lehet a hajó szerkezeti 

tömege (önsúlya) vagy nagyobb a hasznos hordképessége. Egy új hajó építésénél ebből 

kimutatható hasznot lehet realizálni. 

• Új hajótervezési koncepciók: A fedélzeti ház és a legénységgel kapcsolatos egyéb funkciók nélkül 

új, innovatívabb hajótervezés lehetősége nyílik meg a hajómérnökök számára. Kisebb, 

rugalmasabb és hatékonyabb hajók tervezése válik lehetségessé, ami megdöntheti a hajózásban 

általánosan elterjedt méretgazdaságossági gondolkodást (“csak a nagy hajó a gazdaságos”). 

• Kisebb környezetterhelés: A súlycsökkentés vagy a megnövekedett rakománykapacitás javítja az 

energiahatékonyságot, melyet tovább növel a lakótérhez kapcsolódó energiaigény megszűnése is. 

A fedélzeti ház, felépítmény nélküli hajók légellenállása kisebb, és a hajótest általános, tágabb 

határok közötti optimalizálása is hozzájárulhat a nagyobb energiahatékonysághoz. 

Nagy kérdés, hogy a fent említettek ténylegesen előnyként kiaknázhatók, különösen úgy, ha tekintetbe 

vesszük a személyzet hiánya miatt jelentkező (várhatóan) nagyobb beruházási és karbantartási 

költségeket (a karbantartást egy ilyen hajónál nem lehet az út alatt elvégezni, ehhez ki kell a hajót venni 

az üzemből, ami nem csak költségnövekedést, de bevétel kiesést is eredményez). Tengeri hajók esetében 

kérdés a nehézolaj, mint üzemanyag használhatósága, hiszen ez sokkal jelentősebb emberi odafigyelést 

igényel. Rendszerszintű többletköltség még a parti infrastruktúra növelése és annak üzemeltetésével 

együtt járó költségek. 

1.2 Autonóm hajók osztályozása 

Az önvezető hajók koncepciójában rejlő lehetőségeken túl fontos említést tenni a szabályozási környezet 

megváltoztatásának szükségességéről. Ez a műszaki megvalósításon túlmutató, nyilvánvalóan nagy 

feladat, hiszen nemzetközi szinten, és a nemzeti vagy regionális belvízi hajózás esetén is foglalkozni 

kell vele. Ezt már több intézmény és nemzetközi szervezet is felismerte, azonban jogszabályi szinten 

még nem ismert az autonóm hajózás fogalma. 
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Először az autonóm hajók kategóriáit kell megteremteni, azaz osztályozni kell őket. A tengeri 

hajózásban a nemzetközi hajóosztályozó társaságok már megtették az első lépéseket. Például a 

legnagyobb hajóosztályozó társaság, a Det Norske Veritas (DNV) 2018-ban már közzétette az 

iránymutatását az autonóm és távolról irányított hajók osztályozására vonatkozóan [3]. A dokumentum 

kiterjed a hajók automatizáltsági fok szerinti: 

• osztályozás folyamatára 

• navigációs funkciókra, különös tekintettel az ember szerepére, az ütközés és zátonyra futás 

elkerülésére 

• rendszertervezési követelményekre, különös tekintettel az egyes meghibásodási esetekben elvárt 

rendszerválaszokra és a redundanciára 

• távvezérlő és irányítóközpontokra 

• kommunikációra, különös tekintettel a hajó-hajó és hajó-part közötti információáramlásra, és az 

információbiztonságra 

Az iránymutatás navigációs szempontból öt automatizálási szintet különböztet meg: 

2. táblázat: A hajók irányításának automatizáltsági szintjei a DNV szerint 

Automatizáltsági 

szint osztály jele 
Az automatizáltsági szint leírása 

M Kézi irányítás. Az irányítás teljes mértékben emberi beavatkozással történik 

DS A kézi irányítást döntéstámogató berendezés segíti 

DSE 
Az irányító rendszer önálló döntéshozatalra képes, azonban a végrehajtás 

emberi beavatkozáshoz kötött 

SC 
Önálló irányításra és döntéshozatalra képes rendszer, de mindez emberi 

felügyelet mellett történik 

A 
Teljesen autonóm irányítás önálló döntéshozatallal, amely nem igényel 

emberi felügyeletet 

Hasonló iránymutatást az amerikai osztályozó társaság, az American Bureau of Shipping (ABS) is 

kiadott 2021-ben [4], melyben a DNV-hez hasonló eljárásrendet és követelményrendszert határoz meg, 

kiegészítve a rendszertesztekre és felülvizsgálatokra vonatkozó ajánlásaival. 

A belvízi hajózásban az autonóm hajók kategorizálására a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (Central 

Commission for Navigation on the Rhine – CCNR) 2018-ban fogadott el egy határozatot [5]. A 

határozatban egy belvízi hajó irányításának automatizáltsági fokát hat szintben határozta meg, ami a 

hajót irányító berendezések (propulzió, kormányzás stb.), a navigációs környezet figyelését végző 

eszközök üzemeltetőjétől, illetve a hajózási eseményektől függő dinamikus navigációs feladatok 

végrehajtását végzőtől tesz függővé. 

3. táblázat: A hajók irányításának automatizáltsági szintjei a CCNR szerint 

Automatizált-

sági szint jele 

és neve 

Hajót 

irányító 

berendezések 

kezelése 

Navigációs 

környezet 

figyelése 

Dinamikus 

navigációs 

feladat 

végrehajtás 

Példa: 

0 – nem 

automatizált 
ember ember ember 

Radarberendezéssel segített 

irányítás 

1 – 

kormányzást 

segítő rendszer 

ember/gép ember ember 
Fordulási szögsebességre vezérelt 

kormányrendszer 
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2 – részlegesen 

automatizált 

irányítás 

ember/gép ember/gép ember 

Előre meghatározott navigációs 

helyzetekre programozott, a hajó 

irányítását önállóan végző 

hajóirányító rendszer. Az előre 

programozott helyzeteken kívül 

emberi irányítás szükséges. 

3 – feltételesen 

automatizált 

irányítás 

gép gép ember/gép 

A hajó irányító rendszere önállóan 

irányítja a hajót a dinamikus 

navigációs helyzetekben is (pl. 

ütközés elkerülés) azzal a 

feltétellel, hogy működését a 

hajóvezető ellenőrzi és jóváhagyja. 

4 – nagy 

automatizáltág

ú irányítás 

gép gép gép 

A hajó irányító rendszere önállóan 

irányítja a hajót a dinamikus 

navigációs helyzetekben is, anélkül, 

hogy emberi felügyeletet igényelne. 

Azonban a speciális manőverezési 

helyzetekben (pl. zsilip 

meghajózás, kikötés) emberi 

beavatkozás szükséges. 

5 – teljesen 

automatizált 

irányítás 

gép gép gép 

A hajó irányító rendszere önállóan 

irányítja a hajót a dinamikus 

navigációs helyzetekben is, anélkül, 

hogy emberi felügyeletet igényelne. 

Az osztályozó társaságok és nemzetközi hajózási szervezetek ajánlásait a hajózást szabályozó 

szervezetek is figyelembe veszik (pl. az EU PLATINA 3 programja, vagy az ENSZ EGB Belvízi 

Hajózási Bizottsága), s ezek teremtenek alapot a jelenleg folyó kutatásoknak, prototípus teszteléseknek. 

2. Kezdeményezések és megvalósult példák 

Számos olyan ipari fejlesztés valósult már meg, mely a hajózás egy szeletének automatizálásával segíti 

a hajót irányító és kiszolgáló személyzet munkáját. Ilyenek a már említett „vezetést támogató” 

rendszerek (pl. autopilot, útvonalkövető, dinamikus pozícionáló rendszer, trajektória előrejelzők, 

szenzorok és kamerák, automatizált gépek és rakodóberendezések stb.), melyek növelik a hajózás 

biztonságát, csökkentik a környezetszennyezést és egyes esetekben gyorsabbá tehetik a rakomány célba 

juttatását, de nem nélkülözik az emberi beavatkozást és felügyeletet. Vannak nagy cégek (pl. Kongsberg, 

Rolls-Royce, Wärtsilä) melyek már kínálnak kész megoldásokat és termékeket ilyen feladatokra, de 

nagyon kevés olyan megvalósult, vagy előrehaladott projekt van, mely során teljesen autonóm hajót 

fejlesztettek és építettek volna. Az autonóm szó itt a mesterséges intelligencia valamely formájára utal, 

míg az automatizált, vagy távvezérelt megoldás azt jelenti, hogy még mindig emberi felügyeletet igényel 

a rendszer olyan rendkívüli események megoldásához, ahol a programozás talán nem megfelelő, és ahol 

az emberi kreativitás még mindig sokkal jobb, mint bármely eddig kifejlesztett mesterséges intelligencia 

[6]. Teljesen autonóm hajó alatt esetünkben a következőkben azt értjük, hogy a hajó teljesen 

személyzetmentes (unmanned), nincs lakótere, nincsenek személyzethez kapcsolódó készletei és nincs 

olyan állandó tér a hajón, ami a hajó ember általi irányítására szolgál (pl. kormányállás). Ebből 

kifolyólag nem számít teljesen autonóm hajónak, ha egy meglévő hajó vezérlését automatizáljuk, azaz 

pl., ha a kormányt és a töltésszabályzót beavatkozók segítségével szabályozzuk, jóllehet erre is van 

megvalósult példa a világban. Ebben a pontban csak a teljesen autonóm hajókra összpontosítva 

mutatunk be példákat tengeri, majd belvízi viszonylatban. 
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2.1 Tengeri autonóm hajózás 

Tengeri viszonylatban sok kutatás zajlik autonóm hajókkal kapcsolatban, de jelenleg világszerte csak 

néhány olyan projekt létezik, mely során teljesen autonóm hajót fejlesztenek, vagy építenek. Ilyen 

projekt például a Rolls-Royce finnországi AAWA projektje, vagy a három Norvégiából indult projekt a 

MUNIN, a DNV GL ReVolt és a YARA Birkeland. A következőkben ezeket a kezdeményezéseket 

tekintjük át röviden. 

Az Európai Unió MUNIN elnevezésű (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 

Networks) projektje egy együttműködésen alapuló kutatási projekt, melyet Norvégiában indították el, 

hogy öt másik európai ország partnerével együttműködve hozzájáruljon az európai hajóipar 

versenyképességéhez és fenntarthatóságához. A MUNIN célja egy olyan nyílt tengeri autonóm hajó 

koncepciójának kidolgozása, melyet elsősorban a fedélzeti automatizált döntési rendszerek irányítanak, 

de szükség esetén egy távoli, parti irányítóállomáson lévő kezelő is tud vezérelni. A projekt arra a 

következtetésre jutott, hogy a teljesen autonóm hajó megvalósításának nincsenek komoly akadályai, de 

létezik néhány korlátozó tényező [7], melyek közül a legfontosabb a rövid és középtávon megvalósítható 

üzleti modellek kidolgozása, valamint a jogi nehézségek. 

Emellett a DNV GL nemzetközi hajóosztályozó társaság kutatói azt vizsgálják, hogy megvalósítható-e 

a személyzet nélküli, akkumulátorral működő áruszállító hajók alkalmazása a norvégiai partok 

közelében. A projekt során a DNV GL kifejlesztett egy rövidtávú (hatótávolsága maximum 100 tengeri 

mérföld) tengeri szállításra szánt autonóm hajó prototípust, mely a ReVolt nevet kapta. A projekt célja 

a szárazföldi logisztikai hálózatokra nehezedő nyomás csökkentése, az üzemeltetési költségek 

csökkentése, valamint a tengeri műveletek biztonságának javítása [8]. A prototípus látványterve az 52. 

ábra látható. 

 

52. ábra: ReVolt autonóm, elektromos konténerszállító prototípus látványterve ([9]) 

A MUNIN projekt eredményeire támaszkodva a YARA cég egy norvég tengertechnológiai céggel 

együttműködve kifejlesztette a YARA Birkeland prototípust. A Yara Birkeland várhatóan a világ első 

teljesen elektromos, nulla károsanyag-kibocsátású, autonóm konténerhajója lesz. A hajóhoz a 

KONGSBERG cég nyújtja az összes kulcsfontosságú alaptechnológiát, pl. a hajó táv- és autonóm 

vezérléséhez szükséges intelligens érzékelőket, az elektromos meghajtást, az akkumulátorokat és a 

meghajtásvezérlő rendszereket. A hajón jelenleg egy ideiglenes kormányállás van telepítve a tesztelési 

időszakra, de várhatóan a közeljövőben a hajó átáll teljesen autonóm üzemre és ezzel értékes 

tapasztalatokkal járul hozzá az autonóm hajók fejlődéséhez. Jelenleg ez az egyetlen teljesen autonóm 

hajózásra tervezett, megépült hajó. A megépült prototípus a 53. ábra látható. 

 

53. ábra: Yara Birkeland autonóm, elektromos konténerszállító ([10]) 
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A Rolls-Royce cég egy közös ipari projektet indított Finnországban, Advanced Autonomous 

Waterborne Applications (AAWA) néven. A résztvevők megpróbálták megalkotni a legmegfelelőbb 

megoldást egy olyan távvezérlésű vagy teljesen autonóm hajóhoz, amely várhatóan a közeli jövőben 

megvalósulhat. A projekt keretében egy szimulált autonóm hajóirányító rendszert hoztak létre, amelyet 

egy műholdas kommunikációs kapcsolat köt össze a szárazföldi rendszerekkel. A projekt a kiber- és 

tengeri biztonság (pl. kalózok) kérdéseit is vizsgálja a távvezérelt és autonóm hajók biztonságos és 

védett üzemeltetése érdekében. A Rolls-Royce számos egyéb autonóm hajózással kapcsolatos 

projektben vesz részt (pl. Blue Ocesn), de egyelőre nem tudni megvalósult prototípusról. 

A Yara Birkeland és a ReVolt autonóm hajó prototípusok legfontosabb adatait a 4. táblázat mutatja be. 

4. táblázat: A Yara Birkeland és a ReVolt autonóm hajó prototípusok főméreteinek összehasonlítása 

Főméretek ReVolt Yara Brikeland 

Kapacitás 100 TEUs 120 TEUs 

Teljes hossz 60 m 80 m 

Szélesség 14,5m 15 m 

Merülés 5 m 5 m 

Szolgálati sebesség 6 kn 6kn 

Akkumulátor kapacitás 3 MWh 6,7 MWh 

2.2 Belvízi autonóm hajózás 

Tengeri hajók esetében bizonyos értelemben könnyebb megvalósítani az autonóm hajózást, mivel a hajó 

az útja során kb. 90 %-ban a nyílt tengeren, főleg egyenes vonal(ak) mentén közlekedik, melyet egy 

útvonalkövető autopilot is képes megvalósítani. Az ilyen berendezések már régebben is léteztek és évek 

óta használatban vannak. Belvízi környezetben jóval nehezebb teljesen autonóm hajót kivitelezni, mert 

jelentősen szűkebb a rendelkezésre álló víziút, sok az épített (pl. zsilip, hídpillér) és nem épített akadály 

(pl. homokzátony, sziget, uszadék), valamint sok a zavaró körülmény a hajózás során. A hajónak szinte 

folyamatosan manővereznie kell, hiszen a folyókon ritka az egyenes szakasz, de sok helyen a 

hajóforgalom is jelentős, ami tovább nehezíti a hajó irányítását. Például a városokban rengeteg kisebb 

személyhajó, vagy nehezen észrevehető kedvteléscélú hajó van, nem is beszélve a nagy szálloda 

hajókról, melyek igencsak zsúfolttá tudják tenni az amúgy sem túl széles hajózó utat. Jóllehet a tengeren 

is vannak nehéz időjárási körülmények (pl. szél, eső, köd, vihar stb.), de a belvízen ezen felül ki kell 

küszöbölni a folyamatos sodrás, a csatornák és a sekélyvíz zavaró hatásait is. Ennek ellenére Európában 

számos kezdeményezés és kutatás zajlik mely autonóm belvízi hajók fejlesztésével kapcsolatos. 

A Watertruck+ egy innovatív európai projekt, melynek célja, hogy megoldást kínáljon a kis vízi utakon 

történő áruszállításra, illetve nagyobb rugalmasságot biztosítson a vízi közlekedésben. A modulárisan 

összeállítható tolatmányokat kisebb nagyobb környezetbarát tolóhajók tolnák a nagyobb vízi utakon. 

Majd a tolt, autonóm hajókat könnyen össze- vagy szétkapcsolva a kisebb vízi utak is használhatóak 

lennének, akár hajózó legénység nélkül is. A tervezet maximális rugalmasságot biztosítana a rakodási 

és manőverezési műveletekben, valamint a belvízi közlekedés további integrációját segíthetné elő az 

intermodális ellátási láncban. A számunkra érdekes autonóm hajók (54. ábra) egy orr-, illetve egy 

farsugárkormánnyal vannak felszerelve, így biztosítva a lehető legnagyobb manőverképességet és a 

legjobb térkihasználást. A fejlesztések során egy modell teszthajó is készült mellyel a hajó 

manőverképességét és irányíthatóságát vizsgálták [11]. 

 

54. ábra: CEMT I típusú autonóm hajó ([12], [13]) 
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A Seafar egy hajóüzemeltetési vállalat, mely a hajótulajdonosok és hajózási társaságok számára kínál 

szolgáltatásokat a személyzet nélküli, vagy csökkentett személyzetű hajók üzemeltetésére. Már vannak 

megvalósult példák, hogy egy irányítóközponton (55. ábra) keresztül irányítanak és üzemeltetnek 

személyzet nélküli és csökkentett személyzetű hajókat, hangsúlyt fektetve a hatékony és biztonságos 

működtetésre. A parti irányítóközpont kapitányait a mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló 

legújabb technológiák támogatják. A szervezet célja, hogy kombinálja az autonóm navigációt (pl. 

haladás széles folyószakaszokon) és a távvezérlést (pl. manőverek támogatása) a hatékony és intelligens 

hajózás megvalósításának érdekében. 

  

55. ábra: Seafar irányítóközpont ([14]) 

A NOVIMAR projekt elképzelése szerint a partközeli tengeri, tengeri-folyami és belvízi szállítási 

műveleteket „hajó-vonatokkal” lehetne kivitelezni. Egy ilyen hajó-vonat egy vezető hajóból és számos 

csökkentett legénységű, vagy autonóm követő hajóból áll, melyeket a vezető hajóról, távolról 

irányítanak. A követő hajók megtartják saját manőverezési képességeiket, de többnyire a legénységgel 

ellátott vezérhajó fogja őket irányítani. Az elképzelések szerint a munkaerőköltségek csökkentése a 

személyzet nélküli, vagy alacsony létszámú hajózás révén erősíteni fogja az ágazat általános 

versenyképességét, és különösen a kisebb hajók gazdasági potenciálját fogja javítani [15]. 

2.3 Autonóm hajók alkalmazási lehetőségei Magyarországon 

Tekintetbe véve, hogy Magyarországon az elmúlt két évtizedben központi stratégián alapuló hajóipari 

és hajózási fejlesztés (sajnos) nem történt, ezért a következőkben leírt lehetőségek pusztán a szerzők 

elképzelései arról, hogy a témában milyen irányokban lehetne továbblépni, figyelembe véve a 

magyarországi adottságokat és jellegzetességeket. 

Az 1.1 fejezetben bemutattuk azokat a területeket, melyeken az autonóm hajók többletet jelenthetnek az 

üzemeltetők vagy éppen a társadalom számára. Fontos azonban megjegyezni, hogy az itt feltüntetett 

jellemzők nem minden esetben válnak egyértelmű előnnyé. Ezért az autonóm hajókat bevezetni pusztán 

azért, mert a technológia rendelkezésre áll, nem csak azért nem érdemes, mert az ilyen hajók kialakítása 

a hagyományos változatokhoz képest nagyobb beruházási költséggel jár, de azért sem, mert az 

üzemeltetés során közel sem biztos, hogy minden esetben hasznot lehet realizálni általuk. 

A magyar hajózás jellemzői: 

• évtizedek óta nincs olyan hajózási és hajóipari fejlesztési stratégia, mely általánosan elfogadást 

nyert volna és melynek megvalósítását el is indítottuk 

• áruszállítás: néhány magánvállalat egyéni tevékenysége révén van, ezek központi támogatást a 

tevékenység végzéséhez semmilyen formában nem kapnak 

• személyszállítás: ez tekinthető a legjelentősebb szektornak. Mind a Dunán, mind a Balatonon 

megtalálható állami és magántársaságok részvételével - mindkét területen kizárólag turisztikai 

céllal. A balatoni hajózás turisztikai célú fejlesztése megkezdődött, mely elvben magában foglalja 

a hajópark nagymértékű megújítását is. Ugyanakkor a Bahart évek óta küzd a meglévő 

szakképzett legénység kiöregedésével és a fiatal szakemberek hiányával (melynek alkalmazása 

ráadásul nagyon szezonális) [16]. A dunai belföldi személyhajózás Budapest-központú, de a BKV 

menetrendszerinti hajójárata még névleg sem szolgálja a hivatásforgalmat (mely igényre több 

tanulmány is rámutatott, pl. [17]). Amikor üzemel, akkor lassú, és sok idő megy el a kikötéssel 

is. 
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• szolgálati célú hajózás megvalósul, ezen a területen láthatók kismértékű fejlesztések is (ld. új 

kitűző hajók) 

• a honvédség hajóállományának színvonala fenntartott, de bővítés, fejlesztés egyelőre nem történt 

• kishajózás - egyre több hajó kerül vízre, a kikötőkben helyhiány van, a Balatonon és egyéb 

tavakon terjednek az elektromos meghajtású úszóművek. 

Ezeket és az 1 fejezetben elmondottakat összevetve a szerzők Magyarországon az autonóm rendszerek, 

de legalábbis a távvezérlés illetve a különböző, fejlett vezetéstámogató rendszerek víziközlekedési 

bevezetésének lehetőségét a következő területeken látják: 

• balatoni kompközlekedés - A Tihany-Szántód közötti kompok relatív partközelisége (a 

szélessávú, fejlett infokommunikációs lefedettség - pl. 5G - könnyebben megvalósítható), a hajók 

jó manőverképessége (az új kompok ráadásul elektronikusan könnyen vezérelhetővé tehetők a 

dízel-elektromos hajtás miatt), állandó útjoga (minden más úszóművel szemben előnye van) és a 

Bahart szakember hiánya mind afelé mutatnak, hogy a kompok bizonyos mértékű később akár 

teljes autonomitása relatíve könnyen megvalósítható és célszerű lehet. Ezzel szemben hat, hogy 

a kompok útvonalára keresztirányban, az ún. “tihanyi csőben” a nyári szezonban nagy 

vitorláshajó forgalom van. Autonóm kompok üzembe állításával a vitorlás társadalom 

szemléletformálása és a két útvonal (oda-vissza) közötti nagyobb biztonsági zóna kijelölése 

szükségesnek látszik. 

• balatoni átkelőhajók - Az említett tihanyi szűkületen kívül a Balaton hajózása nem nevezhető 

különösebben forgalmasnak, a vízfelület még a nagyobb számú nyári vitorláshajó jelenlétében 

sem zsúfolt. Így az átkelő hajózás autonóm kialakításának forgalmi rizikója is lényegesen kisebb. 

A jövőben esetleg kisebb tapasztalattal rendelkező hajóvezetők számára egyébként is célszerű 

lenne különösen a kikötési manőverek támogatását segítő fedélzeti alkalmazások telepítése, 

melyek működését fejlett szenzor-technológia és szoftverrendszer biztosítaná. Ezek még a 

jelenlegi, elég nagy átlagéletkorral rendelkező átkelőhajókra is telepíthetők lennének, de 

amennyiben a flottafejlesztés ténylegesen megvalósul, az új hajók tervezésénél már nem csak ezt 

a szintet, hanem az önálló kikötést és kikötők közötti haladást is biztosítani képes rendszerek 

kialakítását is elő lehetne írni. További szervezeti szintű sajátossága a Bahartnak, hogy az 

átkelőhajókon szolgáló legénységnek, mivel a kikötőkben erre más lehetőség nem adott, a hajón 

biztosítanak szállást. Az új - legénység nélküli, vagy kisebb számú legénységgel üzemeltethető - 

hajóknál a lakótér felszabadításával a befogadóképesség növelhető, vagy ha erre nincs szükség, a 

főméretek csökkenthetők. Az ebben a két pontban megemlített fejlesztések nem érintenek 

nemzetközi vizeket, így a szabályozás szükséges átalakítása is egyszerűbben elvégezhető. 

• áruszállító hajók - Mivel a vízi áruszállítás Magyarországon alapvetően nemzetközi szintű, így 

ezen a téren biztosan igazodni kell a nemzetközi szabályozás adta (vagy jelenleg még nem adta) 

lehetőségekhez. Ettől függetlenül, hazai fejlesztésekkel részt lehet venni a nemzetközi kutatás-

fejlesztési munkákban. 

• szolgálati hajók - Az egyes szakterületeken, úgymint vízügy, katasztrófavédelem, honvédelem, 

vízépítés, vízi mentés, elsősorban a tevékenységi körhöz tartozó, de jelenleg eszközökkel le nem 

fedett képességek fejlesztése esetén jöhetnek számításba új és célszerű építésű kisebb-nagyobb 

hajók. Ezek az 1-2 m-es nagyságtól akár a nagyobb méretekig készíthetők, és fegyverekkel vagy 

speciális mérőeszközökkel elláthatók a szükséges funkciók biztosítása érdekében. Ilyen célokra 

akár univerzális, moduláris, de akár felszín felett (USV/ASV - Unmanned/Autonomous Surface 

Vehicle) vagy alatt (AUV - Autonomous Underwater Vehicle) üzemelni képes egységek is 

készíthetők. A szolgálati hajózás nevesített szakterületeinek ilyen irányú fejlesztése szükséges 

lehet, különösen, ha pl. a Hableány katasztrófájára, a jelenleg is dúló szomszédos háborúra, vagy 

akár a vízminőség és egyéb vízügyi mérések folyamatos szükségességére gondolunk. 

• kishajók - tekintetbe véve, hogy az autonomitás kialakítása költséges, és ezeknél a hajóknál a 

beruházás megtérüléséről nem nagyon lehet beszélni, csak a tehetősebb rétegeknek szánt 

hajókban várhatók és elsősorban inkább olyan fejlesztések, melyek a biztonságos kikötői 

manőverezést támogatják. Autonóm funkció kiépítésének azért sincs értelme, mert itt a hajón való 

jelenlét a lényeg.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repüléstudományi és Hajózási Tanszékén 

jelenleg is folynak olyan kutatások, melyek elsősorban USV-k tervezését és gyártását célozzák. Az 
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Egyetem más tanszékein pedig az autonóm járművek irányításához kapcsolódó intenzív kutatások és 

fejlesztések zajlanak. Az RHT-n végzett kutatás egy részét mutatja be a következő fejezet. 

3. Általános autonóm belvízi hajó rendszermodellje 

Nagy általánosságban egy vízfelszínen úszó hajó főfunkciója az, hogy A pontból B pontba jusson. Ezt 

jellemzően egy hajótesttel, illetve propulziós és kormányberendezésekkel tudja teljesíteni. Így, ha egy 

hajó vezérléséről beszélünk (akár autonóm, akár nem) a feladat az, hogy a hajótest sebességét, 

irányszögét és pozícióját változtatva egy kijelölt útvonalon végig vezessük (manőverezzük). Egy 

autonóm belvízi hajó esetében tehát szükség van egy útvonal generáló navigációs és irányító egységre 

(Vezérlő), mely a hajót autonóm módon, a környezetet is figyelembe véve A pontból B-be juttatja. Egy 

autonóm hajó fejlesztése során a legnagyobb kihívás ennek a vezérlőnek a megtervezése. Az 56. ábra 

egy fiktív autonóm belvízi áruszállító hajó rendszer elemeit szemlélteti. 

 

56. ábra: Autonóm belvízi hajó rendszer elemei 

Egy autonóm hajó fejlesztése során elengedhetetlen a hajó mozgásának, manőverező képességének 

ismerete, hiszen a vezérlő egységet enélkül nem lehet megtervezni. Ezért már a fejlesztési szakaszban 

szükségünk van a hajó minél pontosabb dinamikai modelljére. Ezzel lehetőségünk nyílik optimális 

irányítás tervezésére és a teljes autonóm rendszer tesztelésére, szimulálására. A 57. ábra egy autonóm 

belvízi hajó rendszermodelljét mutatja [18]. 

 

57. ábra: Autonóm belvízi hajó rendszermodellje 

Ezt figyelembe véve látható, hogy a hajó manőverezéséhez a bemenet pl. a kormányszög (δ), a 

hajócsavar fordulatszám (nP) és az orrsugárkormány fordulatszám (nBT) lehet. Ezeket a bemeneteket kell 

a vezérlő egységnek meghatározni a különböző szenzorok és a kívánt főfunkció (pl. B pont-ba időre 

érkezzen a hajó) alapján. A kimenet a főfunkció teljesítéséhez szükséges sebességvektor (V) és 

irányszög (ψ). Ezt az alrendszert (Hajó) a hajó mozgásdinamikai modelljével tudjuk leírni, melyet a 58. 

ábra szemléltet. A következő 3.1 pont arról szól, hogy miként lehet ezt a mozgásdinamikai modellt 

meghatározni számítógépes áramlásmodellezés (CFD) segítségével. 
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58. ábra: A hajó dinamikai modellje (Hajó alrendszer) 

3.1 A hajó dinamikai modelljének meghatározása 

Mivel belvízi körülmények között egy általános méretű hajóra nem hatnak a hullámok gerjesztő hatásai, 

így elegendő a hajó három szabadságfokú mozgását vizsgálni. Ebből kifolyólag számunkra csak az előre 

és oldalra mutató sebességek (u, v) és erők (X,Y), illetve a függőleges tengely körüli szögsebesség (r) és 

nyomaték (N) a fontos, melyet a főbordánál lévő koordináta-rendszerben (b index) értelmezünk (59. 

ábra). 

 

59. ábra: Sebességek, erők, szögsebesség és nyomaték értelmezése a hajóhoz kötött koordináta-

rendszerben 

A hajó mozgásának leírásához az MMG (Mathematical Modeling Group) modellt [19] vehetjük alapul, 

de számos egyéb megközelítés létezik (pl. nemlineáris Abkowitz modell). Az MMG modell a következő 

komponensekből áll: 

 (𝑚 + 𝑚𝑥)�̇� − (𝑚 +𝑚𝑦)𝑣𝑟 − 𝑚𝑥𝐺𝑟
2 = 𝑋𝐻 + 𝑋𝑅 + 𝑋𝑃  

 (𝑚 + 𝑚𝑦)�̇� + (𝑚 +𝑚𝑥)𝑢𝑟 +𝑚𝑥𝐺 �̇� = 𝑌𝐻 + 𝑌𝑅 (1)   

 (𝐼𝑧𝐺 +𝑚𝑥𝐺
2 + 𝐼𝑧)�̇� − 𝑚𝑥𝐺(�̇� + 𝑢𝑟) = 𝑁𝐻 + 𝑁𝑅  

Az egyenletrendszer baloldalán találhatjuk a szokásos belső erők leírását azzal a kiegészítéssel, hogy a 

hajó tömege és inerciája ki van egészítve az úgynevezett kapcsolt tömegekkel/inerciákkal (mx, my, Iz). A 

hajó manőverezése és haladása során a körülötte áramló víz egy része a hajóhoz tapad és bizonyos 

mértékben vele együtt mozog. Ennek a víztömegnek a nagysága a manőver során folyamatosan változik, 

amit muszáj figyelembe venni, ha pontosan szeretnénk leírni a hajó mozgását. A kapcsolt tömegeket 

modellkísérletekkel, vagy tapasztalati képletekkel lehet meghatározni. xG a hajó rendszersúlypontjának 

x-irányú koordinátája. Az egyenletrendszer jobboldalán a külső erők leírása található melyet 

szétoszthatunk a hajótestre ható erőkre (H index), a kormányon ébredő erőkre (R index) és a 

hajócsavaron ébredő erőkre (P index). Ezen külső erők felbontásához jellemzően a Taylor-sorba fejtést 

szokás használni. Ennek megfelelően a hajótestre ható hidrodinamikai erők a következőképpen írhatók 

fel. 

 𝑋𝐻 = −𝑅0 + 𝑋𝑣𝑣𝑣
2 + 𝑋𝑟𝑟𝑟

2 + 𝑋𝑣𝑟𝑣𝑟 + 𝑋𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
4  

 𝑌𝐻 = 𝑌𝑣𝑣 + 𝑌𝑟𝑟 + 𝑌𝑣𝑣𝑣𝑣
3 + 𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟

3 + 𝑌𝑣𝑣𝑟𝑣
2𝑟 + 𝑌𝑣𝑟𝑟𝑣𝑟

2 (2)   

 𝑁𝐻 = 𝑁𝑣𝑣 + 𝑁𝑟𝑟 + 𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣
3 +𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟

3 + 𝑁𝑣𝑣𝑟𝑣
2𝑟 + 𝑁𝑣𝑟𝑟𝑣𝑟

2  

Amikor arról beszélünk, hogy miként lehet egy hajó dinamikai modelljét meghatározni elsődleges 

feladat a fenti egyenletrendszerben (2) található hidrodinamikai derivatívok (pl. 𝑌𝑣𝑣𝑣 , 𝑁𝑣𝑟𝑟) 

meghatározása. Ezeket a derivatívokat kötött, vagy szabad modellkísérletekkel szokás meghatározni, de 

egy ilyen kísérlet igen költséges és Magyarországon jelenleg nincsen olyan intézmény, amely képes 

lenne ilyen mérésekre. Napjainkban a számítógépek rohamosan fejlődnek és a számítógépes 

áramlásmodellezés (CFD) számos területen megbízhatóan működik, ezért adott a lehetőség, hogy 
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„virtuális” modellkísérletekkel határozzuk meg a hajó hidrodinamikai derivatívjait. Kötött CFD-s 

manővervizsgálatokkal mint pl. ferde vontatás, vagy körpályán történő vontatás, meghatározhatók a 

hajótestre ható erők az egyes változók (u, v, r) függvényében, majd a kapott eredmények Taylor-sorba 

fejtésével meghatározhatók a keresett derivatívok. Példaként a 60. ábra a DET-1 önjáró áruszállító hajó 

CFD-s körpályán történő vizsgálatát mutatja, melynek segítségével meghatároztuk a hajótestre ható 

hidrodinamikai derivatívok egy részét. 

 

60. ábra: DET-1 önjáró áruszállító hajó körpályán történő CFD-s vizsgálata 

A kormányon és a hajócsavaron ébredő erőket az MMG modellre alapozva az ott felsorolt 

módszerekkel, erőtényezőkkel és a hajócsavar nyíltvízi jelleggörbéjével lehet meghatározni. A 

mozgásdinamikai egyenletrendszert felírva és a differenciálegyenletrendszert numerikusan megoldva 

lehetőség nyílik a szokásos manőverek szimulációjára. A 61. ábra egy fordulókör és egy Zig-Zag 

manőver szimulációt mutat, melyen a KVLCC2 referencia hajót vizsgáltuk és hasonlítottuk össze 

kísérleti, illetve egyéb CFD-s eredményekkel a módszer validációja érdekében.  

 

61. ábra: A módszer validációja a KVLCC2 referencia hajó vizsgálatával 

A fenti manőverszimulációkon láthatjuk, hogy az alkalmazott virtuális (CFD-s) modellkísérletekkel 

felírt dinamikai modell jól közelíti a valóságot és alkalmas hajók manőverképességének vizsgálatára, 

vagy akár autonóm hajók fejlesztésére. A 62. ábra a DET-1 hajó hegymeneti hullámmanőverjét 

ábrázolja. 

 

62. ábra: DET-1 belvízi áruszállító hajó hegymeneti hullámmanőverjének szimulációja 
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Konklúzió 

Összegezve elmondhatjuk, hogy jelenleg Magyarországon és a világban lenne igény teljesen autonóm 

hajók fejlesztésére és üzemeltetésére. Ennek oka elsősorban a legénységhiány és a legénységhez köthető 

költségek, illetve a biztonság és a környezetvédelem növelésének szándéka. Ahhoz, hogy a biztonságos 

és fenntartható teljesen autonóm hajózás megvalósulhasson még számos területen kell kutatásokat 

végezni. Ilyen területek pl. a jogi környezet, közlekedési infrastruktúra (pl. autonóm rakodás), 

hajómozgások leírása és irányítása, intelligens autonóm hajóirányítás, hajó-hajó kommunikáció, hajó-

infrastruktúra kommunikáció stb.  

Az RHT-n végzett CFD-s számítások és mozgás-szimulációk alapján elmondhatjuk, hogy az 

alkalmazott virtuális manőverkísérletekkel megfelelő pontossággal határozhatjuk meg a hajók 

manőverképességét. A kapott dinamikai modell lehetőséget ad teljesen autonóm hajók irányításának 

kutatására és tervezésére. További érdekes és javasolt kutatási terület lenne a hajócsavaron és 

kormányon ébredő erők vizsgálata, illetve a hajó-hajócsavar-kormány egymásra hatások leírása és 

beépítése a dinamikai modellbe. 
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fővárosát összekötő vasútvonal, a közúti eljutási idő továbbra is lényegesen kedvezőbb. Cikkünkben 

azokat a dilemmákat vesszük sorra, amelyeket e pályafejlesztések a vasúti személyszállítás 

szempontjából felvetnek. A sűrű elővárosi forgalom érdekében mind Zágráb mind Budapest 

közelében sürgős volt a leromlott pálya fejlesztése. A munkák Horvátországban fokozatosan haladnak 

előre. A magyar szakaszon ehhez adódik még hozzá a szinte végig belterületen vezető balatoni 

vasútvonal korszerűsítése. Jelenleg a nemzetközi vonatok körülbelül egy órával hosszabb 

menetidővel közlekednek a két várost összekötő buszoknál, és további közel egy órával gyorsabb az 

eljutás személygépkocsival. A keresleti oldalról is nehézségek mutatkoznak: télen a két ország között 

alacsony a forgalom, miközben nyáron óriási csúcs alakul ki. Amikor nemzetközi forgalmat tervezünk 

ezen az útvonalon, a balatoni és a horvátországi csúcsidőszakot ugyanúgy számításba kell venni, mint 

a téli keresleti völgyidőszakot. A nemzetközi összeköttetést ráadásul illeszteni kell a belföldi 

rendszerekhez. Ahhoz, hogy a vasút versenyképes legyen nemzetközi forgalomban, a szolgáltatás 

számos elemét újra kell tervezni és a vasúti infrastruktúra jelentős mértékű továbbfejlesztése is 

elkerülhetetlen. Cikkünk arra kíván választ adni, hogy a hagyományos, nem nagysebességű vasúti 

közlekedés versenyképessé tud-e válni ilyen földrajzi adottságok mellett az autópálya és a buszok 

nyújtotta eljutási idővel. 

Kulcsszavak: vasútfejlesztés, nemzetközi vonatközlekedés, turizmus, Horvátország, Balaton 

Bevezetés 

A koronavírus járvány csillapodása után éledező magyarországi turisztikai piac elsőszámú célpontja 

továbbra is Horvátország és az Adriai-tenger partja. A kedvelt nyaralási célpont elérése eddig sem csak 

személygépkocsival volt lehetséges, hiszen több-kevesebb megszakítással már az 1970-es évek óta 

közlekedett vonat az Adriához. A vasúti eljutás versenyképessége a végig kiépülő autópályák hatására 

nagyot esett, a vasúti szektor nem tudta a lépést tartani az egyéni közlekedéssel. A 2000-es években a 

horvátországi nyaralások olyannyira közkedveltek lettek, hogy turnusváltáskor forgalmi dugók 

alakultak ki az autópályákon, mely az eljutási idő jelentős növekedését eredményezte.  

Az egyre romló vasút pályaállapotok miatt a vonatok azonban még ezzel a megnövekedett eljutási idővel 

sem tudták felvenni a versenyt, nemhogy az Adriára, hanem még Zágrábig sem. Ugyanakkor a horvát 

főváros is egyre vonzóbb a városlátogató turisták körében és itt most nem csak honfitársainkra 

gondolunk. Egy 2021-ben megjelent cikkünkben már vizsgáltuk Budapest szerepét a kelet-közép-

európai városlátogató turizmus piacán és megállapítottuk, hogy nagy lehetőség rejlik a Budapest – Prága 

– Bécs – Zágráb körút vasúti kiaknázásában, valamint Budapest ideális kiindulási pont a térség 

városlátogató turizmusa számára, ugyanis kedvező vasúti összeköttetésekkel rendelkezik az egynapos 

csillagtúrákhoz [1]. A Budapest – Zágráb viszonylatot vizsgálva azonban megállapítható, hogy a két 

város közti vasúti menetidő jelen pillanatban alkalmatlan az egynapos városlátogatásra. Egy olyan 

kulturális kínálattal rendelkező város, mint Zágráb megtekintésére és felfedezésére álláspontunk szerint 

minimálisan 6 óra időtartam szükséges, vagyis a vasúti menetidő nem lehet több a két város között, mint 

4 óra azonos napra eső oda- és visszautat feltételezve. 

Ennek eléréséhez szükséges az infrastruktúra fejlesztése, a menetrendi kínálat növelése és illesztése a 

belföldi rendszerhez, szem előtt tartva a nemzetközi utazások versenyképességét, valamint az 
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adminisztratív sorompó hatások csökkentése. Cikkünk ezeket a kérdéseket járja körül, azzal a kutatási 

hipotézissel, hogy a vasúti utazás két, megfelelő turisztikai vonzerővel rendelkező nagyváros között 500 

km távolságig nagysebességű pályák építése nélkül is vonzó lehet, ha megfelelő szolgáltatási 

színvonallal tudnak a vasúti szolgáltatók az utasok rendelkezésére állni. Ennek bizonyítására 

cikkünkben megvizsgáljuk a vasúti versenyképesség jellemzőit, hogy ezeket felhasználva világítsunk rá 

a Budapest – Zágráb útvonal szükséges fejlesztéseire. A fejlesztési javaslatokra építve meghatározzuk 

hogyan lehet növelni a Budapest és Zágráb között közlekedő vonatok versenyképességét a szolgáltatási 

színvonal növelésével. 

1. A vasúti közlekedés versenyképességének meghatározása 

A versenyképesség legegyszerűbb meghatározása szerint azt jelenti, hogy a vállalat a lényeges piacain 

a szolgáltatásait nyereséggel tudja értékesíteni [2]. A versenyképességet jellemzően az ár, a korábban 

végrehajtott fejlesztések vevői megítélése, az adott földrajzi helyszín gazdasági, társadalmi jellemzői és 

a nyújtott szolgáltatás minősége befolyásolja.  

Mivel a versenyképesség megítélése egyének döntéseinek összességéből következik, valójában 

rendkívül szubjektív tényezők alakítják. Vállalati oldalon az egyes szakmák ezért előszeretettel fordítják 

le a versenyképesség fogalmát saját nyelvükre és fogalomkészletükre. A gazdasági (vagy pontosabb 

szóval üzleti) szakmai szemlélet a profitra koncentrál, a mérnöki szakma pedig a minőség könnyen 

mérhető dimenzióit (például közlekedés esetében az utazási sebesség vagy kapacitás kihasználtság) 

helyezi a gyakorlatban előtérbe. A potenciális fogyasztók azonban javarészt olyan imázs és vevőérték 

tényezők alapján döntenek, amelyet a mérnöki szakma a közlekedésben csak nagyon nehezen tud 

mérhetővé tenni és a tervezési folyamatok során kezelni (például „szép” vonat). 

A versenyképesség a közlekedési szolgáltatások (vagy az azt helyettesítő egyéni problémamegoldás) 

esetében azt jelenti, hogy az adott szolgáltató (vagy az egyén által igénybe vett műszaki megoldás) a 

legjobb, legelőnyösebb üzleti feltételeket kínálja az igénybe vevőknek. Ezért adott esetben a fogyasztó 

nem a technikailag legtökéletesebb, hanem az ár-érték arányban számára legvonzóbb megoldást 

választja, így a közlekedési szolgáltatások kialakítása során a vevők számára lényeges 

versenytényezőket folyamatosan kutatni kell. A versenyképesség esetében komplex fogalomról van szó, 

amelybe a fogyasztó szemszögéből rengeteg apró szubjektív elem tartozik az ülés színétől a szemben 

ülő utas megítéléséig (például egy kellemetlen megjelenésű utas a közlekedési szolgáltatás egészének 

megítélését rontja.) Az olyan szubjektív versenyképességi tényezők, mint a szolgáltatás többi igénybe 

vevőjétől függő elemek, nagyrészt csak kvalitatív módszerekkel, nehezen kutathatók. 

A vasúti személyszállítási szolgáltatás tervezése során rendszeresen elvégzett kutatások eredménye azt 

mutatja, a kényelem fontos tényező az utazást fontolgató leendő fogyasztók számára [3]. A „kényelem” 

fogalmába azonban olyan sok mindent beleért a megkérdezett egyén, hogy azt lehetetlen egységes 

módszerrel kutatni és lehetetlen egyféle értékkel mérni. A helyzetet bonyolítja, hogy az üzleti 

tudományok szabályai szerint a piac sokféle módon szegmentálható, és az így képzett kisebb-nagyobb 

csoportok nagyjából homogén elvárásait, valamint az elvárások teljesítése, a vágyott szolgáltatáselem 

nyújtása esetén az adott szolgáltatáselemre vonatkozó fizetési hajlandóságát külön-külön is lehet 

értékelni. 

Előfordulhat ugyanis, hogy egy csoport esetében nagyon határozott igényt mérünk egy szolgáltatási 

elem iránt, azonban ehhez nem párosul megfelelő fizetési hajlandóság, így hiába nyújtaná a vállalat a 

várt szolgáltatást, azzal nem fog tudni üzleti értelemben nyereséget elérni. Azaz hiába szeretnék az adott 

dolgot megvenni a vevők, nem akarják a termék költségeit (és az arra rakódó üzleti hasznot) megfizetni. 

Előfordulhat ilyen a gyakorlatban az emelt szintű, vagy az alapszolgáltatásra épülő szolgáltatások 

esetében is – tehát az eljutást, a helyváltoztatást hajlandóak megfizetni, de a többlet kényelmet vagy a 

fedélzeti étkezést vágyják ugyan, de sokallják az árát. Ez beruházások tervezésénél, például 

járműbeszerzéseknél lehet szempont. Látható tehát, hogy a közlekedéstudomány és az üzleti tudomány 

csak folyamatos kölcsönhatásban tudnak sikeresen együttműködni. 

A következőkben a közlekedéstudományban és közlekedési beruházás tervezésnél uralkodó, menetidő 

alapú szemlélet jegyében először az eljutás időigényével foglalkozunk, később áttekintjük a 

versenyképesség egyéb dimenzióit is. 
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2. Helyzetelemzés 

Egész Európában meghatározó a távolsági közlekedésben, hogy a XIX. században kiépült vasúti 

fővonalak alapvetően a domborzatba illeszkedve, a gőzmozdonyos korszakban jellemző sebességekre 

épültek ki. A XX. században létrejött autópályák utazási sebességével ezeken a vonalakon a vasút nem 

veheti fel a versenyt. 

Csak a nagysebességű vasút tud az autópályán közlekedő személygépkocsival menetidőben 

versenyképessé válni. Önmagában a Magyarországon célul tűzött 160 km/h-s fővonali sebesség is 

versenyképes az autózással, de az ajtótól ajtóig történő utazás nagyon sok esetben autóval gyorsabb, 

mint közösségi közlekedéssel, ezért a rá- és elhordás, valamint az utazási láncba épülő várakozási és 

tartalékidők időveszteségét a városközi pályán történő gyors haladás tudja kompenzálni. A 160 km/h-s 

sebesség tehát azért szükséges, hogy egyértelműen érezhető legyen az autót használók számára a vasút 

sebességelőnye, így az autóval rendelkezők számára is valós alternatívaként jelenjen meg a vasút. 

Nagysebességű vonal azonban belátható időn belül nem épül Budapest és Zágráb között. Jelenleg 

Horvátországban 140-160 km/h-s sebességre épül ki a korszerűsített pálya. Magyarországon a 

korszerűsített szakaszok 100-120 illetve 160 km/h-s sebességre alkalmasak. A legújabb tervek szerint a 

Budapest – Varsó nagysebességű pálya vonalvezetése megközelíti Székesfehérvárt, így egy rövidebb 

szakaszon közlekedhetnek nagyobb sebességgel (350 km/h).  

Az alábbiakban az 1. táblázat segítségével áttekintjük a jelenleg elérhető sebességet és az alapján az 

eljutási idő szempontú versenyképességet. 

1. táblázat: A Budapest – Zágráb útvonal sebességi értékei 

(forrás: saját szerkesztés) 

Állomástól Állomásig A pálya sebessége 

Budapest-Kelenföld Székesfehérvár 160 km/h, új pálya, később 350 km/h 

Székesfehérvár Lepsény 120 km/h, régi pálya 

Lepsény Balatonszentgyörgy 100 km/h, új pálya, rövid 120 km/h-s szakaszokkal 

Balatonszentgyörgy Gyékényes 80-100 km/h, sok lassabb szakasszal, régi pálya 

Gyékényes Zágráb 140-160 km/h, új pálya épül jelenleg 

A fenti táblázat a „hagyományos” útvonalat, a Déli Vasút által épített Budapest – Siófok – Zágráb 

útvonalat mutatja be. Elvben Dombóváron és Kaposváron át is elérhető Horvátország, ezt az útvonalat 

azonban most részletesebben nem tárgyaljuk, hiszen jelenleg a vonatok a Balaton-parti, gyorsabb 

útvonalat használják. 

A fenti táblázat mutatja, hogy a pusztán sebesség alapján számított menetidő a versenyképes eljutási idő 

határán mozog, megállásokkal együtt a vasút ilyen paraméterekkel kiépített infrastruktúrán a 

személygépkocsi eljutási idejét még vasútállomástól vasútállomásig sem tudja hozni, nemhogy egy 

tetszőleges kiindulási helyszíntől egy tetszőleges érkezési pontig, ajtótól ajtóig számítva. 

Az útvonal jellegzetessége, hogy az infrastruktúra és a menetrend is elsősorban a belföldi utazási 

igények kielégítésére alkalmas. A két főváros napi ingázóforgalma meghatározó. A horvát szakasz 

gyakorlatilag egy elővárosi vasútvonal, Kapronca megyeszékhely az elővárosi vonatok végállomása és 

egyben a határállomás is, majd következik a magyar szakaszon egy alacsony népsűrűségű terület, 

amelynek középpontjában helyezkedik el Nagykanizsa. A város azonban nem vonz jelentős számú napi 

ingázót, elsősorban a települések szélén található állomások miatt. A Balaton partján vezetett vonal nyári 

és téli kiszolgálása jelentősen eltér, a vasút mindenütt a lakott terület központján halad keresztül, több 

településen közvetlenül a strandnál áll meg a vonat. A balatoni vasút az idegenforgalmi kínálat része, 

éjjel-nappali üzemmel, évről évre fejlesztett szolgáltatásokkal. Székesfehérvár és Budapest között 

Magyarország egyik legfejlettebb és legnépszerűbb elővárosi vasútvonalán haladnak végig vonatok, 

érintve a Velencei-tavi üdülőkörzetet is. 
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A vonal jelentős hosszban egyvágányú. A horvát átépítés után az ottani szakasz kétvágányú lesz, 

Magyarországon azonban csak Székesfehérvár és Budapest között adott a két vágány, a Balaton parton 

két rövidebb kétvágányú szakasz épült csak. 

A vonalon órás ütemű távolsági vonatközlekedés van Budapest és Balatonszentgyörgy között. Az 

óránkénti vonatok gyakorlatilag minden balatoni települést kiszolgálnak. Az egyvágányú szakaszok 

hossza miatt ennél gyorsabb menetvonal nem adódik. Olyan típusú menetvonal ésszerűen nem 

alakítható ki, amely a két főváros összekötésére szolgál elsődlegesen. A menetidő tehát a viszonylag 

sok megállás miatt a pálya alapvető adottságainál is kedvezőtlenebbül alakul. 

Valójában azonban a jelenlegi kereslet nem elegendően nagy ahhoz Budapest és Zágráb között, hogy 

önálló, elsődlegesen a két várost összekötő vonatok közlekedjenek. 

A vasúti közlekedés jellegzetessége, hogy Közép-Európában legfeljebb 14-15 kocsis személyszállító 

szerelvényekre méretezett az infrastruktúra [4]. A gazdaságos üzemeltetéshez a térségbeli tapasztalatok 

szerint több száz utas egy vonattal történő elszállítása szükséges. A pontos érték természetesen a 

költségek és bevételek függvénye, ezért pontosabban úgy lehet fogalmazni, hogy a térségben jellemző 

költségszinten és a térségben jelenleg alkalmazott árak mellett több száz utas egyidejű szállításával lehet 

a vasúti forgalmat egy távolsági viszonylaton gazdaságosan lebonyolítani. 

A pontos érték, a gazdaságossági kritériumok, a vasúti személyszállításban elérhető fedezet a 

személyszállítási piac jellegéből adódóan üzleti titok. Az európai gyakorlat mutatja azonban, hogy a 

viszonylag kis számban jelenlévő, üzleti alapú vasúti személyszállítási szolgáltatás esetében jellemző a 

nagy kapacitások megtöltésére törekvés és nagyon sok esetben hiányoznak a peremidei (hajnali, késő 

esti vonatok), amelyeknek megtöltése már nehézkesebb. A szolgáltatók a csúcsidőkre összpontosítanak. 

A Magyarországon egyetlenként jelen lévő magánvasúti, menetrend szerinti járatokat közlekedtető 

szolgáltató, a Regiojet 5 kocsis szerelvényeket állított forgalomba, körülbelül 300 férőhellyel és a vonat 

minél magasabb szintű megtöltésére törekszik kedvező jegyárakkal. E szolgáltató piaci magatartásán 

keresztül látható a piacra betörni szándékozó szolgáltatók jellegzetes viselkedése. Ez a cég ezzel a 

stratégiával keresi a lehetőségeket számos közép-európai piacon, fokozatos, lépésenkénti növekedéssel. 

Más, hasonló példa híján azt feltételezzük, hogy a speciális piaci és üzleti körülmények között ez a 

leghatékonyabb üzleti modell. 

3. A versenyképes vasúti személyszállítás feltételei 

Az üzleti alapú személyszállítás gazdaságos működéséhez tehát a gyakorlatban viszonylag magas 

utasforgalomra van szükség. Ez nemzetközi, távolsági forgalomban még világvárosok közötti 

nagysebességű vonatokon sem mindig jellemző. A Párizs és Brüsszel (315 km) közötti 1 óra 22 perces 

utat megtevő Thalys vonatok sem közlekednek ütemes menetrend szerint. Déltájban 2 órán át nem indul 

vonat a 2022. április 14-én és a következő időszakban érvényes menetrend szerint. A csúcsidőszakokban 

viszont félóránkénti sűrűséggel indulnak a vonatok. 

A 2022. április 14-én érvényes menetrend és vonatösszeállítás szerint egy pár 2 kocsis vonat közlekedik 

Budapest és Zágráb között. Bár a piac nyitott, vasúti versenytárs ezen az útirányon nem jelent meg. Az 

állami vasútvállalatok nyújtanak minimális szolgáltatást közszolgáltatás keretében. Vélelmezzük, hogy 

a jelenlegi körülmények között a vasúti közlekedés Budapest és Zágráb között üzleti alapon nem éri 

meg, a kereslet mértéke ehhez nem elegendő. 

A személyszállítási szolgáltatás azonban ennél több eljutási lehetőséget jelent. A mindenkori kereslethez 

igazodóan naponta több autóbusz járat köti össze a két fővárost, amelyek menetidőben kedvezőbb 

alternatívát jelentenek a vasútnál (4 óra 55 perc a 6 óra 17 perccel szemben). 

Feltételezve, hogy a jövőben, a pályafejlesztések hatására az autóbusszal versenyképes menetidő 

elérhető, a vasúti kínálat fejlesztésénél beleütközünk egy nehezen kezelhető gazdaságossági 

problémába. Egy bizonyos határig az autóbuszos kínálat a kereslet növekedését jól tudja követni és az 

infrastruktúra adottságai miatt a vasúti menetidő csökkentésére is korlátozottak a lehetőségek. A kereslet 

növekedése tehát elsődlegesen a közúti személyszállítási ágazatban jelentkezik, és csak kisebb 

mértékben a vasútnál. 
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A fentiek miatt a vasúti kínálat kialakításánál a belföldi menetvonalak átkötése jöhet szóba. Ha a 

nemzetközi utazás iránti kereslet alacsonyabb, és rendszeres időközönként egy nemzetközi vonat nem 

megtölthető (pontosabban a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges bevétel a megfelelő árak és 

kihasználtság alapján nem biztosítható), akkor az útvonalon jellemzően közlekedő belföldi járatok 

összekötése és közvetlen nemzetközi vonat létrehozása a megoldás. 

A belföldi vonatok nemzetköziesítése azonban egy nehéz és költséges feladat. Nagyon alacsony kereslet 

esetén a közszolgáltatási megrendelő hatóság tudja ösztönözni a kapcsolat létrejöttét. 

A belföldi rendszerek összekötése az alábbi feltétekkel lehetséges: 

1. Van olyan jellemző belföldi menetvonal, amely a határon „összeér”. Ilyen menetvonal 

kialakítása a jelenlegi infrastruktúra paraméterei mellett  hosszú és nehéz kompromisszumokkal 

járó tervezés eredménye. A tervezés célja az, hogy olyan menetvonalat találjanak, amely jól 

kielégíti a jellemző belföldi igényeket, de közben a nemzetközi eljutás szempontjából is 

elfogadható. A gyakorlatban ilyen lehet a Budapest – Nagykanizsa viszonylatú IC vonatok 

összekötése valamilyen horvát elővárosi gyorsvonattal. Csakhogy a horvát szakaszon ilyen 

menetvonal nincs. Elvi szinten tehát elképzelhető lenne, hogy a magyar, 2 óránkénti IC vonatok 

menetvonala Zágrábig tartson, de ehhez a horvát megrendelő szervnek olyan menetvonal 

struktúrát kellene támogatni a horvát szakaszon, amely praktikusan egy két órás ütemű 

menetvonal típust tartalmaz Kapronca megyeszékhely és a főváros között. Kapronca elágazó 

állomás, a másik kétóránkénti vonat elvben jöhetne Eszék felől, így Kapronca és Zágráb között 

ez a menetvonal típus minden órában biztosított lenne. 

Jelenleg nehézséget okoz, hogy a Nagykanizsa és Gyékényes közötti egyvágányú szakaszon a 

pályakapacitást a Szombathely – Pécs és Budapest – Zágráb vonatok egyszerre használnák. E 

fonódás kiküszöbölésére nincs megfelelő megoldás. Mindkét útirányon az alapütem 

csatlakozási okok miatt azonos menetvonalat tudna használni optimálisan. 

2. Olyan gördülőállomány biztosítása, amely mindkét országban közlekedhet. Ennek érdekében 

tudatos járműfejlesztésre van szükség. Az átmenőképes eszközöknek mindkét ország műszaki 

előírásainak meg kell felelnie. Jelenleg az képzelhető el, hogy hagyományos, nemzetközi 

forgalomra alkalmas személykocsikból áll a szerelvény, vagy e feladatra szánt motorvonatot 

helyeznek üzembe. A mozdonyok átjárhatóságát nem kell biztosítani, mert a vonat Gyékényes 

határállomáson irányt vált, így a mozdonycsere könnyen megoldható, érdemi időveszteséget 

nem jelent. 

3. Olyan kapacitás biztosítása, amely mindkét ország utasáramlatainak optimális levezetésére 

alkalmas. Ez a probléma azért merül fel, mert egy hosszú vonalon a csúcsidők eltolódnak. A 

budapesti és zágrábi elővárosi csúcsidő, a Balatonról Budapestre irányuló utazások és a 

nemzetközi utazási csúcsok jellemzően nem esnek egybe, de a pontos kapacitás meghatározása 

is összetett tervezést igényel. A gyékényesi irányváltás lehetőséget ad többletkapacitások rá- és 

lekapcsolására mind motorvonati, mind személykocsis üzem esetén. 

Milyen valódi lehetőségek adódnak egy korszerű és versenyképes városközi vasúti összeköttetés 

létrehozására Budapest és Zágráb viszonylatában? 

Ha üzleti alapon, az Európai Unió által szorgalmazott szabadpiaci elv alapján közelítjük a kérdést, akkor 

valószínűleg nincs megoldás a naponta történő közlekedésre. A téli (tehát valójában a teljes adriai „nem-

üdülési” szezonban) időszakban a helyváltoztatási igény nem éri el azt a mértéket, hogy a szabadpiaci 

elven szervezett, és menetidőben versenyképes közúti személyszállítás mellett a vasút üzleti alapon 

szerepet kapjon (a fent leírtak alapján megfogalmazott vélelem.) 

Üzleti, szabadpiaci alapon vélhetően csak a nyári csúcsszezon szolgálható ki gazdaságosan. A 

csúcsszezoni kiszolgálásnál viszont mindig felmerül az a gond, hogy a gördülőállományt honnan lehet 

biztosítani ilyen úti célok esetében. Az európai gyakorlatban erre több megoldást alkalmaznak: 

1. A karbantartások ütemezése: a vasúti járműveknek rendszeresen nagyobb időigényű, tervezett 

karbantartásra van szüksége. Ezeket a nyári szezonon kívülre is lehet ütemezni. Ez azonban még 

csak a kisebb csúcsok kezelésére alkalmas. 

2. Az iskolaszezon kapacitásainak átcsoportosítása: szerencsés esetben a vasútvállalat olyan 

vonalakkal is rendelkezik, ahol jelentős iskolásforgalmat és heti ingázó diákforgalmat bonyolít 

le. Az iskolaidőszaki kapacitások a nyári szünetben a nyaralóforgalom igényeinek kielégítésére 
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átcsoportosíthatók. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy a kocsik nemzetközi forgalomra 

is alkalmasak legyenek. Az elő- és utószezonban azonban ez a megoldás nem alkalmazható. 

3. Kifutó, avult eszközök csúcsidei felhasználása: a vasútvállalatok saját eszközállományukból 

vagy használt beszerzés révén korosabb, selejtezés előtt álló eszközöket állományban tarthatnak 

csúcsidei kapacitásnövelés céljából. Ezek az eszközök azonban nagyon sokszor jelentős 

üzemeltetési kihívást okoznak és az utasoknak sem mindig kedvező, hogy általában kevesebb 

fedélzeti szolgáltatást tudnak így igénybe venni, mint a legújabb eszközök révén. 

A Budapest – Zágráb viszonylat kiszolgálására a mai gyakorlatban az üzemeltető társaságok mindhárom 

eszközt igénybe veszik. Célszerű a fedélzeti szolgáltatásokat úgy tervezni, hogy az alacsonyabb 

szolgáltatási szint alacsonyabb árakkal párosuljon, így egy valódi piaci ajánlatot képezve. Mindig 

találhatók olyan célcsoportok, amelyek elsődlegesen a kedvező árra érzékenyek. 

Klímavédelmi és közlekedéspolitikai megfontolások miatt azonban a tengerparti idegenforgalmi 

csúcsidőszakon kívül is célszerű biztosítani a vasúti eljutási lehetőséget Budapestről Zágrábba. 

Minimális szolgáltatásként napi 1-2 pár vonat közlekedtetése elképzelhető rossz menetidő mellett is, 

közszolgáltatásként megrendelve. Ez a jelenlegi kiszolgálási modell. 

4. A versenyképesség növelése érdekében szükséges fejlesztések 

A pályafejlesztések azonban lehetőséget adnak a továbblépésre. A következőkben bemutatjuk, hogyan 

lehet fölépíteni egy olyan rendszert, amely megfelelő mobilitási kínálatot biztosít, de egyben a lehető 

leggazdaságosabban üzemeltethető. 

4.1   Menetrend alapú infrastruktúrafejlesztés 

A már vázolt menetrendi probléma (Pécs – Szombathely és Budapest – Zágráb vonatok egyidőben 

történő közlekedése) infrastruktúra fejlesztéssel vagy adminisztratív módon a vonatkövetési szabályok 

megváltoztatásával oldható meg. 

A megoldandó menetrendi probléma, hogy a csatlakozási rendszerek miatt a Nagykanizsa – Gyékényes 

egyvágányú szakaszon gyakorlatilag egyszerre kell közlekednie a Budapest – Zágráb és Szombathely – 

Pécs viszonylaton közlekedő mindkét vonatnak. A csatlakozási csomópontokra épülő rendszerek 

sajátossága, hogy a csomópontokba egyszerre érkeznek, és onnan egyszerre indulnak a vonatok. 

Nagykanizsa és Gyékényes olyan elágazó állomások, ahol rendszerszerű csatlakozásokra van szükség. 

A hazai vasúthálózat adottságaiból az következik, hogy Nagykanizsán úgynevezett feles pók [5] 

kialakítására lenne szükség. Balatonszentgyörgyön jelenleg is óra egészkor találkoznak a vonatok 

minden irányból. Nagykanizsa onnan 41 km-re található, amit egy menetrend alapú hálózaton szűk fél 

óra alatt tesz meg a vonat, így Nagykanizsán óra harminckor építhető ki a csatlakozási rendszer, ez a 

„feles pók”. Ebbe tudnának illeszkedni a Pécs – Szombathely között közlekedő vonatok is. 

Jelen infrastrukturális körülmények között azonban ez nem lehetséges, a vonatok az egyvágányú 

vonalon találkoznak és igazán megfelelő megoldás erre a közlekedésföldrajzi adottságokból következő 

menetvonal konfliktusra nincs. A vonatok jelenleg egy kényszerűen kialakított rendszerben 

közlekednek, a félreállások, vonattalálkozások (keresztek) miatt több tartózkodással kialakított 

menetvonalat használhatják csak, a vonatok menetvonala nagyon nehezen kiszerkeszthető tervként, és 

nagyon nehezen bonyolítható le a forgalom is, hiszen a késések tovább nehezítik a forgalomszervezést. 

Az ilyen típusú menetvonal konfliktusok, pontosabban a jelenlegi helyzetből levezetett megoldásuk 

eleve hátrányba hozzák a nemzetközi vasúti közlekedést a közúttal szemben. Megoldást csak az 

jelentene, ha egy rendszerszerűen kiépített, ütemes belföldi és nemzetközi menetrend szűk 

keresztmetszetét célzott infrastruktúra fejlesztéssel feloldanák. Ez kétvágányú szakaszok létesítését 

jelenti, hiszen az a késések kezelését is egyszerűsíti; nem csak állomásokon tudnak keresztezni a 

vonatok. 

A 30-as számú vonal balatoni szakaszán sor került kétvágányú szakaszok építésére. A távolsági vonatok 

találkozása tervszerűen a Siófok térségében lévő kétvágányú szakaszra esik. Hasonló megoldás lenne 

alkalmazható a vonal további részein is, a Nagykanizsa térségébe eső, rendszerszerű vonatkeresztek 

kezelésére. 
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E szűk keresztmetszet jelenleg még azért nem látszik feltűnően, mert a Budapest és Zágráb közötti 

vonatok száma alacsony. A későbbiekben azonban egyértelművé válik, hogy ha a belföldi, 2 órás ütemű 

csatlakozási rendszerbe illeszkedően szeretnénk kialakítani a 2 órás ütemű nemzetközi menetvonalat, 

mindenképp találkoznak a Pécs, Szombathely, Zágráb és Budapest felől érkező vonatok egymással 

Nagykanizsa és Murakeresztúr térségében (Bajcsa forgalmi kitérő használatával), ahogyan a VPE Kft. 

honlapján közzétett menetrendi ábrákból kiderül. A két IR vonat Bajcsán keresztez, az IC vonatok 

egymással Murakeresztúron, az IR vonatokkal pedig Bajcsán kereszteznek. E bonyolult rendszer miatt 

minden érintett vonat menetidje jelentősen megnő. 

Az infrastruktúra fejlesztése révén e vonatkeresztek ideális esetben Nagykanizsa állomásra vagy 

célzottan kialakított kétvágányú szakaszra esnének.  

A vonatkövetés szabályainak megváltoztatása is megteremtheti azt a lehetőséget, hogy az azonos 

sebességű vonatok a legkedvezőtlenebb térközáthaladási idő szerint kövessék egymást, így nem lenne 

szükséges 5 percet várni a követő vonat indításával. Ebben az esetben a zágrábi és a pécsi vonatok 3 

perccel követnék egymást, mely lehetővé tenné párhuzamos közlekedésüket Nagykanizsa és Gyékényes 

között.  

Zágráb és Kapronca 78 kilométerre fekszik egymástól. A 2022. április 14-én érvényes menetrendben 1 

óra 30 perces menetidő szerepel a 204 sz. vonat esetében erre a szakaszra. Nagykanizsa és Zágráb 

távolsága 122 km, a menetidő 2022. április 14-én érvényes menetrendben 3 óra 10 perc. Budapest és 

Zágráb 343 km-re található vasúton egymástól, a menetidő 2022. április 14-én érvényes menetrendben 

6 óra 17 perc (2. táblázat). 

2. táblázat: Egyes viszonylatok menetideje 

(forrás: saját szerkesztés) 

Kiindulás állomás Célállomás Távolság (km) Menetidő (óra:perc) 

Budapest Zágráb 343 6:17 

Nagykanizsa Zágráb 122 3:10 

Kapronca Zágráb 78 1:30 

A fenti adatsorból látszik, hogy a versenyképes menetidők jelenleg nem biztosíthatók. 

Két változatot dolgoztunk ki durva becsléssel a jövőbeli menetidőkre. Az első változat a menetrend 

szerint meg nem álló autóbusz menetidejével versenyképes vasúti menetidőt tartalmazza – sok 

megállást, és a jelenlegi magyarországi IC menetvonalat feltételezve. A második változatban további 

infrastrukturális korszerűsítések eredménye is megjelenik (gyékényesi deltavágány, nagysebességű 

vasút Budapestről Székesfehérvárra, sebességemelések Székesfehérvár – Lepsény és 

Balatonszentgyörgy – Gyékényes között). 

A pálya sebességére csak előzetes becslést tudunk adni. A logikus távlati menetrendi koncepció a 

jelenlegi struktúra megtartását feltételezi Balatonszentgyörgy és Siófok térségében. Ez két egész órakor 

adódó csatlakozási csomópont. Ehhez képest célszerű olyan pályaállapotot kialakítani célzott 

fejlesztésekkel, hogy e két egész órakor adódó csomópontból félkor érjen a vonat Nagykanizsára és 

Székesfehérvárra. Ez tehát kb. 2 órás menetidőt jelent ezen a szakaszon és a csatlakozási 

csomópontokból levezetett menetrendnek tekinthető, mely menetrend alapú infrastruktúra fejlesztéssel 

[6] érhető el. 

Ehhez adódik a Budapest-Székesfehérvár menetidő, amelyet érdemes a becslésnél bő félórának tekinteni 

Kelenföldtől.  

A jövőbeli menetrend tervezésénél önkényesen azt feltételezzük, hogy a leírt fejlesztésekkel, első 

lépésként Budapest-Kelenföld és Nagykanizsa között bő két és fél órás (2 óra 40 perc körüli menetidő 

reális és optimális). A Nagykanizsa és Gyékényes közötti 29 km-es szakaszra kb. fél órás, a Gyékényes 

és Zágráb közti 93 km-es szakaszon pedig kb. 50 perces menetidő feltételezhető. 10-12 perces 

gyékényesi irányváltással és mozdonycserével a Nagykanizsa-Zágráb menetidőt e köztes fejlesztési 

lépcsőben másfél órásnak becsüljük. 
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Azt feltételezzük, hogy Horvátország a schengeni övezet részévé válik, így nem lesz már szükség a 

határellenőrzésre, a gyékényesi fordulás a lehető legrövidebb idő alatt megtörténhet. 

Így a fentiek szerint Budapest-Kelenföld és Zágráb között valamivel 4 óra fölötti, kb. 4 óra 10 perces 

becsült menetidőt kapunk. Ez versenyképes a köztes megállás nélkül közlekedő autóbusz 4 óra 30 perces 

menetidejével. E változatban kétóránkénti közlekedést feltételezünk, a lehető legtöbb belföldi megállás 

megtartásával, így a kétóránkénti vonatok gazdaságos üzeme mindkét országban biztosítható. 

Ez a menetidő még mindig kb. fél órával több, mint amit az autópályán haladó személygépkocsi el tud 

érni. Az autózás menetidejét a két város központja között mérhető 343 km-es távon a Google térkép 

útvonaltervezője 3 óra 34-41 percre becsülte a lekérdezés pillanatában, iránytól függően. A 

továbbiakban tehát úgy tekintjük, hogy az autós menetidő fél órával rövidebb a vasúti menetidőnél. 

Az autózás időigényét a pihenőidő, a vasúti menetidőt a vasútállomás és a tényleges utazási kiindulási 

és célpont közötti helyi közlekedés, valamint a közösségi közlekedésben jellemző átszállás és várakozás 

is általában megnöveli (már önmagában a vasútra szállás is átszállásnak tekinthető). 

E kiindulási helyzetben indul el ideális esetben egy fogyasztói mérlegelési folyamat, amelyben a 

korábban áttekintett, erősen szubjektív tényezők játszanak szerepet és a vasút és az autózás mellett is 

számos érv hozható fel. 

Érdekes elméleti eset az, amikor gyékényesi deltavágánnyal és Budapest – Székesfehérvár 

nagysebességű vasúttal is számolunk. Ebben az esetben a vasút menetidőbeli hátránya gyakorlatilag 

eltűnik az autóval szemben. Egyértelmű menetidő előny azonban nem keletkezik. 

A vasút törekvése a kényelmi előny biztosítására és a fedélzeti munkavégzés körülményeinek 

megteremtésére tehát továbbra is fontos eszköze a potenciális fogyasztók meggyőzésének. 4 óra alá 

csökkent menetidő esetén az autóbusz is erősen háttérbe szorul, amennyiben a két alágazat között 

árverseny alakul ki. A 3. táblázatban összefoglaltuk a fejlesztésekkel elérhető vasúti menetidőket. 

3. táblázat: A fejlesztésekkel elérhető vasúti menetidők 

(forrás: saját szerkesztés) 

A jelenleg elkészült és építés alatt állón túl 

feltételezett infrastruktúra elemek 

Becsült Budapest-Zágráb menetidő (óra:perc) 

Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Gyékényes 

menetrend alapú sebességemelés 

4:10 

Gyékényesi deltavágány, Budapest – 

Székesfehérvár nagysebességű szakasz 

3:45 

4.2   A versenyképesség növelése a szolgáltatási színvonal emelésével 

A fogyasztók sokféle szempont szerint mérlegelik, milyen közlekedési módot választanak. A 

vasúttársaság érvelhet maga mellett a biztonság, a környezetvédelem szempontjaival, ez sok potenciális 

utas számára kulcsfontosságú. 

Van azonban egy tényező, amely az általános európai tapasztalatok szerint a menetidővel és az árral 

vetekedő fontosságú, ez pedig a kényelem. [3] A nemzetközi forgalomban a vasutat választók egyik 

legfontosabb szempontja a kényelem. A kényelem önmagában nehezen meghatározható fogalom. 

Kvalitatív módszerrel, fókuszcsoportokban zajlik erről a témáról a kutatás, amely a fedélzeti 

szolgáltatási elemeket célozta. 

Korábbi kutatások során egyértelmű volt, hogy a mintába került személyek a vasúti kocsik tágasságát, 

a belső színvilágot, az ülések kialakítását és elrendezését, valamint a csomagelhelyezést értik elsősorban 

kényelem alatt [3]. Nagyon sokat számítanak a praktikus apróságok (például asztal, konnektor, a padlón 

kialakított csomagtartó) és a luxus érzetét adó elemek (étel vagy ital felszolgálása, ülés hátradöntése, 

szabályozható fény, stb.). Ezen tényezőket a konkrét járműbeszerzések előtt kell részletesen kutatni.  

A MÁV-START Zrt. a kényelem növelése érdekében elindította a korábban beszerzett nemzetközi 

kocsik főjavítását és az IC+ járműcsalád legfontosabb tagjai (2. osztály, kerékpárszállító és 

kerekesszékkel utazók részére kialakított kocsi, 1. osztály, bisztró és prémium osztály) elkészültek és 
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forgalomba álltak. Amennyiben a járműcsalád kocsijaiból a jövőben nagyobb mennyiség áll 

rendelkezésre, a kocsik jelentős kényelmet tudnak biztosítani a nemzetközi utazáshoz is. 

A minőségre érzékeny utazói csoportok kiszolgálása szempontjából nagyon fontos az IC+ 1. osztály, 

prémium osztály és bisztró szolgáltatást tartalmazó, úgynevezett ARmz kocsi. A jármű üzleti 

utazásokhoz, tárgyalásra történő felkészüléshez és pihenéshez alkalmas, rendkívül tágas kialakítású, így 

a vasúti az autózással szembeni versenyhátrányát részben kompenzálni tudja. 

Feltételezhető, hogy egy Budapest – Zágráb autós utazást legalább egy alkalommal megszakítanak az 

utasok, és egy pihenőhelyen megállnak egy időre. Az üzemanyagtöltő állomásokon nagy hangsúlyt 

helyeznek arra az üzemeltető társaságok, hogy vonzó körülményeket teremtsenek a kávéházi és pékáru 

termékek fogyasztásához. 

Tehát ha a vasút is hasonló termékelőnyöket kommunikál, akkor közlekedési alrendszerként akár a 

hosszabb menetidő ellenére is vonzóbb alternatívát nyújthat még akár egyéni közlekedési eszközzel 

rendelkező utasok számára is. 

A vasút további előnye, hogy út közben van lehetőség felállni, mozogni egy kicsit. Ez a közúti 

közlekedéssel szemben behozhatatlan előny és a kutatások szerint a fogyasztók ezt is ismerik is [7]. 

A budapesti elővárosi forgalomban megjelent nagy mennyiségű korszerű (csendes, hűtött, fűtött, 

modern megjelenésű, zárt rendszerű mellékhelyiséggel, konnektorokkal, utastájékoztató monitorokkal 

felszerelt) motorvonatok alapjaiban változtatják meg az általános fogyasztói gondolkodást a vasútról. 

Mivel a fővárosi agglomerációban meghatározó a vasúti személyszállítás szerepe, sokan az itt szerzett 

élményeik alapján nyitottabbak az időben kevésbé versenyképes távolsági személyszállítási szegmens 

szolgáltatásainak megismerésére. Amennyiben az ilyen fogyasztók részére jól kommunikálható 

termékelőnyöket ad a vasút, akkor ők kapaszkodókat kapnak a döntéshozatal során és a belső indoklást 

is meg tudják kapni a vasúti utazás választásához. A fogyasztóknak ugyanis sokszor meg kell védeniük 

a saját fogyasztói döntéseiket saját kételyeikkel és mások kételyeivel szemben. A marketing szakma 

megerősítő üzenetekkel látja el a fogyasztókat és érvanyagot ad a kezükbe, amely alapján indokolni 

tudják, miért az adott megoldást választották [1]. A tágas környezet, a dönthető ülések, a fedélzeti ellátás 

és az irodai munkára alkalmas utazási környezet mind olyan tényezők, amelyek jól szembeállíthatók a 

közúti közlekedés jellemzőivel és egyes fogyasztói csoportok esetében a vasút javára billenthetik el a 

versenyt [3]. 

4.3   A csúcsidőszak kezelése 

A magyar-horvát vasúti közlekedés legnagyobb problémája az utasforgalom szezonalitása. 

Összességében is alacsony a forgalom volumene, nem véletlen, hogy téli időszakban egy vonatpár 

szolgálja ki az utazási igényeket. De ennél is nehezebbé teszi a tervezést, hogy nyáron a téli forgalom 

sokszorosa bonyolódik le a vonalon. Az utazások javarészt a horvát tengerpartra irányulnak, de sokan 

beiktatnak egy rövid zágrábi tartózkodást, esetleg kirándulnak Horvátország nem tengerparti részein 

(jellemzően a plitvicei tavaknál). 

A vonaton utazók jelentős hányada egész Európára érvényes bérlettel rendelkezik. Ez a konstrukció a 

vasúttársaságok számára azért előnyös, mert a versenyképesebb európai vonalak „húzzák” a keresletet, 

és olyan vonalakra is több utast vonzanak, ahol az infrastruktúra adottságai miatt egyébként a vasútra 

kisebb lenne a kereslet. Ez az előny azonban egyben hátrány is, hiszen a tengerparti nyaralási 

főszezonban a vasútnak nagy kapacitást kell kibocsátania, az év többi részében azonban alacsony a 

kereslet. 

További nehézség, hogy a balatoni és az adriai csúcsidők egy időszakra esnek, így a maximális 

vonathossz is korlátot jelent a forgalom szervezésénél. 

Zágráb nyáron egyfajta tranzitállomás a tengerparti üdülőhelyek és Európa többi része között. Mivel 

Horvátországban az autópályákon a tengerpartra elérhető menetidők órákkal múlják alul a vasút 

lehetőségeit, a belföldi vasúti személyforgalom Zágráb és a tenger között minimális. 

Annak, hogy a forgalom szezonális hullámzását kisimítsák, a vasúttársaságoknak együtt kell működniük 

az idegenforgalmi szakmai szereplőivel, akiknek szintén ez az érdekük. A közlekedési szektorban a 

„fapados” árazási modellt alkalmazó cégek tudják leginkább csökkenteni a szezonalitást. Ez a 

szálláshely szolgáltatók hasonló törekvésével együtt hat és alakítja a piaci igényeket. A hagyományos, 
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állami vasúttársaságok fokozatosan „fapadosítják” az árképzési rendszerüket, de jellemzően nem olyan 

nagy az árak szórása, mint például Flixbus vagy a fapados repülés esetében. 

Egy kitörési lehetőség lehet, ha a két város között kulturális és szórakozási célú szabadidős turisztikai 

forgalom vasútra terelése. Ebben ugyan van növekedési potenciál, azonban nagyon összetett 

termékfejlesztési és kommunikációs feladatokat kell megoldani, a várható növekedés mértéke csak 

módszertani szempontból nagyon nehéz kutatással állapítható meg, de csekélynek becsülhető. Enélkül 

azonban a racionális költések (például reklám) mértéke nehezen határozható meg. Teljes szektorális 

összefogás nélkül az ilyen helyzetek nem kezelhetők. 

Korábban volt példa arra, hogy Zágráb az adventi vásárát Budapesten viszonylag jól észrevehető 

közterületi reklámokon is népszerűsítette, és például Pécsről is indultak különvonatok a zágrábi vásárba 

évek óta. A városlátogatás erős attrakciókkal támogatva és ezt kommunikálva vonzó lehet. Fontos lenne, 

hogy Zágrábban az legyen az általános gondolkodási mód, hogy Budapestre időnként el kell látogatni, 

minden horvátnak érdemes ismernie a magyar fővárost, illetve fordítva, mi is keressük fel Zágrábot 

például adventkor. Enélkül nincs esély egy stabil őszi-téli-tavaszi időszakban megfelelő forgalmi 

volumen biztosítására. A magyar főváros múzeumai, operája, fürdői, gasztro kínálata, barlangjai, a 

történelmi állatkertje, a hatalmas városligeti műjégpálya olyan attrakciók, amelyek télen is egyedülállók, 

akár egész európai léptékben is. 

A vasútra jellemző mennyiségű utasforgalom azonban csak a belföldi utazások és a nemzetközi utazások 

azonos vonattal történő lebonyolításával adódik nagy eséllyel. 

4.4   Éjszakai vonatok közlekedésnek vizsgálata 

Kérdésként merülhet fel a jelenlegi eljutási idők tekintetében, hogy megélhet-e egy éjszaka közlekedő 

vonat a két főváros között. Mivel a vasúti menetidő jelenleg meghaladja a 6 órát, felvetődhet az éjszakai 

közlekedés lehetősége, hiszen a 6 órás menetidő elnyújtható annyira, hogy elegendő alvási időt 

biztosítson a fedélzeten. Ljubljanába nyáron biztosított az éjszakai vonat, korábban Belgrádba is 

közlekedett, Prágába naponta indul hálókocsi, így elvben a zágrábi éjszakai eljutás is átgondolandó. 

Jelenleg, nyaranta Splitbe és Fiumébe közlekedik éjszakai vonat. Az éjszaki közlekedés alapvető 

követelménye a nyugodt pihenés biztosítása az éjszakai szakaszon, vagyis lehetőleg ne ekkor legyen a 

szükséges határvizsgálat, illetve minimális legyen a tolatások száma. Miután a magyar – horvát határ az 

út kétharmadánál fekszik, így a vonat menetrendjét úgy kellene meghatározni, hogy az már reggel 5 óra 

után érjen Gyékényesre. Ez a mai menetidők alapján hajnal 1 óra körüli budapesti indulást feltételez. 

Vissza irányban, ha a határátlépés éjfél körül történik, akkor az hajnali 4 órás budapesti érkezést 

jelentene. 

Látható tehát, hogy Horvátország schengeni tagságáig a Budapest – Zágráb éjszakai összeköttetés csak 

olyan formán reális, hogy az utolsó vonattal továbbítják az éjszakai vonatrészt mindkét irányba egy 

szakaszon, majd az éjszakai elhelyezést biztosító kocsik hosszabban várakoznak egy ponton, így 

mesterségesen hosszabbítva a menetidőt, hogy elegendő alvási időt tudjanak biztosítani éjszaka. 

Ugyanígy működik a müncheni és prágai éjszakai összeköttetés Budapestről. 

Másik elvi lehetőségként Bécsen keresztül lehetne a közlekedést megfontolni. A Budapest – Bécs – 

Graz – Maribor – Zidani Most – Zágráb útvonalon a szükséges határellenőrzés a szlovén – horvát 

határon már megfelelően későn történne, így a nyugodt alvás biztosítható. A vonat menetideje 9 óra 

körülre adódik, így például 21:10-es budapesti indulással 7 órára Zágrábba lehet érni, a határellenőrzés 

ideje reggel 6 óra körül lenne. Vissza irányban budapesti 7:50-es érkezést feltételezve a horvát-szlovén 

határátkelés időpontja 23 óra körülre adódik. 

A rendszer előnye, hogy két nagyváros (Budapest és Bécs) utasainak kínálna eljutási lehetőséget a 

horvát fővárosba, szállásköltség megtakarításával. Ez elsődlegesen olyan európai „vándoroknak” 

előnyös, akik minél hatékonyabban szeretnék a szabadidős célú utazásaikat lebonyolítani, ezért a hosszú 

nappali út helyett inkább az éjszakai pihenés és az utazás kombinációjával szeretnének minél több 

európai országot meglátogatni. Ugyanezen célcsoportnak kínálja a vasút a Budapest – Prága viszonylatú 

hálókocsit is.  

Egy Budapest – Zágráb éjszakai kapcsolatot alaposabb keresleti elemzés után lehetne bevezetni és 

szükséges a részes állami vasúttárasaságok együttműködési akarata. Jelen pillanatban az látszik, hogy a 

vonatnak csak a nyári főszezonban lenne realitása, ekkor annyiban segíthet a nappali forgalmon, hogy 
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a fekvő- és hálóhelyeken utazók számára nem kell a nappali ülőhelyes kocsikat biztosítani, így a 

csúcsidei ülőkocsi-igény csökken. Ugyanakkor a speciális és ezért magasabb költségű fekvő- és 

hálókocsik szükségletet növeli.  

5. Nagysebességű tervek 

A területfejlesztési koncepciók tartalmazzák egy nagysebességű vasútvonal létesítését az Adria felé 

irányuló korridoron. Ennek nyomvonalát is kijelölték. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló, 2018-as törvény szerint 

(Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna) tengelyen javasolt nagysebességű vasút 

létesítése [8]. 

A nagysebességű közlekedés azonban más útvonalakon jóval korábban elindulhat, hiszen a tervezési 

folyamat az északi és nyugati irányba már elindult. A kormány a V4 NSV projektben észak és nyugat 

felé tekint [9], és folyamatban van a kolozsvári útirányú nagysebességű nyomvonal kijelölése is. A 

Kaposvár térségében haladó nagysebességű vasút megépülése olyan távoli cél, amellyel e cikkben nem 

számolunk. Ez érződik az érintett térségben készülő dokumentumokon is. A horvát, szlovén és olasz úti 

célok felé az utóbbi években szakpolitikai célok között nem merült fel realitásként nagysebességű vasút 

létesítésének igénye. 

A horvát útirányon érintett Kaposvár város közlekedésfejlesztési terve [10] szerint nagysebességű vasút 

nyomvonalát jelöli a terv, azonban várhatóan az V. korridor fejlesztésekor nem új nagysebességű 

nyomvonal kialakításával, hanem a meglevő vasútvonal korszerűsítésével kell számolni. Ez egy példa 

arra, hogy a közlekedési szakma már nem számol délkeleti irányú nagysebességű vasútvonallal, e 

vélekedés pedig beépül az alacsonyabb szintű stratégiákba is. 

Ennek egyik oka az, hogy Ausztriában megépítik a Bécs – Graz – Klagenfurt útvonalú új nagysebességű 

útvonalat, amely Közép-Kelet-Európából a forgalmat becsatornázza dél felé. Ez az útvonal ki tudja 

szolgálni a magyar-olasz személyszállítási igényeket is. A Szlovéniába és Horvátországba irányuló 

forgalom pedig nem indokolja önálló nagysebességű eljutás kiépítését. 

Mivel a Pozsony/Bécs irányú nagysebességű vonal kiépítése is 2040-re reális, egyelőre nem 

számolhatunk Zágráb felé nagysebességű vasúttal. Egyedül a Budapest és Székesfehérvár közötti 

szakaszon várható kisebb mértékű gyorsulás, ugyanis a tervezett V4 nagysebességű vasútvonal egy 

leágazása a 30-as számú (Budapest – Székesfehérvár) elővárosi vonalszakasz tehermentesítése 

érdekében a távolsági vonatok közlekedtetésére szolgál. 

Konklúzió 

Horvátország a magyarok körében kedvelt úti cél. A nyári főszezonban rengetegen utaznak a horvát 

tengerpartra üdülni. A nyaralók számára a közút mellett a vasúti is rendelkezésre áll, ugyanakkor a 

fejlesztések elmaradásával a szektor versenyképessége jelentősen romlott a közúttal szemben. Ez a 

megállapítás az alágazat egészére kijelenthető.  A Budapest – Zágráb nemzetközi vasúti 

személyszállítási kapcsolat kialakítása egy „állatorvosi ló”, jó hír azonban, hogy gyógyítható. 

Cikkünken a gyógymódra kerestük a választ. Ennek érdekében feltártuk a Budapest – Zágráb vasúti 

összeköttetés jelenlegi helyzetét, majd infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési szempontból vizsgáltuk 

a lehetséges versenyképességnövelő megoldásokat.  

Vizsgálatunk eredményeképp megállapítottuk, hogy a felvetett problémákra ütemezett fejlesztések 

adhatnak megoldást. A legkritikusabb állapotú Balatonszentgyörgy – Gyékényes szakasz átépítése 

ugyan jelenleg nem szerepel hangsúlyosan a fejlesztési tervekben, de a koros pálya cseréje különösen a 

Kis-Balatonnál könnyen biztonsági kérdéssé válik. A vonal többi részén folyamatosak a fejlesztések, 

így a munkák befejezése után biztosítható menetidő a jelenlegi 6 órán túliról 4 és fél órára csökkenthető.  

Ha a pálya állapotának javítása befejeződik, a két országban közlekedni képes gördülőállomány 

biztosítása a következő feladat. Ez is elsősorban azért reális a jövőben, mert a vonalon életciklusuk végét 

elért eszközök futnak. A modern, sok kényelmi szolgáltatást nyújtó kocsik beállítása a szolgáltatási 

színvonal jelentős emelését eredményezi, mely további versenyelőnyként értelmezhető.  
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A vasúttársaságok üzleti eredményének javítása érdekében elengedhetetlen a turisztikai szezon keresleti 

ingadozásának csillapítása és kiterjesztése az egész évre. A keresleti völgyidőszak eredményei a 

városlátogató turizmus növelésével érhető el. Korábban idézett cikkünk [1] fő meglátása volt, hogy a 

kelet-közép-európai nemzetközi városlátogató turizmus központja Budapest lehet, ennek viszont 

feltétele a szomszédos országok fővárosaival – így Zágrábbal is – megfelelő napi szintű vasúti 

összeköttetések kialakítása.  

Cikkünk kutatási hipotézisét részben igazoltuk, ugyanis az általunk javasolt fejlesztésekkel a vasúti 

utazás két, megfelelő turisztikai vonzerővel rendelkező nagyváros között 500 km távolságig 

nagysebességű pályák építése nélkül is vonzóbb lehet, ha megfelelő szolgáltatási színvonallal tudnak a 

vasúti szolgáltatók az utasok rendelkezésére állni. Fenti javaslatok végrehajtásával a közforgalmú 

személyszállításban a vasút átveheti a vezető szerepet, ugyanakkor világossá vált, hogy a 

személygépkocsival csak a nagysebességű és átjárható vasúti közlekedés képes felvenni a versenyt. 
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Kivonat: A gépjárműhasználat főbb adónemeit, illetve egyéb állami terheit, illetve annak EU-s és hazai 

szabályozását áttekintve olyan javaslatok kerülnek megfogalmazásra a magyar gépjármű adórendszer 

fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik a klímacélok hatékonyabb érvényesítését a költségvetési 

bevételi célok megtartása mellett. A javaslatok tanulságosak lehetnek más, Magyarországhoz 

hasonlóan közepes jövedelmű országok, illetve – az EU szabályozáshoz való alkalmazás tekintetében 

– a magasabb jövedelmű uniós országok számára is. A javasolt változásokkal fontos lépés tehető a 

környezetvédelem irányába jelentősebb bevételi, gazdasági, társadalmi vagy egyéb kockázat nélkül. 

Fontos ezen változások utólagos értékelése, vagy – előzetes értékelés mellett – ennél is „bátrabb” 

vállalások megfontolása a javasolt változtatások helyett, vagy a következő lépcsőben.  

Kulcsszavak: zöld adózás; gépjárműadózás; üzemanyagok jövedéki adója; útdíj; Magyarország 

Bevezetés 

A környezetvédelem a közlekedésben gyakran hangoztatott és nemes cél, de nagyon költséges. Jelenleg 

a személyautózás terén az (akkumulátoros) elektromobilitás látszik a környezetet kevésbé terhelő 

megoldásnak, de ez messze nem tökéletes, mivel a környezetszennyezés és az emisszió helyszíne ugyan 

változik, a mozgó járműtől távolabb kerül, a teljes kibocsátott mennyiség azonban csak kevésbé 

csökken. A kifutónak remélt, de várhatóan még évtizedekig velünk maradó belső égésű motoroknál, 

vagy éppen a hibrid technológiáknál is vannak olyan lehetőségek, amelyek a károsanyag kibocsátás 

csökkentését eredményezhetik, és amelyek pénzügyi ösztönzőkkel támogathatóak. Magyarországon és 

a hasonló közepes jövedelmű országok esetében azonban a környezetvédelem nem tud akkora szerepet 

játszani az adózási rendszerben, mint a fejlettebb országokban, mivel a gazdasági növekedést vethetné 

vissza. Fontos azonban, hogy a gazdasági növekedés ne a szennyezés növekedése árán történjen, sőt, 

lehetőleg csökkenő szennyezés mellett. Ehhez az adóztatásban elmozdulás szükséges a 

környezetvédelem felé, jelezve a piaci szereplők számára a kívánatos irányt. 

1. Gépjárműadózás környezete 

Jelen cikk célja tehát olyan kiinduló javaslatok megfogalmazása az adórendszerben, amelyek a 

környezetbarátabb energiaforrásokra történő átállást segítik elő a költségvetési bevételi célok 

jelentősebb sérelme nélkül. Nem mindegy azonban, milyen környezetben próbálunk a cél érdekében 

hatékonyabban adóztatni. Az önmagában legjobb, leginkább célravezető, leghatékonyabb, leginkább 

arányos adórendszer is működésképtelenné válhat, ha a környezeti tényezők (pl. teherviselő-képesség, 

politikai szempontok, importfüggés mértéke, árváltozások) nem kerülnek megfelelő módon figyelembe 

vételre. 

1.1 Finanszírozandó célok 

Az adóztatás definíció szerint ellenérték nélkül történik, ugyanakkor kijelenthető, hogy a gépjármű-

adóztatás jellemzően a következő költségek finanszírozását hivatott biztosítani [1]. 

• infrastruktúra költségek 

• externális költségek 

• adminisztrációs, intézményi, ellenőrzési költségek 

• egyéb közvetlen költségek 

• egyéb állami költségek 

Az egyes gépjárműadók kimondva, vagy kimondatlanul ezen költségek finanszírozását szolgálják. 

Kiemelendő a közlekedési infrastruktúra kiépítésének és fenntartásának költsége, mivel a további 
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költségek közvetlenül vagy kevésbé közvetlenül, de kapcsolódnak a közlekedéshez, ideértve még az 

externális költségeket is, amelyek a közlekedés károkozását hivatottak fedezni, ugyanakkor tényleges 

kiadást kevésbé jelentenek. Az infrastruktúra állandó jellegű költségeit viszont elsősorban a rajta 

közlekedőknek, másodsorban az egész társadalomnak kell kitermelni. A társadalom által fizetendő 

költség jelentős része is a közlekedőkre terhelhető, és így a társadalomnak nem kell adó formájában 

külön fizetni az utakért, elegendő, ha megveszik azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyek után 

az eladó a fuvarozásért kifizette az infrastruktúra költségeit, és ezzel az beépült a fogyasztói árakba. 

Kijelenthető az is, hogy a vasúti infrastruktúra célja – különösen az EU közlekedéspolitikája fényében 

– elsősorban az, hogy terhet vegyen le a közúti infrastruktúráról, közúti beruházásokat, illetve – mivel 

fajlagos externális költsége töredéke a közúténak – externális költséget takarítson meg. Ez igazolja 

leginkább a vasútra költött állami támogatásokat, azonban annak mértékét már kevésbé [1]. 

1.2 Méltányos adóztatás elvei 

Az adóztatásban a méltányosság elvének kell érvényesülnie. Az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdése 

úgy fogalmaz, hogy „teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően 

mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.”. Ebből is következően a közlekedés 

zöldítésének célját úgy kell elérni, hogy  

• az adóztatott tevékenységgel, fogyasztással arányosnak kell lennie 

• az okozott állami, környezeti költséget fedeznie kell, biztosítani kell a szükséges adóbevételt 

• méltányosnak, megfizethetőnek kell lennie az alacsony jövedelmű réteg számára is (kivéve, ha a 

kvázi tiltás az elérendő cél) 

• tekintettel kell lennie a gazdasági, társadalmi, környezeti szempontokra egyaránt 

• mindez a fordított adózás, azaz a támogatások vonatkozásában is fennáll. 

Mindezen követelmények ugyan korlátokat szabnak a közlekedés zöldítésének, azonban teret is hagynak 

a cél elérésének. Fenti elvek betartása nemcsak a politikai megfelelést teszi könnyebbé, hanem ezzel 

összefüggésben a gazdaság is könnyebben, nagyobb károk nélkül tud alkalmazkodni. 

1.3 Energiapiaci és szabályozási környezet 

A gépjárműhasználat hajtóanyagára kivetett adók rendszere nem tud teljesen független lenni a világpiaci 

ártól, amelytől egy importfüggő országban – mint Magyarország – a hatósági ár sem képes megvédeni. 

A végső fogyasztót ugyan egy bizonyos ideig védetté lehet tenni, de a kereskedő világpiaci áron jut 

hozzá az energiához, a veszteséget pedig a végső fogyasztó helyett az állam, azaz az egész társadalom, 

az emberek közössége fizeti. 

Az utóbbi időben az energiahordozók világpiaci ára többszörösére emelkedett, melynek fő okai a 

következők: 

• COVID-válság utáni kereslet növekedése 

• EU klíma- és energiapolitikája, a fosszilis energiahordozók és a nukleáris energia kivezetése 

• orosz-ukrán háborús feszültségek, majd háború. 

Mindhárom hatás tartósnak ígérkezik, így jelenleg úgy tűnik, a korábbi árak nem térnek már vissza, az 

a kérdés, hogy milyen magas szinten ragadnak be. 

Az alábbi ábrán látható a főbb energiahordozók irányadó termékeinek árindexei az utóbbi néhány évben 

(1. ábra). 

A földgáz szabadpiaci ára 2021 márciusától rohamosan növekedni kezdett, jelenleg kb. ötszörös az ára, 

mint egy évvel korábban. Ennek fő oka a COVID-válság utáni keresletélénkülés mellett az EU klíma- 

és energiapolitikája, amely egyszerre kíván kivezetni több fontos fosszilis energiahordozót és a nukleáris 

energiát is. Mivel a fosszilis energiahordozók közül a földgáznak a legkedvezőbb a kibocsátása, ezért a 

hosszú átmeneti időszakban igen nagy kereslet várható a földgáz iránt. A kínálatot előbb mesterségesen 

szűkítő Gazprom, majd 2022. február 24-től az orosz-ukrán háború tovább növelte a földgáz szabadpiaci 

árát (TTF). A háborús helyzet és a vezetékes földgázellátáshoz szükséges kölcsönös bizalom tartósnak 

tűnő megszűnése miatt – azaz az energiaellátás biztonsága érdekében – viszont jelentősen csökken az 

orosz földgáz szerepe, és ezt csak részben tudja kiváltani más földgáz termelő ország (Katar, USA: 

LNG). A földgáz világpiaca mostanában kezd igazán kialakulni, de elmondható hogy költségesen 

működik, mivel tartályhajókban extrém hidegen, -162 Celsius fokon lehet folyékony halmazállapotban 
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(Liquid natural gas, LNG) szállítani, és speciális LNG-terminálokon keresztül lehet érkeztetni a tengeri 

kikötőkbe. Nem maradt ki a jelentős energia áremelkedésből a többi energiahordozó sem. 

 

1. ábra: A főbb energiahordozók irányadó termékeinek indexei (2019.01.02. USD ár = 100%) 

2019.01.02-i záró tőzsdei árak: Brent kőolaj: 54,91 USD/hordó, Ural kőolaj: 54,11 USD/hordó, 

földgáz (Dutch TTF c1): 22,48 EUR/MWh, kibocsátási egység: 26,57 EUR/tonna CO2, szén 

(Newcastle): 101,1USD/tonna, EUR/USD árfolyam: 1,134  

Forrás: investing.com (2022.05.10.) 

A feketekőszén szabadpiaci árát – ahol az ausztráliai Newcastle exportkikötőjébe szállított feketeszén a 

legfőbb referencia termék – a földgázhoz (LNG) hasonlóan keresleti oldalról a nagy ázsiai piacok 

határozzák meg elsősorban, és az ábrán nem ábrázolt urán piaci ára is több mint a duplájára növekedett. 

Az elektromos áram árspektruma területtől, napszaktól függően rendkívül változó, a szabadpiaci 

előállítás ugyanakkor döntő mértékben földgázból történik, ezért az áram ára a földgáz piaci ármozgását 

szorosan követi, ezért elektromos áram esetén is hasonló mértékű a piaci ár növekedése, mint a földgáz 

esetében. 

Az energiahordozók közül a kőolaj helyzet tűnik a legkevésbé súlyosnak. Az olajnak van a 

leghatékonyabb piaca és a szállíthatóság is könnyebb, az ára is „csak” bő másfélszeresére emelkedett 

egy év alatt, ilyenre pedig már korábban is volt példa. További biztonságot ad a gépjármű üzemanyag 

árának a magas adótartalma, ami inkább fix elemekből áll (az áfa ugyanakkor nem), így a termelői ár 

növekedése kevésbé érinti érzékenyen a magas adókhoz hozzászokott fogyasztókat, illetve az árak 

fixálásával a terhet átvevő államot. 

Magyarországnak további könnyebbséget jelent – mindaddig, amíg nincs hatályos EU szankció az orosz 

kőolajra –, hogy a MOL által vásárolt Urál típusú orosz kőolaj ára – amely rendszerint kb. egy árban 

van, és teljesen együtt is mozog az irányadó Brenttel – jelentősen, 2022. áprilisra mintegy 25%-kal 

elmaradt a Brenttől, elsősorban a szankciók miatt. 

Egyértelmű ugyanakkor, hogy nem tartható fenn mindenki számára a kedvezményes ár, ahogy az is, 

hogy egy bizonyos szint feletti ár jelentős rétegek számára nem lesz megfizethető. A kompenzáció 

rendszerét tehát fenn kell tartani, ugyanakkor racionalizálni kell. Ez a gyakorlatban nem jelenthet mást, 

mint jövedelemhez és fogyasztáshoz kell kötni a kedvezmények rendszerét. Egy ilyen lépés jelentős 

ellenőrzési költséggel jár, de úgy tűnik az energiaárak – az EU energiapolitikája és az orosz viszony 

miatt – tartósan magasak lesznek, ezért szükséges ezzel a kérdéssel foglalkozni. A többletköltségeket 

valamelyest csökkentheti az energiatakarékossági beruházások felgyorsítása, ez azonban szintén 

költséggel jár, nagy részét ugyanakkor fizetheti az EU. 
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Olyan adórendszer kell, ahol az adók reálértékének megőrzése folyamatosan biztosított, ugyanakkor a 

világpiaci árak jelentős és tartós emelkedése esetén is működőképes. 

Mindez látszólag a gázolaj és a motorbenzin jövedéki adójának esetében tűnik a legkevésbé 

problémásnak, mivel maga az adó mértéke – az üzemanyag korábbi árának közel a felét tette ki az adó, 

méghozzá fix adó – segített a világpiaci áremelkedést mérsékelni, mivel az kevésbé emelkedett (csak az 

áfa révén), mint a piaci ár. Azonban a világpiaci ár még nagyobb kilengéseket mutat, ami ellen saját 

termelés híján védtelenek vagyunk. Mindezek miatt viszonylag magasan, de elviselhető szinten kell 

tartani az adót, ösztönözni a takarékosságot, alapot képezni nehéz időkre, drasztikus emelés esetén pedig 

ez visszafordítható az ár támogatására, hogy kímélje a gazdaságot és a lakosságot. 

A gáz, és a gázártól függő áram esetében jóval kiszolgáltatottabbak vagyunk, mivel a világpiaci ár 

drasztikus emelkedése azonnal begyűrűzne a piaci árba, illetve ehelyett a támogatás költségsorába, 

ráadásul mindez az üzemanyagok keresletének irányába is hat, ha elengednénk a gáz vagy a 

villamosenergia árakat. Mindemellett az áraknak az egymáshoz viszonyított hatékonyságot és 

környezetterhelést is arányosan kellene tükrözniük, hogy ne történjen az egyoldalúan eltorzított 

árrendszer miatt energiapazarlás, vagy felesleges környezetterhelés. 

A megoldás a következő elemekből állhat össze:  

• energia támogatási rendszer megőrzése, ugyanakkor jelentős racionalizálása: jövedelem, lakók 

száma, egy lakóra jutó terület alapján 

• igazságos, de a reálértékét folyamatosan megőrző adórendszer, ami önmagában nem tartható fenn 

minden esetben, mert nem választható el az igazságos ártól, ami viszont ki van téve a világpiac 

erős kilengéseinek 

• megújuló energiatermelés beruházások (nap, szél) támogatása 

• beruházások jelentős növelése az energia-megtakarítás területén a kibocsátás és az 

importfüggőség csökkentése érdekében. 

2. Gépjárműadók és -díjak 

Az alábbiakban a klímacélok védelme érdekében leginkább megmozgatható gépjárműadók rendszerei 

kerülnek bemutatásra. A gépjárműadózásnak közterhei a következőképp rendszerezhetők (1. táblázat) 

félkövérrel szedve a klímacélok elősegítésének eszközéül leginkább bevethető gépjárműadókat. 

1. táblázat: Gépjárműadók és -díjak rendszere 

 energia gépjármű infrastruktúra 

gépjármű 

vásárlás 

 • többletkibocsátási díj 

• regisztrációs adó 

• gépjármű átírási illeték 

• általános forgalmi adó 

 

gépjármű 

birtoklás 

 • gépjárműadó 

• cégautóadó 

 

gépjármű 

használat 
• jövedéki adó 

• egyéb üzemanyagadók 

(készletezési díj, CO2 

adók, környezetvédelmi 

adók, energiaadók, ETS, 

energiahatékonysági díj, 

kiskereskedelmi adó, 

egyéb közvetett adók 

üzemanyagon) 

• általános forgalmi adó 

• biztosítási adó 

• termékdíjak 

• általános forgalmi adó 

• útdíjak (távolság alapú, 

idő alapú / matricás, 

városi / "dugódíj") 

• parkolási díj 

Forrás: [2][3] 

Az adókedvezményekkel előmozdítandó elektromobilitás környezeti hatékonysága számos oldalról 

vitatott; a kritikákat illetően abban van egyetértés, hogy önmagában a tisztán elektromos gépjármű 

előállítása – elsősorban az akkumulátor nehézfémtartalma miatt – nagyobb környezeti terhelést jelent. 
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Kijelenthető azonban, hogy míg a belső égésű technológia már nehezen tud tovább tisztulni, addig az 

elektromobilitás esetében a technológia – elsősorban akkumulátor előállítása, újrahasznosítása – 

környezeti hatékonysága folyamatos fejlődésben van, továbbá a gépjármű-előállítás technológiájának 

fejlődése nélkül is javul a környezeti hatékonyság a villamosenergia forrása szerinti összetételének 

folyamatos tisztulásával. A teljes életciklus során a tiszta elektromos meghajtás technológiájának 

környezeti terhelése valószínűsíthető jóval kedvezőbb a belső égésű járművekénél [4][5]. 

Az egyes gépjárműadókat szabályozó főbb uniós és hazai jogszabályok az alábbiak (2. táblázat): 

2. táblázat: Gépjárműadózás uniós és hazai jogszabályi környezete 

szabályozás EU szabályozás hazai szabályozás 

adó/díj jelenlegi javaslat   

jövedéki adó 

2003/96/EK irányelv az 

energiatermékek és a 

villamos energia 

közösségi adóztatási 

keretéről  

COM(2021) 

563 final 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

(Jöt.) 

egyéb 

üzemanyagadók 

• 2013. évi XXIII. törvény 

• a behozott kőolaj és kőolajtermékek 

biztonsági készletezéséről 

• 2015. évi LVII. törvény az 

energiahatékonyságról 

• 2020. évi XLV. törvény a 

kiskereskedelmi adóról 

útdíjak 

1999/62/EK irányelv a 

nehéz 

tehergépjárművekre 

egyes infrastruktúrák 

használatáért kivetett 

díjakról 

2022/362 

irányelv 

• 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, 

autóutak és főutak használatáért 

fizetendő, megtett úttal arányos díjról 

• 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az 

autópályák, autóutak és főutak 

használatáért fizetendő megtett úttal 

arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. 

törvény végrehajtásáról 

• 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj 

mértékéről és az útdíjköteles utakról 

• 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet a 

használati díj megfizetése ellenében 

használható autópályákról, autóutakról, 

főutakról és azok díjáról 

gépjárműadó 
COM(2017) 

276 final 

1991. évi LXXXII. törvény a 

gépjárműadóról (Gjt.) 

többletkibocsátási 

díj 

2019/631/EU rendelet 

az új 

személygépkocsikra és 

az új könnyű 

haszongépjárművekre 

vonatkozó szén-dioxid-

kibocsátási előírásokról 

    

regisztrációs adó     2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 

általános 

forgalmi adó 

2006/112/EK irányelv a 

közös 

hozzáadottértékadó-

rendszerről 

COM(2018) 

329 final 

2007. évi CXXVII. törvény az általános 

forgalmi adóról (Áfa tv.) 

Felmerül a kérdés, hogy ha több adónemben is mentességet, vagy nagy mértékű kedvezményt kapnak 

(akkumulátoros) tisztán elektromos (BEV), illetve üzemanyag cellás járművek (FCEV), és ennek 

nyomán (is) jelentősen megnő a részarányuk, akkor miből finanszírozzuk majd a közútjainkat? A válasz 

viszonylag egyértelmű, az útdíjból és – jóval kisebb arányban – a gépjárműadóból. A jövedéki adó 

bevétel teljes elektromos átállás esetén gyakorlatilag megszűnik, a regisztrációs adó összege pedig nem 
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jelentős, emiatt csak a jelenlegi díjköteles hálózatnál kiterjedtebb útdíjrendszer és ezt kiegészítendő a 

gépjárműadó képes finanszírozni a közúthálózatot. 

2.1 Többletkibocsátási díj 

A többletkibocsátási díjat közvetlenül az EU veti ki a járműgyártókra [6]. Összege 2020-tól 95 EUR/(g 

CO2/km)/új jármű a gyártói átlag 95 g CO2/km (2025-2029: 80,8, 2030-tól 59,4 g CO2/km) feletti részére 

(könnyű haszongépjárművek esetén 147 g CO2/km a határ). Számos kezdeti kedvezmény, leírási 

lehetőség van az első években, melyek idővel kivezetésre kerülnek. Egyelőre a legtöbb gyártó az adót 

ténylegesen ugyan el tudja kerülni olcsóbb megoldással (pl.: PHEV), azonban ennek az ára beépül az új 

autók árába. Mindez már most is nagymértékű áremelkedést eredményezett az új és a használt autók 

piacán is. 

2.2 Energia adó 

Az EU 2003/96/EK irányelve [7] értelmében az áfa kivételével minden adó, ami az energiatermék árát 

terheli energiaadónak tekintendő, a jövedéki adó mellett ilyen adó a készletezési díj, de ilyen adó az 

energiahatékonysági járulék, és az újra bevezetett kiskereskedelmi adó is. Ezek együttes összegének kell 

megfelelnie az irányelv által előírt minimumnak. Az irányelvet módosító javaslat [8] a „Fit for 55”/ 

”Irány az 55%!” jogszabálycsomag része (European Green Deal), mely szerint 2030-ra 55%-os 

üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést kell elérni 1990-hez képest, 2050-re pedig 

„klímasemlegességet”. 

A cél érdekében az üvegházhatásúgáz-kibocsátást csökkenteni, az energiahatékonyságot javítani kell, a 

villamos energia és az alternatív üzemanyagok (hidrogén, szintetikus üzemanyagok, fejlett 

bioüzemanyagok stb.) elterjedésének biztosítása mellett. 

Az irányelv módosítási javaslata [8] szerinti az energiaadó a jövedéki adó mellett továbbra is magába 

foglal minden más közvetlen és közvetlen adót (az áfa kivételével). A közlekedési célú üzemanyagnál 

jóval mérsékeltebb a tüzelő-fűtőanyag célú felhasználás adóztatása. 

Megszűnik a kereskedelmi gázolaj kedvezmény – ami az utóbbi időben csak 3,5 Ft/liter volt –, valamint 

a villamos energia üzleti és nem üzleti felhasználás közötti különbség megszűnése. 

A javaslat szerint a motorbenzin jelenlegi EU minimumadójához – 0,359 EUR/liter, ami 18 év alatt nem 

emelkedett – van igazítva az új minimumadó alapösszegének mértéke, ami 10,75 EUR/GJ lesz 2023-

tól, 2033-ig inflációval indexálva (fűtési céllal 0,9 EUR/GJ). Nem fenntartható gáz üzemanyagok esetén 

az alapösszeg 2/3-a a minimumadó, azaz 7,17 EUR/GJ, amely 2033-ig lineárisan emelkedik 10,75 

EUR/GJ-ra (2023-as árszinten számítva). Bioüzemanyagok esetén a minimumadó mértéke az 

alapösszeg fele. Amennyiben „fenntartható” a bioüzemanyag előállítása, akkor a villamos energia 0,15 

EUR/GJ (0,54 EUR/MWh) összegű, rendkívül kedvezményes minimumadójával egyezik az adózása (3. 

táblázat). 

3. táblázat: EU által előírt minimális energia adó és a magyar energia adó összegei (EUR/GJ) 

  EU minimumadó Magyarország* 

 üzemanyag  2004 - 

2009 

2010 - 

2022 
2023 2033** 2022 

töltőállomások 

száma (db) 

motorbenzin 10,75 10,75 10,75 10,75 10,38 2000 

gázolaj 8,32 9,09 10,75 10,75 8,78 2000 

LPG 5,92 5,92 7,17 10,75 12,67 600 

CNG 2,60 2,60 7,17 10,75 2,39 16 

LNG 2,60 2,60 7,17 10,75 2,39 1 

hidrogén (nem tiszta) 0,00 0,00 0,15 5,38 0,00 1 

hidrogén (tiszta) 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00  0 

villamos energia (üzleti) 0,14 0,14 0,15 0,15 1,43  1800 

villamos energia (nem üzleti) 0,14 0,28 0,15 0,15 0,00   

*  energiahatékonysági járulék és kiskereskedelmi adó nélkül, a 2022. évre vonatozó 2021. október 1-i 

referencia 358,16 HUF/EUR EKB-árfolyam mellett 

** nem indexált 
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Forrás: [7][8][9] 

Az energia adó irányelvet módosító javaslat [8] 2023. január 1-től lépne hatályba. Nagy kérdés, hogy a 

tartalom, illetve a határidő tartható-e, mivel az energia áremelkedések miatt jelenleg nem sok tere maradt 

az adóemelésnek. Az orosz-ukrán háború kitörése óta több országban, így Magyarországon is a 

rendkívüli helyzet miatt az EU minimum szint alá csökkent az energia adó, ráadásul éppen a földgáz 

alapú üzemanyagok adója emelkedne a legjobban. 

A legfontosabb energiaadót a jövedéki adót Magyarországon a 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) 

szabályozza [9]. Magyarországon a (kereskedelmi) gázolaj jövedéki adója 2011 óta, a motorbenziné 

2020 óta az EU által előírt minimum közelében volt a háború kitöréséig. 

Amennyiben a javaslatnak megfelelően 2023-tól a gázolaj literenkénti minimumadója 0,06 EUR/literrel 

növekszik (0,330 EUR/literről 0,390 EUR/literre), a 110,35 Ft/liter összegű jövedéki adó kb. 21 Ft-tal, 

a gázolaj ára 27 Ft-tal emelkedne a 2022-re vonatkozó referencia árfolyam (358,16 HUF/EUR) esetén. 

A jövedéki adó a magas energiaárak miatt azóta 25 Ft/literrel csökkent, a kb. 4 Ft/liter összegű 

készletezési díj ideiglenesen megszűnt, az euró árfolyama pedig emelkedett, így a szükséges adóemelés 

még nagyobb mértékű lenne, mindennek remélhető fedezete a világpiaci árak jelentős korrekciója lenne. 

Szociális, gazdasági és versenyképességi okokból egyébként sem engedhetjük meg magunknak – 

ahogy a hasonló fejlettségű többi EU tagállam sem –, hogy az EU által előírt minimumadónál 

jelentősen többet vállaljunk, a gázolaj adójának növelése (a motorbenzinhez képest) ugyanakkor 

– a kiugróan magas energiaárak remélhető mielőbbi elmúltával – szükséges lépés. 

Mindezek alapján az alábbi jövedéki adóra vonatkozó javaslat (4. táblázat) bevezetéséhez tartósan 100 

USD/hordó alatti világpiaci ár szükséges. 

4. táblázat: Motorbenzinre és gázolaj jövedékiadójára vonatkozó javaslat (Ft/liter) 

  javaslat 2023-tól * 2011.11.01.-2022.02.27. 

jellemzők 
motorbenzin gázolaj motorbenzin gázolaj 

kereskedelmi 

gázolaj 

kedvezmény 

alapösszeg* 125 135** 120 110,35 3,5 

m
o
zg

ó
 a

d
ó
 

olajár 60 USD/hordó alatt 50 USD/hordó alatt*** 

összege**** +0,70 Ft/USD +0,80 Ft/USD +5 +10 +10 

aktualizálásának 

gyakorisága 
havonta negyedévente 

minimum ár áfával 480 520 - -  

maximum ár áfával 

(lakossági) 
500 550 

480 

(2021.11.15-től) 
 

maximum ár áfával 

(üzleti) 
 

+30-35% 

(lakosságihoz) 

480 

(2021.11.15. – 2022.03.12.) 
 

*     az adó és az ár folyamatos indexálása mellett 

**    A jelzett árfolyam mellett 80 USD/hordó feletti olajár esetén első lépcsőben: 131,35 Ft/liter 

***  2016.09.01. óta 

**** 60 USD alatt a jelzett forint összegekkel növekedne a jövedéki adó, minden további egész dollár 

árszint alatt ugyanennyivel. 

Szükséges az adó indexálása is, kivéve az LPG esetében, ahol már jelenleg is meghaladja a hazai 

jövedéki adószint az uniós minimumot. Az infláció szorításának enyhülésével a jelenlegi 480 Ft/liter 

összegű – 7,5 össztömeg tonna alatti és mezőgazdasági járművekre érvényes – „ársapka” motorbenzin 

esetén 500, gázolaj esetén 550 Ft/literre növelhető – az energiatartalmat, CO2 kibocsátást, 

légszennyezést, technológia hatékonyságát is figyelembe véve –, míg a gazdálkodó szervezetek esetében 

nem indokolt ilyen mértékű árstop sem. Fontos ugyanakkor, hogy erről az árszintről ne történjen 

visszalépés akkor sem, ha a világpiaci ár esetleg ezt indokolttá tenné. Ezt adóemeléssel lehet megtenni, 

alapot képezve az energia árak újabb növekedése esetén a későbbi állami támogatáshoz. 

Összességében, az EU tervezett minimum energia adószintjét úgy szükséges mihamarabb elérni – 

független annak tényleges bevezetésének időpontjától –, hogy a jövedéki adó szintjét rugalmasan 
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alakítva az üzemanyagok reál árszintje – 2022. január 1-i 500, illetve 550 Ft literenkénti árhoz 

képest – folyamatosan megtartásra kerüljön. A reálár megtartásához az indexálást a nominális 

keresetek vagy a nominális GDP növekedéséhez szükséges kötni. Ezen felül a 480 Ft-os hatósági 

árhoz képest szükséges áremelést akkor szükséges meglépni, amikor az inflációs helyzet lehetővé 

teszi. Ez az árszint a gazdálkodó szervezetek számára a mindenkori minimum árszint lenne, 

esetükben az adó szintjét mihamarabb a tervezett EU minimum szintjére szükséges növelni. A 

táblázatban jelzett összegek ennek megvalósításához adnak viszonyítási alapot. 

2.3 Gépjárműadó 

Az 1999/62/EK irányelv [10] a jövedéki adóhoz hasonlóan minimális éves adót ír elő a 12 tonna 

megengedett össztömeg feletti nehéztehergépjárművekre. A hazai gépjárműadóról szóló törvény (Gjt.) 

szerinti gépjármű adó kb. 30 tonna össztömeg felett erősen az EU minimumhoz közelít vagy alulmúlja 

azt. Az öt éve letett irányelv módosítási javaslat [11] ezt a minimum adót fokozatosan 5 év alatt vagy 

egy lépcsőben eltörölné annak érdekében, hogy a távolságalapú útdíj nagyobb szerepet kapva 

következetesebben érvényesíthesse a „szennyező fizet” és a „használó fizet” elveket. 

Éves gépjárműadóra leginkább azért van mégis szükség, hogy 

• az útdíjjal nem terhelt utaknak is legyen legalább közvetett finanszírozási forrása – azaz 

elsősorban infrastruktúra díjról van szó –, illetve 

• a potenciális szennyezőképesség és externális költség okozás alapján különbséget tegyen az egyes 

gépjárművek között. 

A magyar gépjárműadó törvényben (Gjt.) 2022-ben már semmi nem indokolja az Euro-3-as járművek 

kedvezményét, így ezt a sávot két kategóriával feljebb érdemes meghatározni, továbbá biztosítani kell 

az EU minimum betartását, amíg az hatályban van (5. táblázat). 

5. táblázat: Gépjárműadóra vonatkozó javaslat (tehergépkocsi, autóbusz) 

     javaslat 2023-tól    2016-2022 

környezetvédelmi 
nem 

nyerges 
nyerges 

nem 

nyerges 
nyerges 

de 

legalább: 

nem 

nyerges 
nyerges 

nem 

nyerges 
nyerges 

kategória légrugós nem légrugós EU-min. légrugós nem légrugós 

  Ft / 100 kg adóalap arányában Ft / 100 kg adóalap 

Euro-6 595 425 966 690 100%         

Euro-5 680 595 1104 966 110% 595 425 966 690 

Euro-4                   

Euro-3 850 850 1380 1380 120% 680 595 1104 966 

Euro-3-nál 

rosszabb 
          850 850 1380 1380 

Az adót – az eddigi gyakorlattal ellentétben – évente indexálni szükséges a nominális keresetek 

növekedésével. Az alternatív meghajtású gépjárművek adókedvezményét az Euro-6 gépjárműhöz képest 

LPG, CNG, LNG meghajtás esetében 5%-ban, (akkumulátoros) tisztán elektromos (BEV), illetve 

üzemanyag cellás jármű (FCEV) esetében 25%-ban célszerű meghatározni, úgy hogy egy átmeneti 

időszakban ezen kedvezmények kétszerese járna. Miután a gépjárműadó egy infrastruktúradíjnak 

tekintendő, ezért ezen járművek jelenlegi teljes adómentessége nem indokolt.  

A személygépkocsi gépjárműadója esetében – a nem elhanyagolható szociális szempontokon kívül –

semmi nem indokolja a korosabb autók nagymértékű kedvezményét, ami a környezet szempontjából 

különösen káros. A korosabb autók adókedvezményének szükséges eltörlése miatti adónövekedésben 

legérzékenyebben érintett kisebb járműkategóriában két éven át átmeneti kedvezményt célszerű adni, és 

a féléves adóbefizetés helyett negyedéves fizetési lehetőség is javasolt ebben a kategóriában a könnyebb 

átállás érdekében. A javasolt rendszerben kor szerint nem lenne tehát különbség, de a leginkább 

környezetbarát meghajtások adókedvezményt kapnának. A plugin hibridek (PHEV) jelenlegi 

adómentessége ugyanakkor egyáltalán nem indokolt. A 3,5 tonna megengedett össztömeghez képest 

indokolatlan teljesítmény (110 és 150 kW teljesítmény felett) magasabb adókategóriába esne (6. 

táblázat), az ezen kategóriákba bizonyosan beletartozó nagyobb SUV-k és sportautók az indokolatlan 
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kibocsátásuk mértékének megfelelően nagyobb arányban járulnának hozzá az externális költségek 

kompenzálásához, az alternatív meghajtás utáni adókedvezmény azonban ezen esetekben is járna. 

6. táblázat: Gépjárműadóra vonatkozó javaslat (személygépkocsi) 

környezetvédelmi  javaslat 2023-tól (2007-)2010-2022 

kategória 
B/M 

110 kW-ig 110-150 kW 
150 kW 

felett 
kor   

     Ft/kW/év   (év) Ft/kW/év 

B/M  0% +25% +75%   

elektromos, 0 emissziós -50% 100 125 175     

plugin hibrid 50 km -25% 150 188 263   0 

plugin hibrid 25 km -15% 170 213 298     

nem plugin e-hibrid -10% 180 225 315   

LPG, CNG -10% 180 225 315   

Euro-6 0% 200 250 350 0-3 345 

Euro-5, EEV +10% 220 275 385 4-7 300 

       8-11 230 

Euro-5 alatti +20% 240* 300 420 12-15 185 

         16- 140 

* 2025-ig 10%, illetve 20% kedvezmény a 12-15, illetve a 16 év feletti szgk.-ra, utána a kedvezmény 

megszűnik; negyedéves fizetési lehetőség 2027-ig. 

Motorkerékpár esetében a teljesítmény határok a személygépkocsi kategóriák fele, azaz 55 és 75 kW 

lenne. Az adó éves indexálása a nominális keresetekhez ebben az esetben is indokolt. 

A gépjárműadó célja elsősorban az infrastruktúra finanszírozása ezért nem indokolt a teljes 

adómentesség, sőt hosszabb távon a táblázatban feltüntetett környezetvédelmi kedvezmények felezni 

szükséges, nagyjából akkor, amikor egy kb. 10 éves 200 km megtételére alkalmas használt elektromos 

autó ára eléri – a más paramétereiben – hasonló belső égésű gépjármű árát. Megjegyzendő, hogy hasonló 

okból a parkolási díj is elsősorban egy infrastruktúradíj, azonban a légszennyezés csökkentésének 

fontossága miatt ott az 50%-os kedvezmény hosszabb távon is megtartható a tisztán elektromos 

járművek esetében, míg a többi kategóriában nem indokolt. 

2.4 Infrastruktúra-használati díj (útdíj) 

Az Európai Parlament 2022. február 18-án fogadta el a gépjárműadót is szabályozó 1999/62/EK irányelv 

[10] útdíjra vonatkozó módosítását (2022/362 irányelv [12]), amivel öt éves folyamat zárult le a javaslat 

benyújtásához képest. Az irányelv módosítása arányosabb díjtételeket ír elő a matricás rendszerben – 

pl. ahol nincs távolságarányos útdíj, egynapos matricát kell bevezetni –, amely az éves matrica árának 

legfeljebb 2%-a lehet tehergépkocsi, 9% személygépkocsi esetén), és más hasonló hátrányos 

megkülönböztetéseket is tilt.  

Az új jogszabály ösztönzi a matricák kivezetését előbb a teherforgalomban, majd a 

személyforgalomban, illetve az Euro kibocsátási kategóriák szerinti különbségtételt, utóbbi helyett a 

CO2 kibocsátás szerinti megkülönböztetést javasolja, akárcsak az alternatív meghajtású járművek 

kedvezményezését az útdíjakban. A módosított irányelv adott feltételek mellett lehetőséget ad dugódíj, 

külső költség díj, és egyéb felárak bevezetésére. 

A tehergépjárművek hazai útdíjrendszere kihasználja az irányelv adta lehetőségeket a finanszírozás a 

közvetlen érdekében és – arányosan kisebb tarifával – a főutak külterületi szakaszait is díjasítani tudta 

2013. július 1-től (7. táblázat). Néhány éve az útdíjak inflációval történő indexálása is beépült a 

jogszabályba. 

  



Zöldebb gépjárműadózás közepes jövedelmű országok esetében 

 

 

7. táblázat: 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárművek úthasználati díja (Ft/km, áfa 

nélkül, 2022.01.01.) 

járműkategória (tengelyszám) J2 J3 J4  futás- 

útkategória 
gyors-

forgalmi 
főút 

gyors-

forgalmi 
főút 

gyors-

forgalmi 
főút 

teljesítmény 

arány 

környezet-

védelmi 

osztály 

Euro-5 és jobb 41,8 17,8 58,7 30,8 90,8 56,6 91,1% 

Euro-2-4 49,2 20,9 69,0 36,2 106,8 66,6 8,1% 

Euro-1 és rosszabb 56,6 24,1 79,4 41,7 128,2 80,0 0,8% 

 futás teljesítmény arány 11,0% 3,5% 85,5% 100,0% 

Futásteljesítmény részarányok a díjköteles úthálózaton: gyorsforgalmi 68,9% főút 31,1%; Teljes 

bevétel: 249,9 milliárd Ft + ÁFA (2021) 

A meglehetősen hatékony és átgondolt útdíjrendszert ugyanakkor szükséges kiegészíteni az alternatív 

hajtású gépjárművek kedvezményével LPG, CNG és LNG meghajtás esetén 5% tisztán elektromos 

(BEV) és a hidrogén üzemanyagcellás (FCEV) meghajtás esetén 25% kedvezmény javasolt hosszú 

távon. A későbbiekben célszerű az irányelv [10][12] által is előírt CO2 kibocsátás szerint 

megkülönböztetni az egyes környezetvédelmi kategóriákat az Euro kategóriák helyett. Az 

útdíjkedvezményt egy átmeneti időszakban célszerű ennél magasabb százalékban meghatározni és 

onnan fokozatosan csökkenteni, kezdetben a fentiek kétszerese is lehet. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ennél nagyobb kedvezmény nem lenne indokolt, mivel az útdíj esetén 

infrastruktúra díjról van szó döntő részben. A német autópályadíj árképzési módszertanában egy Euro-

6 kategóriájú tehergépjármű esetén össztömeg-kategóriától függően a teljes díj 82-92%-a az 

infrastruktúra díj – úgy hogy a COVID-válság előtt magasabb is volt –, az ezen felüli rész a 

légszennyezés és a zaj externális költsége; továbbá a tiszta üzemű gépjárművek sem mentesek teljesen 

ezen externális költségektől. 

A gyakori használóknak célszerű megadni az irányelv [10] szerint adható legfeljebb 13%-os 

útdíjkedvezményt a gyorsforgalmi úton megtett távolságra ezáltal is ösztönözve az olcsóbb, alsóbbrendű 

utak elkerülését. 

A díjköteles úthálózat további kiterjesztése is megfontolandó, amennyiben az lehetséges és gazdaságos 

(a többletbevétel legfeljebb 20%-át kitevő többletköltségig). 

A személygépkocsik számára előírt időalapú matricás díjrendszer hasonló a többi közép-európai ország 

(Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária) által is használt díjrendszerhez, kivéve 

a megyei matricák egyedülálló lehetőségét. Az alábbi díjak kerültek 2022-ben megállapításra (8. 

táblázat). 

8. táblázat: Legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű gépjárművek és autóbuszok úthasználati 

díja (Ft, áfával, 2022.01.01.) 

díjkategória 
országos megyei bevétel 

10 napos havi éves éves arány 

D1M 1 600 2 730 46 850 5 450 
 

D1 3 820 5 210 46 850 5 450 76,3% 

D2 7 630 10 420 46 850 10 900 21,1% 

B2 16 890 23 950 217 950 21 800 1,3% 

U 3 820 5 210 46 850 5 450 1,3% 

bev. arány 37,0% 16,8% 30,6% 15,6% 100,0% 

D1M: motorkerékpár; D1: szgk.; D2: szgk. 7 fő felett; tgk. 3,5 t alatt; B2: autóbusz; U: vontatmány (D2, 

B2) / Teljes bevétel: 67,7 milliárd Ft + ÁFA (2021) 

A többi országhoz képest igen költséges az éves matrica ára, ezt célszerű 30%-kal csökkenteni, illetve 

a 10 napos matricát is mintegy 10%-kal, amivel az osztrák díjszintet közelítenénk meg. 

Az alternatív hajtású gépjárművek kedvezményét LPG és CNG meghajtás esetében 5%-ban; tisztán 

elektromos és üzemanyagcellás jármű esetében 20%-ban érdemes megállapítani hosszú távon, a 

legalább 50 km tisztán elektromos megtételére alkalmas plugin hibrid járművekre legfeljebb 5% 
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kedvezmény javasolt. Amennyiben ennél is nagyobb, tisztán elektromos hatótáv igazolható, akkor akár 

10% kedvezmény is adható a hatótáv függvényében. Az útdíjkedvezményt egy átmeneti időszakban 

célszerű ennél magasabb százalékban meghatározni és onnan fokozatosan csökkenteni, kezdetben a 

fentiek kétszerese is lehet. 

Felmerülhet az autóbuszok átsorolása is a távolságarányos rendszerbe (HU-GO) 40%-os kedvezmény 

mellett, de tekintettel arra, hogy a hazai autóbuszforgalom domináns része államilag finanszírozott 

közszolgáltatás, ez az államháztartáson belüli pénzmozgást jelentene, és rontaná a közforgalmú 

közlekedés fedezeti szintjét. 

2.5 Regisztrációs adó 

Az új és az import személyautókra vonatkozó regisztrációs adó esetében is célszerű aktualizálni a 

járműkategóriákat, ezen belül a benzin és dízelmotorok hengerűrtartalma szerinti megkülönböztetést 

megszüntetni (9. táblázat) [13], továbbá az idősebb autókhoz kapcsolódó avultatási tényezőt célszerű 

visszább fogni a jelenleginél és kb. 70%-ban maximálni [13] annak érdekében, hogy az átlagéletkornál 

nagyobb korú autókat kevésbé érje meg a hazai utakon forgalomba helyezni. 

9. táblázat: Személygépkocsi regisztrációs adója (ezer Ft/db, 2022) 

műszaki 

tulajdonságok 

Euro 5-

6 
Euro 4 Euro 3 Euro 2 

Euro 1 és 

rosszabb 

műszaki tulajdonságok 

2012-2022 

javaslat 2023-

tól 
Euro 6 Euro 5 Euro 4 Euro 3 

Euro 3-nál 

rosszabb 
Otto-motor dízelmotor 

1100 cm3-ig 45 180 270 360 540 1100 cm3-ig 1300 cm3-ig 

1101-1400 cm3 65 260 390 520 780 1101-1400 cm3 1301-1500 cm3 

1401-1600 cm3 85 340 510 680 1 020 1401-1600 cm3 1501-1700 cm3 

1601-1800 cm3 135 540 810 1 080 1 620 1601-1800 cm3 1701-2000 cm3 

1801-2000 cm3 185 740 1 110 1 480 2 220 1801-2000 cm3 2001-2500 cm3 

2001-2500 cm3 265 1 060 1 590 2 120 3 180 2001-2500 cm3 2501-3000 cm3 

2500 cm3 felett 400 1 600 2 400 3 200 4 800 2500 cm3 felett 3000 cm3 felett 

Az alternatív meghajtású járművek regisztrációs adójában a hibrideknek adott maximális kedvezmény 

indokolatlan, a gázüzemű autók viszont a jelenleginél többre lennének jogosult a kibocsátásuk alapján, 

így ezeket a következők szerint célszerű megállapítani (10. táblázat). 

10. táblázat: Személygépkocsi regisztrációs adója (ezer Ft/db, 2022) 

műszaki tulajdonságok javaslat jelenlegi 

elektromos, zéró kibocsátású 0 0 

plugin-hibrid 50 km belső égésű motor adótétele -50% 0 

plugin-hibrid 25 km belső égésű motor adótétele -25% 0 

nem plugin hibrid belső égésű motor adótétele -15% 76 

LPG, CNG Euro 6 szerinti adótétel -15% Euro 3 szerint 

 

Motorkerékpárok esetében az alábbi kiigazítások illetve adótarifák javasoltak (11. táblázat). 

11. táblázat: Motorkerékpár regisztrációs adója (ezer Ft/db, 2022) 

műszaki tulajdonságok javaslat jelenlegi 

80 cm3-ig 15 15 

81-125 cm3-ig 50 50 

126-500 cm3-ig 85 85 

501-900 cm3-ig 180 180 

901-1300 cm3-ig 230   

1301-1700 cm3-ig 300 230 

1701 cm3-től 400   

elektromos 0 
 0 

hibrid műszaki tulajdonság -50% 
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Konklúzió 

Az alacsonyabb kibocsátási célokhoz az adórendszeren keresztül, elsősorban az üzemanyagok és a 

gépjárművek jobb adóztatásával közelebb kerülhetünk. Ennek megfelelően elsősorban az üzemanyag, 

valamint a gépjármű gyártásának, forgalomba helyezésének arányos adóztatása a legcélszerűbb. 

A klímacél fontossága miatt azonban bármely közlekedési adó bevetése célszerű lehet, különösen az 

eredetileg a közlekedési infrastruktúra finanszírozására – de egyúttal az externális hatások 

ellensúlyozására is – hivatott útdíj és gépjárműadó, azonban a tömegközlekedés adóterheit nem célszerű 

növelni. 

Az EU határozza meg a klímacélokat, és az ahhoz vezető utat számos jogszabálycsomaggal. Az 

adóztatás keretei is a klímacéloknak megfelelően kerülnek átalakításra, a tagállamoknak ezen belül van 

mozgásterük. Az adót, adókedvezményeket, támogatásokat diszkriminációtól mentesen, arányosan kell 

alkalmazni, adóztatáskor törekedni kell a célok elérése mellett a méltányos, igazságos elbánásra. Ennek 

megfelelően az egyes meghajtások adóztatásánál arányosan kell figyelembe venni a klímacélhoz való 

hozzájárulásukat. 

A magyar adórendszer alapvetően arányosan értékeli a gépjárművek műszaki jellemzőit 

környezetvédelmi szempontból, de van még lehetőség a környezetbarátabb technológiák nagyobb 

támogatására, néhány esetben azonban túlzott támogatás visszafogására (elektromos autók 

gépjárműadó-mentessége), vagy megszüntetésére van szükség (pl. PHEV adómentességek). 

A gépjárműhasználattal kapcsolatos adókat – a hazai és uniós gyakorlattal ellentétben – fokozottabban 

kell igazítani a pénzromlás üteméhez, a környezet fokozottabb védelme érdekében szükséges 

adóemeléseket pedig fokozatosan célszerű megtenni – szükség esetén pedig visszább lépni –

figyelemmel a teljes energiaköltség dinamikájára is. Amennyiben a világpiacon az üzemanyagárak az 

elmúlt egy évhez hasonlóan kiugró mértékben növekednének és remény van valamilyen szintű 

korrekcióra, a jelenlegihez hasonló beavatkozási logika mentén célszerű időlegesen többlettámogatást 

nyújtani a lakossági felhasználók számára. 
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