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1. A város, mint település 
 

1.1. A város kialakulása, fejlődése 
 
Az egyén és társadalom törekvéseit, gazdálkodását egyaránt szükségletei befolyá-
solják. A létfenntartás szükségleteinek kielégítése az élet feltétele. 
 
A létfenntartás szükségletei: a táplálkozás, a ruházkodás, a lakás utáni szükséglet. A 
lakás iránti szükséglet csoportos kielégítése hozta létre a települést, mely az emberi 
társadalom területileg meghatározott, összefüggő csoportjának lakhelye. 
 
A város a területi munkamegosztás jellegzetes, központi tevékenységre specializáló-
dott, állandó jellegű településformája; sokrétű gazdasági funkciót betöltő műszaki 
alkotás, mely adott természetű környezetben létesül, és sajátos társadalmi struktúrát 
hordoz. A város a középkorig főleg védelmi célú település, később növekszik – a tár-
sadalmi-technikai fejlődés folyamán – a termelési, és a harmadik szektorbeli jelleg, a 
védelmi jelleg lassan megszűnik. 
 
A város további fejlődésére már a közlekedés is hatással van. Az ipari forradalom 
kialakulásával a közlekedés is forradalmian változik (vasút). A közlekedési forrada-
lom megnöveli a városok lakosságát, területét, mintegy centripetális hatással van 
annak változására. Ez a közlekedési eszközök további fejlődésével centrifugálissá 
vált át: a belső helyi közlekedés, eleinte a tömegközlekedés, napjainkban a második 
közlekedési forradalom a személygépkocsi elterjedése következtében. 
 
A városok területe megnövekszik, ezeken a területeken a személygépkocsi közleke-
dés hatása érvényesül, a városközpontok eddigi kiemelt szerepe megrendül. 
 
Korunkban a város központi tevékenysége, feladatai elsősorban igazgatási és ellátá-
si jellegűek, megnő a harmadik szektorbeli lakosok száma. 
 
A foglalkozási szektorokba sorolás: 
 

I. szektor: mezőgazdaság (csökkenő tendencia, nem városlakó) 
II. szektor: termelő ipar (az ipari forradalom óta erősen nő, városlakó) 
III. szektor: szolgáltatás, irányítás stb. (növekvő tendencia jellemzői, tipikusan vá-

roslakó, részben erősen koncentrált munkahelyeken dolgozik) 
 
Bárhogyan kíséreljük is meg a város meghatározását, az szükségképpen elnagyolt, 
egyszerűsített lesz ahhoz a bonyolult, sokszorosan összetett jelenséghez képest, 
amit városnak tekintünk. A közlekedés szempontjából talán az említett 
településföldrajzi meghatározás a legkifejezőbb. Közigazgatásilag várossá nyilvání-
tott település tehát nem biztos, hogy a közlekedés szempontjából is városi rangra 
emelkedett. 
 
A XX. századra jellemző a városiasodás: a világ lakossága egyre növekvő mérték-
ben koncentrálódott a nagyobb településeken (urbanizáció). A települések száma 
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csökkent, maguk a települések növekedtek. Jól elhatárolható területek jöttek létre, 
melyeket a területfelhasználás szerint minősíthetünk. (pl lakótelepek). A városfejlő-
dés legújabb szakaszára az jellemző, hogy a tehetősebb lakosság kiköltözik a város-
környékre (dezurbanizáció), ahol kisebb a zsúfoltság, jobb a levegő stb. Az itt lakók 
azonban életvitelükkel a városhoz kötődnek, ott dolgoznak, gyerekeik ott járnak isko-
lába, oda járnak bevásárolni és szórakozni, ennek révén egyre nagyobb lesz a város 
és a városkörnyék közötti forgalom. Sajátos közlekedési problémák származnak eb-
ből, mivel 

- a tehetősebb rétegek jobban kötődnek a személygépkocsi használathoz, 
- a szétterülő, alacsony laksűrűségű beépítés a környező településeken a magas 

színvonalú tömegközlekedést gazdasági okok miatt nem teszi lehetővé, 
- a nagy személygépkocsi forgalom pedig torlódásokhoz vezet a városba bevezető 

utakon és magában a városban is. 
 

1.2. A város fogalma, meghatározása, jellegzetességei 
 
A város a társadalomnak bizonyos gazdasági és kulturális fejlettségi fokán keletke-
zett, amikor az anyagi és szellemi szükségletek meghaladták azt a fokot, amelyet a 
helyi – többnyire falusi – jellegű termelési lehetőségek kielégíthettek. 
 
A várossá alakulás alapja az ipari, a kereskedelmi, az igazgatási, a kulturális és az 
egészségügyi ellátás koncentrálása. A társadalom bizonyos fejlettségi fokán a város 
keletkezése történelmi szükségszerűség. Történelmi szükségszerűség továbbfejlő-
dése is, mert a város – mint az ez idő szerint emberi közösségek számára ismert 
legmagasabb fokú települési forma – alkalmas arra, hogy a legtökéletesebben és 
leggazdaságosabban elégítse ki a társadalom tagjainak munka, lakás, kultúra és pi-
henés terén mutatkozó egyre fejlődő szükségleteit. 
 
Városi jellegű településnek azt tekintjük, amelynek: 
 

- közintézményi- és munkahely-koncentrációi több települést magában foglaló 
vonzáskörzetre fejtenek ki hatást (központi szerepkörük van), 

- olyan közlekedési csomópontban fekszenek, amely egyéb ipartelepítési ténye-
zőkkel párosul, 

- jelenlegi vagy távlati lakosszáma legalább két szomszédsági lakóegység kiala-
kítására alkalmas, 

- iparban, szolgáltatásban és igazgatásban dolgozik a város lakosságának több 
mint fele, tehát a mezőgazdasági főfoglalkozású lakosság kisebbségben van, 

- a város központja és legalább egy lakóegysége fejlett műszaki berendezettsé-
gű, tehát teljesen közművesített, burkolt utakkal és közvilágítással ellátott, meg-
oldott a köztisztaság, stb. és ennek megfelelő sűrűségű és beépítettségű. 

 
A város jellegzetességei közül még az alábbi néhányat emelhetjük ki: 
 
A várostest a térben földrajzilag jellegzetes településidomként jelenik meg. A város 
fogalma világrészek és országok szerint, de országon belül is eltérő. 
 
A város területén a város lakossága, mint városközösség, él. Meg szoktak különböz-
tetni: városalakító, kiszolgáló és eltartott népességet.  
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A városalakító népesség szolgáltatja azt a termelési, szolgáltatási többletet, amely 
alapján a kérdéses település – saját szükségletein túlmenően – a táj vagy az ország 
igényeinek kielégítésében is szerephez jut. Ez a réteg a város lakosainak mintegy 
25-35 %-a. 
 
A kiszolgáló népességhez a többi keresők tartoznak, akik tehát a település saját 
szükségleteinek kielégítését biztosítják (pl. helyi közlekedés, helyi ipar, helyi igazga-
tás, helyi oktatás, stb.) Ezeket a település lakosságának mintegy 20-25 %-ára teszik. 
 
Az eltartottak a még nem, vagy már nem munkaképes korúak, a rokkantak, a fogya-
tékosak, a nyugdíjasok, a betegek és a nem dolgozó családtagok. Ezek nálunk az 
összlakosság mintegy 45 %-át teszik ki. 
 
Az egyes csoportok aránya lényegesen eltér aszerint, hogy mezőgazdasági, átmene-
ti, fejlett ipari, vagy szolgáltató jellegű településről van-e szó. 
 
Más szempontból: 
 
primer (mezőgazdasági - bányász), 
szekunder (feldolgozó- és élelmiszeripari), 
tercier (termelő szolgáltatási: kereskedelmi, közlekedési; 

nem termelő szolgáltatási: kulturális, egészségügyi, üdülési, fürdői, igazga-
tási stb.) 

 
munkaköröket, és -lakosságot különböztetnek meg. A lakosság éles elhatárolása 
azonban meglehetősen nehéz. 
 
Közlekedési szempontból célszerű megkülönböztetni: 
 

- a településen lakó és ott is foglalkoztatott, 
- a településen lakó, de máshol foglalkoztatott, 
- nem a településen lakó, de ott foglalkoztatott népességet. 

 
Ezzel összefüggében definiálható a beigázók és elingázók rétege. 
 
A települések jellemzésére mutatószámrendszert is használnak. Nagyon sokféle pa-
raméter használatos és ezek, mint többé-kevésbé összehasonlítható mérőszámok, 
bizonyos fokig a településeket összehasonlíthatóvá, és ezáltal osztályozhatóvá is 
teszik. A számos paraméter, (lakosszám, terület, 1 km2-re eső népesség, a lakosság 
kor, foglakozás szerinti összetétele, a szaporodási, bevándorlási, letelepedési muta-
tók, az átlagos jövedelem, fajlagos utazási szükséglet, az ingázók száma, az átlagos 
utazási távolság, az energiafogyasztás, a közművekre vonatkozó adatok és jellem-
zők, a gazdasági, kereskedelmi, oktatási és egészségügyi vonzás mérőszámai, stb.) 
együttesen – különösen pedig modellbe foglalva – sokat elmond a településről, de 
nem mindent.. A paraméterek rövidebb-hosszabb idő alatt változó értékek. 
 
A paraméterek közül csak a város lakosszámban mért nagyságára térünk ki, meg-
jegyezve, hogy ez fontos, de a város nagyságát és fejlettségi színvonalát nem egyér-
telműen tükröző jellemző. 
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Kétségtelen, hogy egy nagyobb népességű települést rendszerint városnak kell te-
kinteni, de ha a népességet a város közigazgatási területére vonatkoztatjuk, amint 
ezt a statisztika általában teszi, például település és közlekedés szempontjából is, 
torz képet kaphatunk. Ugyanis a város közigazgatási területéhez – sok szempontból 
helyesen – más, esetleg nem városi jellegű településeken ún. külterületi lakosokat is 
hozzákapcsolnak. Az e területeken élők növelik ugyan a város lakosainak számát, de 
nem tekinthetők szorosabb értelemben vett városi lakosságnak. Ezért kell külön be-
szélni belterületről és külterületről, belterületi és külterületi lakosságról. 
 
A városok nagyság szerinti csoportosítását helyesebb egyes esetekben a belterület 
lakosszáma szerint végezni. 
 
Más esetben viszont a közlekedési szempontból mértékadó városi terület már régen 
túlnőtt az eredeti közigazgatási területen. 
 
Bár a városnak minősített települések lakosszáma nagyon széles határok közt válta-
kozik, a funkciók valamely fejlettségi foknak megfelelő optimális ellátására, a város 
gazdaságos „üzemméretét” szem előtt tartva, minden korszakban kijelölhető egy 
hozzávetőlegesen optimális és egy célszerűen maximális városnagyság. Optimális 
városnagyság helyett (ami nehezen definiálható és határozható meg) célszerűbb 
racionális városnagyságrendekről beszélni.  Ennek a lakosszámban mért értéke is 
számos tényezőtől (kontinens, ország, táj, helyi adottságok, időpont) függ. 
 

1.3. A város és a közlekedés kapcsolata 
 
A közlekedés személyek és dolgok tömegszerű, technikai berendezések segítségé-
vel létrejövő helyváltoztatása. 
 
A város és a közlekedés kapcsolata a közlekedési hálózatban nyilvánul meg. A köz-
lekedési hálózhat az egész város gerince és szervezője, az eltérő rendeltetésű, jól 
elhatárolható területeknek összekötője, de egyben szétválasztója is. Még a földrajzi 
viszonyok is tulajdonképpen a közlekedésen keresztül gyakorolnak befolyást a tele-
pülésszerkezet kialakulására. A tapasztalat azt mutatja, hogy az utak és az utakkal 
meghatározott településszerkezet a város legidőtállóbb része. A régi város kompakt, 
az új városrészek többnyire a régi város körül épültek, de úthálózatuk általában az 
esztétikai, geometriai alapon alakult ki. A jövő közlekedési igénye a mai közlekedési 
hálózaton a múlt városaiban, útjain bonyolódik le. Ezt az ellentmondást rövid és kö-
zéptávon szervezési intézkedésekkel, hosszabb távon városépítési intézkedésekkel 
kell feloldani. 
 
A városi belső forgalom mellett a város és a közlekedés kapcsolatában lényeges 
szerep jut a várost a környezetéhez kapcsolódó közlekedési hálózatnak. A város 
központi funkciójának csak akkor tud megfelelni, ha megfelelő közlekedési hálózattal 
kapcsolódik környezetéhez, különösen a vonzáskörzetébe tartozó településhez. 
 
A városon belül a területi munkamegosztás, vagyis egyes városi területeknek adott-
ságaikból eredő legcélszerűbb felhasználása szintén csak megfelelő közlekedés 
esetén lehetséges. A területi munkamegosztás ugyanis a különféle rendeltetésű terü-
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letegységek között megfelelő kapcsolatot igényel: ezt a kapcsolatot éppen a közle-
kedés biztosítja. Ilyen módon tehát a közlekedés a célszerű területgazdálkodás 
előfeltétele és egyben előmozdítója. 
 
A városban és környékén a területfelhasználási kategóriák döntő jelentőségűek 
a városi közlekedés szempontjából, mert pl. a beépítettség, a munkahely- és lak-
sűrűség mértéke a forgalom mennyiségét, míg a különféle rendeltetésű területré-
szek egymáshoz viszonyított elhelyezése a forgalom irányát és arányait befolyá-
solja. Köztudomású ugyanis, hogy a legnagyobb forgalom éppen az eltérő rendelte-
tésű területeket egymással összekötő útvonalakon alakul ki, (pl. a munkahely és a 
lakóhely vagy az üdülőterület és a lakóhely között). 
 
A városi úthálózat és közlekedés feladata a termelést, az elosztást és a fogyasztást 
közvetlenül és közvetve szolgáló helyváltoztatási igények kielégítése, vagyis a mun-
kavállalásnak, a közintézmények felkeresésének lehetővé tétele, a tanulást, az üdü-
lést és egyéb személyes célokat szolgáló utazások lebonyolítása, stb. Mindezekből 
együttvéve tevődik össze a városi közlekedés. 
 
A közlekedés azonban nem öncél. Annak a társadalomnak, városi agglomerációnak 
az élete mondható jól tervezettnek és megszervezettnek, ahol a termelés, a forgalom 
és a fogyasztás keretében csak a szükséges mértékű közlelkedés bonyolódik le. A 
feladat tehát az adott gazdasági helyzetben indokoltnak minősülő közlekedési igé-
nyek magas színvonalú kielégítése annyi ráfordítással, hogy azok a város egyéb 
szükségleteinek kielégítését – melyeket ugyanazon gazdasági erőforrásokból kell 
fedezni – minél kevésbé akadályozzák. 
 
A nemzetgazdaság szellemi- és anyagi termelő folyamatának jelentős része a város-
okban összpontosul. Korántsem közömbös tehát, hogy a városok közlekedési igé-
nyeit a gyors közlekedést lehetővé tevő és a baleseti veszélyt minimumra csökkentő 
korszerű úthálózattal, a lakosság idejét és munkaerejét kímélő jó tömegközlekedés-
sel elégítjük-e ki, vagy pedig balesetveszélyes, korszerűtlen pályákon, lassabban – 
és ami ugyanezzel jár – drágábban közlekedünk. A lakosság ellátásához szükséges 
közintézmények gazdaságos kihasználást biztosító, megfelelő elhelyezése ugyan-
csak elválaszthatatlan ezen közintézmények megközelítésére szolgáló úthálózat és 
tömegközlekedés kérdéseitől. 
 

1.4. A városszerkezet (alaprajz) formái 
 
A város szerkezetét formailag vizsgálva, általában azt az alaprajzot lehet legjobbnak 
tekinteni, amely: 
 

1. illeszkedik a tájhoz (mintha csak vele együtt képződött volna), de nem vész el 
abban, 

2. határozott főútvonal-rendszere (várostengelye) van, 
3. határozott központja és alközpontjai vannak, 
4. egységes és áttekinthető, 
5. jellegzetes, egyéni. 
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A városszerkezet kialakításában – a természeti adottságokon kívül – a történelmi, 
társadalmi viszonyok és ezek fejlődése voltak a meghatározó tényezők. Bár minden 
településnek egyéni szerkezete van, alaprajzi szempontból hatféle város-szerkezetet 
szoktak megkülönböztetni: 
 
1. A halmazszerű települések lehetnek: 
 

a. kusza-halmazszerkezetűek (spontán nőtt, központja, főforgalmi rendszere 
nincs),  

b. fürtös-halmazszerkezetűek (van központjuk és határozott főútvonaluk), 
c. sugaras-halmazszerkezetűek (van központjuk, de kialakult főútvonaluk nin-

csen). 
 
2. A lineáris települések lehetnek: 
 

a. vonalmentiek (egy út mentén fekvők), 
b. szalagszerűek (tervezett települések a település tengelyével párhuzamos sá-

vokkal), 
c. Y-alakú települések (két főútvonal találkozásánál fekszenek, jellegzetes köz-

ponttal). 
 
3. A centrális települések lehetnek: 
 

a. kereszt-alakú, 
b. sugaras, 
c. gyűrűs, 
d. gyűrűs-sugaras, 
e. csillag alakú szerkezetűek. 

 
4. A derékszögű hálós települések lehetnek: 
 

a. derékszögű-négyszögű hálós szerkezetűek, 
b. átlós derékszögű hálós szerkezetűek. 

 
5. Az összetett szerkezetű településeknél az eddig felsorolt formák bármilyen kom-

binációban szerepelhetnek. 
 
6. A kötetlen szerkezetű települések rendszerint különleges természeti körülmé-

nyek eredményeként alakultak ki. 
 

1.5. A város funkcionális részrendszerei 
 
Mielőtt a város funkcionális részrendszereivel foglalkoznánk, meg kell ismerkednünk 
néhány általános tudnivalóval. A település egy négyzetkilométerére eső lakosok szá-
mát a településelmélet laksűrűség néven ismeri. Aszerint, hogy a szóban forgó terü-
letet a szegélyező utak tengelyével, avagy a külső építési vonallal (lakótömb) határol-
tan számítják bruttó- (Tb), vagy nettó (Tn) területről, és ez alapon bruttó- (Sb), illetőleg 
nettó (Sn) laksűrűségről beszélhetünk. 
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L = a szóban forgó terület lakosszáma 
 
Megjegyezzük, hogy közlekedés szervezésénél a nettó, tehát külső építési vonallal 
határolt területtel számolnak. 
 
Aszerint, hogy a tömböket milyen célra specializált létesítmények elhelyezésére 
használják, különböző városrészeket (területfelhasználást) különböztetnek meg, 
amelyek a következők: 
 

- lakóterületek, 
- ipari területek (odaértve a közüzemek területét is), 
- zöldterületek, 
- közlekedési területek, 
- közcélú építési területek (ezek olyan összefüggő területek, amelyeket jelentő-

sebb közintézményekkel való beépítésre, önálló területegységként jelölnek ki 
(pl. városközpont, kórház-telep, egyetemi városrész stb.), 

- közmű terület, 
- kertgazdasági és mezőgazdasági terület (ezek nem minden esetben tartozékai 

a város területének, de a jövőbeli fejlesztésre alkalmasak), 
- különleges területek (kiállítási, gyógyfürdő területek, állatkert, stb.). 

 
A város belterülete – mint összefüggően beépített, és az irányíthatatlan fejlődés 
megakadályozása végett lehetőleg pontosan behatárolt terület – a központi, az ipari, 
a lakó, a közintézményi, a közlekedési, a zöld és a különleges rendeltetésű (ez utób-
bi hármat, esetleg csak részben magába záró), 
a külterület – amely a belterület határától a város közigazgatási határáig terjed – 
pedig a mező-, erdő- és kertgazdasági, valamint a felhasználásra alkalmatlan terüle-
teket (rendszerint ezeknek csak részét) tartalmazza. 
 

1.5.1. A lakóterületek 

 
A lakóterület a település területének az a megfelelő elemekből kialakított egy- vagy 
több összefüggő, szerves részrendszere, amelyen lakóépületek és az ezeket közvet-
lenül kiszolgáló intézmények, létesítmények, közlekedési és zöldterületek vannak, 
vagy amelyeket ilyenek elhelyezésére jelölnek ki. 
 
A lakóterület építészeti elemei nemcsak lakótömbök lehetnek, hanem – a lakóterüle-
ten belüli – ipari, szolgáltatási, zöldterületi létesítményeket is helyes tömbösíteni, s 
ezeket is lakóterületi elemeknek tekinteni. 
 

1.5.2. Az ipari létesítmények és elhelyezésük 
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Az ipar a korszerű város nélkülözhetetlen tartozéka, amely egyrészt munkahelyek 
rendszere, másrészt a termékekkel való ellátás eszköze. 
 
A városok fejlődésének döntő mozgatóereje valamilyen gazdasági faktor. Ez az el-
múlt évszázadban és jelenleg is az ipar. Az ipar nagy jelentősége – különösen a 
nagy ipari központokban – odáig torzulhatott, hogy az urbanisztikai szempontok hát-
térbe szorultak. 
 
A városon, mint területrendszeren belül az ipari terület feladata az ipari termelés túl-
nyomó többségének lebonyolításához szükséges létesítmények elhelyezése. E fő-
funkció mellett az ipari területnek számos kiegészítő, mellék (közlekedési, közmű, 
egészségügyi, közintézményi stb.) funkciója is van. 
 
Az ipari terület a település olyan funkcionális egységet alkotó, összefüggő területe, 
amelyet teljes egészében ipari üzemek és a területileg is közvetlenül hozzájuk tarto-
zó közlekedési- és közműlétesítmények, növényzettel borított (többnyire védő) terü-
letek, valamint az ipari üzemek dolgozóit kiszolgáló közintézmények foglalnak el, il-
letve amelyek ezek elhelyezésére jelöltek ki. 
 
Az üzemek környezetükre – főleg a fokozódó kemizálás miatt – általában zavaró, 
egyre veszélyesebb káros áthatásúak, mert beszennyezik a levegőt, a folyókat, a 
tavakat, a talajt; zajt okoznak, tűz- és robbanásveszélyesek lehetnek, rendszerint 
nagy személy- és teherforgalmúak, még jó megoldás esetén is, számos kedvezőtlen 
kísérő jelenséggel járhat, s könnyen hátrányosan lehetnek város-esztétikai szem-
pontból is. Ugyanakkor az életszínvonal emelkedésével az egészségügyi, esztétikai 
és egyéb követelmények növekszenek, egyre szigorúbbá válnak. Az egyre korsze-
rűbb technológiák mellett a termelő egységek egyre nagyobb része válik környezet-
baráttá, így a lakóterületekhez közeli, vagy abba integrált elhelyezésük is lehetséges, 
ami közlekedési szempontból kedvező. 
 

1.5.3. A közintézmények 

 
Közintézménynek nevezünk minden, a köz által fenntartott és közcélt szolgáló igaz-
gatási, művelődési, egészségügyi, jóléti, gazdasági (de nem termelő) jellegű szerve-
zetet, amely a település (esetleg a közelebbi vagy a távolabbi környék) lakossága 
egy változó, vagy meghatározott részének közös szükségleteit közvetlenül elégíti ki, 
és nem része valamely összefüggő műszaki szervezetnek (közlekedés, közmű, stb.). 
 
Az egyes ellátási funkciók száma több mint 100, és e szám a településnagysággal 
növekszik. 
 

1.5.4. A zöldterületek 

 
A zöldterületek a város területének túlnyomóan zöld növényzettel borított, egysége-
sen összefüggő, egyenletesen elosztott, de nem elaprózott, minden területi elemé-
nek fontos, szerves részei, amelyek pihenésre, üdülésre, a város területének tagolá-
sára és a városkép élénkítésére alkalmasak. A zöldterületeknek egészségügyi biz-
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tonsági (tűz, hó, talajcsuszás elleni védelem), társadalmi (népművelési, szórakozási, 
tömegmegmozdulási, sport, gyermekfoglalkoztatás, sétálás, napozás, olvasás stb.), 
esztétikai, gazdasági és még számos más szempontú jelentősége is van (neveze-
tességek bemutatása, gyógyítás, stb.). 
 
 

 
 

1. ábra 

A zöldterület modellje 
 

1.5.5. A városközpont 

 
A város szerkezetének, s ezáltal funkciói betöltésének és a közlekedési feladatok 
megoldásának is fontos meghatározója a városközpont, illetőleg körülhatárolt területi 
környezete, a tágabb értelemben vett városközpont, a belváros (city). Pontosan ezt a 
fogalmat nehéz meghatározni. Annyi minden esetre megállapítható, hogy a város-
központban helyezkednek el, többnyire meglehetősen koncentráltan, a magasabb-
rendű tercier (igazgatási, politikai, kulturális-egészségügyi, kereskedelmi) tevékeny-
ségek és szolgáltatások területei, létesítményei, szervei, többé-kevésbé rendezetten, 
nagyobb városokban egymástól területileg elkülönítve, esztétikailag értékes keretben 
és módon. 
 
A városközpont, mint terület épületek, utak, terek, kertek és parkok területeiből áll. 
Az épületek lehetnek köz- és lakóépületek, az előbbiek nagyobb hangsúlya mellett. 
 
A városközpontnak érezhető központi vonzása van, amelyet a földrajzi fekvés, az 
ezáltal determinált és ide központosított közlekedési vonalak találkozása még fokoz 
is. 
 
A városközpontra jellemző: 
 

- közösségi tevékenységek és szolgáltatások jelenléte, 
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- ezek viszonylagos koncentráltsága, 
- vonzó ereje, különösen ha jó a megközelítési lehetősége, egyéni és tömegfor-

galmi eszközök számára egyaránt. 
 

1.5.5.1. A történelmi, ősi városközpont 

 
A városközpontok problémáját történelmileg hosszú időn át kialakult városoknál (a 
legtöbb európai város ilyen) még bonyolultabbá teszi, hogy -részben vagy egészben- 
régi, műemléki szempontból többnyire értékes és (kulturális, valamint idegenforgalmi 
szempontból is) megőrizni szándékolt épületegyüttesekkel, városmaradványokkal 
rendelkezik. 
 
Az ősi városközpont (fő tér) rendszerint valamilyen tér, vagy tércsoport formájában 
alakult ki és maradt fenn, a hozzákapcsolódó jelentősebb közintézmények, terek, 
utcák, stb. által elfoglalt területekkel bővülve. A főtér és a hozzácsatlakozó városrész 
idoma sokféle lehet, de tükrözi a városképző tényezőt, fő funkciót (politikai, katonai, 
közlekedési, vallási, kereskedelmi, bánya, ipari, üdülő, kulturális, mezőgazdasági, 
sport, stb. jelleg), esetleg annak fejlődését. 
 
 

 
 

2. ábra 

A város koncentrikusan fejlődik, és ezzel párhuzamosan fejlesztik – előbb-
utóbb funkcionálisan tagolva – központját is 

 
 

 
 

3. ábra 

A város excentrikusan fejlődik és a központ követi a fejlődési irányt 
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4. ábra 

A város nagyarányú excentrikus fejlődése miatt a központot (vagy ennek 
egyik-másik funkcióját) új területre helyezik át 

 
 

1.5.5.2. A városközpont fejlesztése 

 
� A városközpont fejlődési problémája 

 
A városközpont vonzó ereje, a közösségi tevékenységek és szolgáltatások jelentős 
nappali népsűrűséget váltanak ki. Ez a hatás azonban csak akkor realizálható, ha a 
koncentráltsági fok és a megközelítési lehetőség (személy és teher is) egymással 
egyensúlyban vannak (utak, terek, parkolási lehetőség). Ez az egyensúly hamar 
megbomlik (és a közlekedés válik szűk keresztmetszetté), mert az urbanizálódás 
folyamatában a város kiterjed, a lakosszám és a társadalmi mobilitás növekszik, az 
ősi városközpont területe viszont nemigen változhat. Ha alapfunkciói teljesítésének 
lehetőségeit mégis biztosítani akarják, terhelése rohamosan növekszik, torlódások 
keletkeznek, (csúcsidőben) az utazási sebesség lényegesen csökken. 
 
 

 
 

5. ábra 

A városnagyság növekedésével nő a tömegközlekedés részesedése. Az egyéni köz-
lekedés nagy autósűrűség esetén is fordítva arányos a városnagysággal 
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� A városközpont rövid távlatú fejlesztési módjai 

 
A fejlesztés érdekében először a közlekedési területeket igyekszenek – nagyon szűk-
re szabott lehetőségek között – bővíteni. Bizonyos adminisztratív intézkedéseket 
tesznek az áramlási viszonyok javítására, majd – a tömegközlekedés műszaki és 
szervezési fejlesztésével párhuzamosan – a korlátozások, a nappali laksűrűség, a 
forgalom, főleg a parkolások csökkentésének útjára térnek: 
 

- a magán- és teherautók átmenő forgalmát igyekeznek csökkenteni, ha lehet ki-
zárni, 

- a közforgalmú tömeg (esetleg taxi) közlekedés számára elsőbbséget biztosíta-
nak, 

- a belvárosban rakodó teherkocsik közlekedését és tartózkodását (főleg időben) 
korlátozzák és igyekeznek külön szintre helyezni, 

- csak a rövid parkolási igényű (igazgatási, bevásárlási, idegenforgalmi stb.) uta-
zások számára biztosítják az autóval való behaladást, másoknál – elsősorban a 
legnagyobb hányadot jelentő, hosszú parkolási idejű munka- és lakóhely közti 
utazásoknál – nem. Ez az elv közvetlenül a gyakorlatban nem hajtható végre. 
Ezért a parkolási idő korlátozásával (a munkaidő tartalmának tört részében való 
megállapításával) és e korlátozás szigorú ellenőrzésével, áthágásának megtor-
lásával, progresszív parkolási díj kiszabásával – közvetve – kísérlik meg a prob-
léma megoldását. Ezek a módszerek ideig-óráig, főleg kisebb városokban vált-
hatnak ki enyhülést. 

 
 
� A városközpont távlati fejlesztési módszerei 

 
A rövid távú fejlesztési lehetőségek kimerültével: 
 

1. a közlekedés (elsősorban a tömegközlekedés) nagymértékű fejlesztésével, és 
2. a városközpont és funkcióinak decentralizálásával 

 
igyekeznek a felbillent egyensúlyt helyreállítani. 
 
 
1. A városközpont fejlesztésének a közlekedés szempontjából megállapított 

elvei 
 
A városközpont problémáját a közlekedés oldaláról nézve, két egymással többé-
kevésbé ellentétben álló alapelv segítségével igyekeznek megoldani. 
 
a) A városközpont autóközlekedéshez szabott fejlesztési elve azt mondja, hogy 

a központi funkciónak a város fejlesztési ütemével összehangolt, helyes mérvű 
decentralizálása mellett – az egyéni közlekedési eszközökkel való zavartalan 
megközelítés határáig – fejlesszük, koncentráljuk a városi központi intézménye-
ket, létesítményeket, és útvonalak, csomópontok, parkolóterületek terén is bizto-
sítsuk az autóval való megközelítést. 
Ez esetben a probléma úgy fogalmazható meg, hogy: 
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- el kell választani a jármű- és gyalogos áramlatokat, de úgy, hogy a szükséges 

kapcsolatok köztük optimálisan biztosíthatók legyenek, 
- meg kell teremteni a városközpont gyors, biztonságos és kényelmes megközelí-

tési és elhagyási lehetőségét úgy, hogy a közlekedési követelmények kielégíté-
se ne veszélyeztesse, hanem könnyítse meg a városközpontban az egészsé-
ges körülmények megteremtését. 

 
Egyes számítások szerint a „teljes” motorizáltság állapotában egy 1 km sugarú és 
300 fő/ha nappali népsűrűségű központ egyéni közlekedési eszközökkel való 
megközelítéséhez 16, a belváros pereméről, egymástól kb. 400 m-re induló, 
mindkét irányban 3-3 forgalmi sávú sugárirányú út szükséges, aminek létesítése 
meglévő városokban gyakorlatilag megoldhatatlan. 

 
Hogy történelmi városokban mennyire nem lehet az autóforgalomhoz (főleg a 
parkolási követelményekhez) igazodni, arra példa a Zürichben 1964-ben végzett 
vizsgálat eredménye, amely szerint – az akkori igények alapján – a belváros épü-
letállományának 70 %-át kellene lebontani, ha a gépkocsikat el akarnák helyezni. 
A költségkihatás a város teljes évi költségvetési összegének 23-szorosára rúgna. 
 
A vázoltak más szavakkal azt jelentik, hogy ezekben a városrészekben nem lehet 
az autóforgalmat lebonyolítani. Gyakorlatilag csak a korlátozás, szélső esetben a 
kizárás útja járható. 

 
b) A tömegközlekedés előnyben részesítésére alapozott városközpont fejlesz-

tési elv: nem tesszük lehetővé mindenki számára a városközpontba egyéni köz-
lekedési eszközökkel való bejutást, hanem a városközpont fokozatos átalakításá-
val, és a tömegközlekedés fejlesztésével biztosítjuk, hogy a belváros peremén 
(Park and Go, Park and Walk), vagy a gyorsvasutak, gyorsjáratok vonalai mentén 
kijjebb is (Park and Ride) leparkolt járművek utasai gyalogosan, illetőleg tömeg-
forgalmi eszközökkel kényelmesen és gyorsan közelítsék meg a városközpont-
ban lévő úti céljukat. 

 
 
 

 
 

6. ábra 

Kisebb város központjának forgalmi megközelítési modellje 
 
 

P P 

P 
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A veszélytelen és kellemes gyaloglás előmozdítására a belvárosban gyalogutakat 
és tereket, esetleg ezekből kialakított járműmentes gyalogos zónákat, övezeteket, 
többszintű áthidalásokat létesítenek. 
 
Ezeknél azonban ügyelni kell arra, hogy 
 
- a gyalogos településrész nem lehet nagy kiterjedésű, 
- igen jó kapcsolata legyen a gyalogos területnek mind az egyéni közlekedési 

eszközök parkolóhelyeivel, mind a tömegközlekedési eszközök megállóhelyei-
vel. Ezek megközelítése – egyáltalán a gyalogos övezetben való tartózkodás és 
mozgás –, kényelmesen üdítő élmények közepette legyen megoldva. 

- az ilyen utak mentén bizonyos szolgáltatások (újságárus, trafik, virág-, ajándék-
bolt, WC. stb.) legyenek közvetlenül hozzáférhetők. 

 
A nyugat-európai városokban általában a második módszerrel próbálkoznak. Min-
denesetre kellemetlenebb megoldás az autóval közlekedőkre számára, és arra ösz-
tönzi őket, hogy szükségleteiket – amennyire csak lehet – ne a belvárosban elégítsék 
ki. Ez egyes észak-amerikai városoknál központjuk teljes felhagyásához vezetett, és 
mindenképpen a decentralizáció irányában hat, de a belvárosban levő intézmények 
sorvadását is előmozdíthatja (nem oda mennek vásárolni, nem ott vállalnak munkát, 
stb.). 
 
2. A városközpont (funkcióinak) decentralizálása 
 
Amennyiben a közlekedési, megközelítési lehetőségek fejlesztésének bármilyen ok 
határt szab, ideig-óráig ható korlátozó intézkedéseket kell tenni, a közlekedést át kell 
alakítani, végső fokon azonban előbb-utóbb városközpont-decentralizációt kell vég-
rehajtani, mert különben zsúfoltság, torlódás és a központok sorvadása következik 
be. Korunk nagyvárosaira általában az jellemző, hogy elérkeztek a decentralizáció 
elengedhetetlenségének küszöbére. 
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7. ábra 

A városközpont övezeteinek elhelyezkedése egymáshoz kapcsolódóan 
 
 
A decentralizáció egyik módja az, hogy a régi központ közelében vagy attól távo-
labb, új központok alakulnak ki. A városnak több (összefüggő, vagy utakkal megfele-
lően összekapcsolt) központja van. Ez a folyamat úgy is alakulhat, hogy a városköz-
pont hármas funkciójából (igazgatási-politikai, kereskedelmi, kulturális) egy vagy több 
válik el az ősi városközponttól és kap speciális területet (8. ábra). 
 
Másként is lejátszódhat azonban a decentralizáció. A központhoz képes sugár-
irányban fejlődő városok új részei a korszerű elveknek megfelelően funkcióik tekinte-
tében specializáltak (lakó, ipari, üdülési, sport stb. területek). E speciális funkciójú 
területek számára – a gazdaságos „üzemnagyságot” is mérlegelve – speciális helyi 
alközpontok alakíthatók ki, amelyek egymással és a városközponttal hierarchikus, 
funkcionális kapcsolatban állnak, és a városközpontot nagyban tehermentesítik (9. 
ábra). 
 

A 

B 

C

zöldterület 

iparterület 

lakóterület 

A igazgatási övezet 

B kereskedelmi övezet 

C kulturális övezet 
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8. ábra 

A városközpont övezeteinek elhelyezkedése szétosztottan 
 
 

 
 

9. ábra 

A város nagyarányú fejlődése következtében új, speciális városrészek 
épülnek saját alközponttal. Új városközpont alakul ki, a régi központ vala-

melyik terület alközpontjaként él tovább 
 
 
A városközpont funkcióit a kereskedelmi szolgáltatások magasabb szintje felé kell 
irányítani. A napi és rendszeres jellegű kereskedelmet, szolgáltatásokat a másodla-
gos központokba kell telepíteni. Célkitűzés, hogy a városközpont a szakosítottabb 

A 

B 

zöldterület 

iparterület 

lakóterület 

A igazgatási övezet 

B kereskedelmi övezet 

C kulturális övezet 

C 
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kereskedelem jelenlétével tartsa fenn vonzó erejét, fontos funkcióját, különös nyoma-
tékot adva a kívánt termékek nagy számának és választékának. 
 
A városközpont éjszakai és nappali társadalmi élénkségének atmoszféráját erősíteni 
kell, hogy normális és állandó élet lüktessen benne. Ezt a központi terület közvetlen 
közelében és a belvárosnak a csatlakozó területek felé eső részében fejlesztett von-
zó, – a szükséges alsó fokú közintézményekkel is ellátott, – lakóövezettel is elő kell 
segítenie. 
 
Egészen nagy városoknál a vidéki tájközpontok fokozottabb fejlesztésével is elérhető 
a nagyvárosok és központjaik bizonyos fokú tehermentesítése. 
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2. Városi tömegközlekedési eszközök 
 

2.1. Hagyományos közlekedési eszközök 
 
A fejezet a városi tömegközlekedésben alkalmazott közlekedési eszközök közül a 
hagyományosnak tekintett 

- autóbusz, 
- gyors autóbusz, 
- trolibusz, 
- közúti villamos, 
- gyors villamos, 
- földalatti vasút (FAV), 
- elővárosi vasút (HÉV), 
- városi gyorsvasút, 
- és metró 

járműveivel, azok teljesítőképességeivel, és az egyes rendszerek alkalmazásának  
előnyeivel, hátrányaival foglalkozik, a részletes összehasonlítás lehetőségének meg-
teremtésével. [1. táblázat] 
 
A városi tömegközlekedés alapvetően kétféle módon bonyolódhat le: közúton, vagy 
kötött pályán. Ez utóbbi megvalósítható a közúttal közösen kialakított pályán (rend-
szerint annak közepén), vagy teljesen önálló, ún. zárt pályán. A trolibusz a közúti 
közlekedés egy speciális módja: közúton zajlik, de a bizonyos mértékű szabadságfo-
kot még biztosító felsővezeték igénybevételével. 
A kétféle megoldás eltérő utascsere folyamatot követel meg: a megállók elhelyez-
kedése szerint közúti pálya esetén az utasforgalmi műveletek (a le- és felszállás) az 
útpálya szélén ill. közepén történhetnek, míg zárt pályás kialakítás során a jármű 
jobb-, bal-, esetleg mindkét oldalán. A megállók kialakítása szerint megkülönbözte-
tünk alacsony járdaszintű és magas peronos megoldást. 
 
A városi tömegközlekedési eszközök irányítására a következő módszerek állnak 
rendelkezésre: 

- közúttal közös irányítás 
- közúthoz hangolt irányítás 
- közúttól független irányítás 
- automatikus irányítás 

 
A járműveket a szolgáltatási színvonalat befolyásoló, utazóközönség számára el-
sődleges jelentőséggel bíró, továbbá az üzemi-gazdaságossági körülményeket meg-
határozó adatokkal jellemezhetjük, pl.: 
 

- Befogadóképesség 
- állóhelyek/ülőhelyek 

- Kényelem 
- ülések távolsága, mérete, elhelyezkedése 
- kapaszkodók száma, elhelyezése 
- kilátás, ablakok mérete 
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- szellőzés 
- Utascsere 

- ajtók száma, mérete 
- padlómagasság, lépcsők 

- Manőverező képesség 
- Hajtásrendszer 

- teljesítmény dotáció 
- sebesség, gyorsulás 
- környezetvédelem 
- téli üzem 

- Megbízhatóság, üzembiztonság 
 
 
A teljesítőképesség mutatói az alábbi képletekkel számíthatók: 
 
- Keresztmetszeti teljesítőképesség = átbocsátóképesség 
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- Dinamikus teljesítőképesség = szállítóképesség 
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Az egyes közlekedési eszközök közötti választás legfontosabb kritériumai: 
 

- üzemvitel/gazdaságosság [2. táblázat] 
- közlekedéspolitika 

- kis, közepes város: autóbusz 
- megyei jogú város: autóbusz, szükség esetén trolibusz, villamos 
- Budapest: minden tömegközlekedési eszköz, törekedve a megfelelő modal 

split kialakítására 
- hálózat felépítése, hálózat arculata – cél: egységes hálózati arculat kialakítása 
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1. táblázat – Tömegközlekedési eszközök jellemzői I. 
 
 autóbusz gyors autóbusz trolibusz közúti villamos 

Pálya települési úthálózaton, eset-
leg buszsávon 

települési úthálózaton, eset-
leg buszsávon 

települési úthálózaton, eset-
leg buszsávon 

kötött pályán (közúton, elvá-
lasztva, független pályán) 

Megállóhelyek 

útpálya szélén 
öbölben 
negatív öbölben 
(300-400 m) 

megegyezik az autóbusszal, 
csak a megállótávolság na-
gyobb 

útpálya szélén 
öbölben 
negatív öbölben 
(300-400 m) 

középső 
kétoldali járdasziget 
(400-500 m) 

Irányítás közúttal együtt  közúttal együtt  közúttal együtt  közúthoz hangolva 

Jármű 

általában diesel meghajtá-
sú, esetleg gázüzemű, vil-
lany 
nagy befogadóképesség, 
gyors utascsere 

általában diesel meghajtá-
sú, esetleg gázüzemű, vil-
lany 
nagy befogadóképesség, 
gyors utascsere 

villamos meghajtás kettős 
munkavezetékről, 600 V 

villamos meghajtás 600 V 

Sebesség alacsony, 10-24 km/h magasabb, 20-32 km/h alacsony 8-18 km/h alacsony, 10-22 km/h 

Teljesítőképesség kicsi, 200-7.200 férő-
hely/óra/irány 

kicsi, 200-7.200 férő-
hely/óra/irány 

kicsi, 200-7.200 férő-
hely/óra/irány 

közepes, 400-24.400 férő-
hely/óra/irány 

Dinamikus 
teljesítőképesség 

2.000-172.800 férő-
hely*km/óra*óra/irány 

4.000-230.400 férő-
hely*km/óra*óra/irány 

1.600-129.600 férő-
hely*km/óra*óra/irány  

4.000-536.800 férő-
hely*km/óra*óra/irány  

Előny 

- nincs külön pálya, csekély 
beruházás igény 
- rugalmas 
- nincs pálya berendezés 
- csak üzemi létesítmények 

- nincs külön pálya, csekély 
beruházás igény 
- rugalmas 
- nincs pálya berendezés 
- csak üzemi létesítmények 

- levegőszennyezés 
- téli üzem 
- hegymenet 

- vonatszerelvények változ-
tatásával rugalmas férőhely 
kínálat 
- levegőszennyezés 

Hátrány 

- forgalmi zavarok hatása 
nagy 
- légszennyezés 
- téli üzem 

- forgalmi zavarok hatása 
nagy 
- légszennyezés 
- téli üzem 

- forgalmi zavarok hatása 
nagy 
- jó útpályát igényel 
- kötött pálya 
- nagy kezdeti beruházás 
- sok felsővezeték 

- zaj 
- nagy beruházásigény 
- kötött pálya 
- karbantartásigény 
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1. táblázat – Tömegközlekedési eszközök jellemzői II. 
 
 

gyors villamos földalatti vasút (FAV) 
elővárosi vasút 

(HÉV) városi gyorsvasút metró 

Pálya 
a pályakialakítás álta-
lában független, tér-
színen, alatt, felett 

kéreg alatti kötött pá-
lya 

kötött pálya (nagyvas-
úthoz hasonló) 

általában független, 
zárt pálya 

független, kötött pálya 
mélyvezetés, kéreg 
alatt 

Megállóhelyek 
középső, kétoldali 
járdasziget (400-500 
m) 

kétoldali peron (800-
1000 m) 

kétoldali peron kétoldali peron középső vagy kétoldali 
peron (800-1000 m) 

Irányítás független, esetleg 
térközbiztosítás 

automatikus térközbiz-
tosítás 

automatikus térközbiz-
tosítás 

automatikus térközbiz-
tosítás 

automatikus térközbiz-
tosítás 

Jármű villamos meghajtás 
600 V 

kis űrszelvényű Ganz 
típusú 600 V 

3-6 kocsis szerelvé-
nyek 1000 V 

3-6 kocsis szerelvé-
nyek 1000 V 

4-6 kocsis szerelvé-
nyek 850 V 

Sebesség 18-30 km/h 18-30 km/h 20-32 km/h; 34-45 
km/h 

20-32 km/h; 34-45 
km/h 

20-35 km/h 

Teljesítőképesség közepes, 400-24.400 
férőhely/óra/irány 

Közepes, 1400-11300 
férőhely/óra/irány 

700-26.100 férő-
hely/óra/irány 

700-26.100 férő-
hely/óra/irány 

7.200-43.200 férő-
hely/óra/irány 

Dinamikus 
teljesítőképesség 

7200-732000 férő-
hely*km/óra*óra/irány 

25.200-339.000 férő-
hely*km/óra*óra/irány 

18.900-1.004.850 fé-
rőhely*km/óra*óra/irán
y 

18.900-1.004.850 fé-
rőhely*km/óra*óra/irán
y 

144.000-1.512.000 
férő-
hely*km/óra*óra/irány 

Előny 

- vonatszerelvények 
változtatásával rugal-
mas férőhely kínálat 
- levegőszennyezés 

- független pálya 
- környezet zavarás 
- könnyebb megköze-
líthetőség, mint a met-
rónál 

- nagy teljesítőképes-
ség 
- sűrű követés 

- nagy teljesítőképes-
ség 
- sűrű követés 

- nagy teljesítőképes-
ség, nagy tömegek 
- környezetvédelem 
- helyfoglalás a felszí-
nen 

Hátrány 

- zaj 
- nagy beruházás-
igény 
- kötött pálya 
- karbantartásigény 
még drágább, mint a 
közúti villamos 

- nagy beruházás-
igény 
- kötött pálya 
- szerelvény korlát - 
megállóhossz 

- nagy beruházás-
igény 
- kötött pálya 
- zaj 

- nagy beruházás-
igény 
- kötött pálya 
- zaj 

- nagy beruházás-
igény, legdrágább 
- kötött pálya 
- magas üzemi költsé-
gek 
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2. táblázat – Az egyes tömegközlekedési eszközök teljesítőképessége

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

autóbusz

gyors autóbusz

trolibusz

közúti villamos

közúti gyors villamos

FAV

HÉV

gyorsvasút

metró

teljesítőképesség [férőhely/óra/irány]
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2.2. Különleges közlekedési eszközök 
 
A hagyományostól jelentős mértékben, – vagy technikai kialakításukban, vagy pedig 
szervezési megoldásukban – eltérő városi tömegközlekedési eszközöket soroljuk 
ebbe a csoportba. 
 
Technikai megközelítésben a következő csoportosítást alkalmazhatjuk: 
 

- Nyereg 
- nyeregvasút (Japán, USA) 

- Álló 
- kabintaxi (Frankfurt, Atlanta, Róma) 
- fogaskerekű (Budapest, Svájc) 
- kötélvonatású (Budapest, Drezda, Karlsruhe) 

- Függő 
- kötélpályás (Hannover, Drezda) 
- vaspályás (Wuppertal, H-Bahn) 
- mágneses (M-Bahn, Transrapid) 

- Egyéb 
- mozgójárda (Párizs CDG) 
- személykonténer 
- Spurbus, DuomodeBus (Stuttgart) 

 
 
Az alábbiakban példaként ismertetésre kerül néhány különleges megoldás (megfele-
lő fényképes illusztráció kíséretében), melyek ugyan nem tekinthetők széles körben 
elterjedtnek, viszont egyedi jellegüknél fogva mindenképpen érdeklődésre tarthatnak 
számot. 
 

� Monorail 
 

- a jármű egy „sínszálon” közlekedik 
- rendszerint nyereg jellegű kialakítású 
- meghajtás: 

- hagyományos 
- mágneses 
- egyéb 

- alkalmazások: 
- USA 
- Japán 
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10. ábra – A Monorail Sydney-ben 
 

� Kabintaxi 
 
 

  
 

11-12. ábra – Kabintaxi, Frankfurt repülőtér 
 
 
� Wuppertal-i függővasút 

 
- üzembeállítás éve: 1896 
- pálya: 10+3,3 km 
- meghajtás: 600 V egyenáram 
- teljesítmény: 1,8 M járműkm; 231,3 M férőhelykm 
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13-14. ábra – A Wuppertal-i függővasút 
 
 
� Transrapid 

 
- mágneses lebegtetésű gyorsvasút 
-  nincs mechanikai kapcsolat a pálya és a jármű között 

- nagyobb elérhető sebesség (500 km/h) 
- kisebb zaj 
- kevesebb kopás 

- jelen: kísérleti üzem (Emsland) 
- terv: Hamburg - Berlin 
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15. ábra – Transrapid 
 
 
Szervezési megközelítésben az alábbi városi tömegközlekedési eszközökről be-
szélhetünk: 
 

- Vonaltaxi 
- Taxi hívás 
- Gyűjtőtaxi 
- Igény szerinti vonaltaxi 
- Anrufbus 
- Közös autóhasználat (car-pooling, car sharing) 
- Városnéző busz 
- Buszpálya 
- Egyirányú utca buszokkal 
- Kishajó 

 
 

� Anrufbus 
 

- hívásra közlekedő „buszjárat” 
- köztes megoldás az egyéni és a tömegközlekedés között 
- ritkán lakott (tanyasias) területeken 
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16. ábra – Az Anrufbus működési elve 
 
 

� Közös autóhasználat 
 

- carsharing 
- az igénybevevőknek nincs saját kocsijuk, mindenki a szervezet közös 

járműveit használja 
-  carpooling 

- az igénybevevőknek van saját járművük, és azokat közösen használják 
- (fahrgemeinschaft) 

- mindenkinek van kocsija, de egy-egy kocsit közösen használnak (pl.: 
munkába járásra) 

 
 

� Városnéző busz 
 

Városnéző busz alkalmazása a helyi tömegközlekedésben. 
- Wolfsburg (citymobil) 
- ingyenes összeköttetés a belváros, a vasútállomás és a legnagyobb múze-

umok között 
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3. A tömegközlekedési hálózat 
 
A hálózatot vonalak (más néven viszonylatok) alkotják. A vonalat a végállomás(ok), 
az útvonal és a megállóhelyek határozzák meg. 

3.1. A tömegközlekedési vonalak jellemző típusai 
 
A vonalak 
 
- alakjuk szerint, 
- a forgalomban betöltött szerepük szerint, és 
- az üzemidő szerint 
 
csoportosíthatók. 
 

3.1.1. Vonaltípusok a vonal alakja szerint 

 

A vonal alakja szerint az alábbi típusokat különböztetjük meg: 
 
 

 
 

17. ábra 

Városi autóbuszvonal típusok 
 
a. Átmérős 
 
A város egymással szemben fekvő külső részeinek összeköttetését biztosítja. 
 

Előnyei: 
- alkalmazásával a hálózat viszonylag kevés vonalból létrehozható, 
- több relációban biztosít közvetlen eljutási lehetőséget, 
- a városközpontban nem igényel végállomást. 

 

a b 

c 
d g 

c 

b 

f 

e 

a 
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Hátrányai: 
- a forgalomban előforduló zavarokkal szemben érzékeny, a vonal egyik szaka-

szán keletkező zavar nagy területen érvényesül, 
- a városközponton való áthaladás sokszor tetemes késéseket okoz,  
- a város külső övezetei közötti forgalmat az amúgy is túlzsúfolt belvároson vezeti 

keresztül, 
- a járműkapacitás kihasználása kedvezőtlen, mivel a hosszú vonal mentén való-

színűtlen az egyenletes utaseloszlás. 
 
Az átmérős vonal fő problémája a vonal hossza. A hosszú vonalakon nagyobb való-
színűséggel fordulnak elő jelentősebb késések. A késés önmagát erősítő folyamat, 
ha egy járműnél fellép a késés, a késés növekedésére irányuló automatizmus érvé-
nyesül.  
 
A késés miatt ugyanis a következő megállóban több várakozó utas gyűlik össze, 
akiknek a felszállása több időt vesz igénybe, vagyis a késés a megálló elhagyásakor 
nagyobb lesz, mint beérkezéskor. A késésnek ezt az önmagában történő növekedé-
sét törvényszerűségnek tekinthetjük. A késések automatikus növekedését forgalom-
irányítási eszközökkel igen nehéz megakadályozni. Az egyik jármű késésével gyak-
ran együtt jár a következő jármű előresietése. A megelőző jármű késése miatt erre a 
járműre kevesebb utas várakozik, ami az előrehaladását gyorsítja. E kettős jelenség 
eredménye a párképződés, vagyis az, hogy a következő jármű a késő járművet utol-
éri. Ekkor a megállóban várakozók azt érzékelik, hogy hosszabb ideig nem jön járat, 
majd egyszerre (illetve rövid időn belül) kettő érkezik, az első járat túlzsúfolt, a má-
sodik gyengén kihasznált. A párképződésre való hajlam a hosszú vonalak kedvezőt-
len tulajdonsága, ami természetesen nemcsak az átmérős, hanem a más alakú 
hosszú vonalakra (pl. körjárat) is érvényes. 

 
b. Félátmérős (sugaras) 
 
A város külső részeit a városközponttal köti össze. 
 

Előnyei: 
- a kapacitás kihasználása kedvezőbb, 
- a forgalmi zavarokra kevésbé érzékeny. 

 
Hátrányai: 

- a központban végállomást igényel, ami városképi, környezetvédelmei okok-
ból nem kívánatos, ugyanakkor a helyszükséglet sem mindig biztosítható, 

- közvetlen eljutást kevés viszonylatban biztosít, az utasok nagyobb része kény-
szerül átszállásra, 

- minden forgalmat a városközpontba vezet, ezáltal növeli a központ zsúfoltságát. 
 

c. Átlapolt 
 
Az átlapolt vonalak az a. és b. változat előnyeit egyesítik. Átlapolásról akkor beszé-
lünk, ha két szemközt futó vonal végállomása nem a találkozási pontnál, hanem el-
tolva a vonalak mentén van, és így közös szakasz keletkezik, amelyet átlapolt sza-
kasznak nevezünk. Az átlapolt vonalvezetést leggyakrabban úgy alkalmazzák, hogy 
a vonalak a városközponton áthaladnak, a végállomásokat a központ túlsó, már rit-
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kábban lakott és kisebb forgalmú területeire telepítik. Ily módon a legnagyobb for-
galmú központi városrész területére esik az átlapolt szakasz, amely nagyobb kapaci-
tásával segít a központ nagyobb forgalmának lebonyolításában. A vonal egy részén 
megnövekedő utazási igények kielégítésére átlapolást más körülmények között is 
alkalmazhatunk. 
 
d. Körirányú 
 
A körirányú vonalvezetés igen kedvező eljutási lehetőséget biztosít, amellyel 
szemben áll a kerülőút révén megnövekedett eljutási idő. A belváros elkerülése a 
kevésbé zsúfolt utak igénybevétele ugyanakkor nem ritkán a hosszabb útvonal mel-
lett is rövidebb eljutási időt tesz lehetővé. 
 
A körjáratok alkalmazásának két jellemző területét ismerjük: 
 

- a városközpont körül vezetett un. belső körjárat, 
- a város külső részeit összekötő un. külső körjárat. 

 
Gyakrabban alkalmazott a városközpont körüli vonalvezetés, amely a sok forgalom-
vonzó létesítménnyel rendelkező központi városmag tekintetében jó eljutási lehető-
ségeket teremt. A külső körjárat ott indokolt, ahol a város külső részeik között inten-
zív utasforgalom van, s a körjárat révén keletkezett kerülőút hátránya nem számotte-
vő. 
 
A körjáratok problémája: természetes végállomásuk nincs, a forgalomirányítás vi-
szont megköveteli, hogy mesterséges végpontot iktassunk közbe. Ez kellemetlen 
azoknak az utasoknak, akiknek ez a pont útjukba esik, mivel itt általában a járművek 
várakoznak. 
 
e. Részleges körirányú vonal 
 
Az utasforgalom igényeinek megfelelően alkalmazható olyan esetekben, amikor a 
teljes körforgalom létrehozására utazási igények hiányában nincs szükség. Ilyen eset 
lakkal való összekötése. 
 
f. Hurokba végződő vonal 
 
Előnye, hogy a hurkolt rész nagyobb városrész forgalmát kiszolgálja változatlan jár-
műkapacitás mellett. Hátránya, hogy csak egy végállomása van, így irányítása nehe-
zebb. Ritkán lakott, nagykiterjedésű városrészek kiszolgálására alkalmas. 
 
g. Transzverzális (szelő) vonal 
 
A város külső részeit közvetlenül a városközpont érintése nélkül köti össze. Akkor 
alkalmazható, ha két szomszédos városnegyed között intenzív forgalmi kapcsolat 
van, amely a városközpont érintése nélkül lebonyolítható. Leggyakrabban a lakóne-
gyedek és a város szélére települt iparnegyed összekötésére használnák, gyakran 
csak időszakos vonalként. 
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3.1.2. Vonaltípusok a forgalomban betöltött szerep szerint 

 

A forgalomban betöltött szerepük szerint ismerünk: 
 

- gerincvonalakat, 
- rá- és elhordó vonalakat, és 
- közvetlen vonalakat 

 
A gerincvonalak szerepe a legjelentősebb a hálózatban, ezek bonyolítják le a leg-
nagyobb forgalmat. Gerincvonal több utasáramlat egy szakaszban való egyesíté-
sével jön létre, az így keletkezett nagyobb forgalmat gazdaságosan lehet kielégíteni. 
A gerincvonalakra az átszálló utasok magas részaránya jellemző. Ha a városban 
több közlekedési eszköz működik, a gerincvonalakon üzemeltetik a nagyobb kapaci-
tású eszközöket (pl. metró). 
 
A rá- és elhordó vonalak a gerincvonalak kiszolgálását végzik, feladatuk az utazás 
kiinduló, illetve célpontjának és a gerincvonalak megállóhelyeinek összeköttetése. 
Gyűjtő- elosztó funkciót töltenek be, és ezzel lehetővé teszik a gerincvonalak 
számára az utasáramlatok egyesítését. 
 
A közvetlen vonalak (célvonalak) valamely igény közvetlen kiszolgálását végzik, 
alkalmazásukra akkor kerül sor, ha az adott áramlat gerincvonalakra való ráterhelése 
nem indokolt. 
 

3.1.3. Vonaltípusok üzemidő szerint 

 

A közlekedés időrendje szerint megkülönböztetünk állandó és időszakos vonala-
kat. Az időszakos vonalakon csak a nap egy részében van közlekedés, pl. csúcsfor-
galomban, vagy a munkaidő kezdetéhez és végéhez igazodva. 
 
 

3.2. Hálózattípusok 
 
A városi autóbuszvonalak hálózatot alkotnak. A hálózat jellegét a kialakított vonalak 
jellemzői és egymáshoz való kapcsolódásuk határozza meg. 
 
A vonalak hossza alapján hosszú és rövid vonalakból álló hálózatot különböztetünk 
meg. A kétféle rendszer elvi sémáját a 18. ábra tartalmazza 
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18. ábra 

A rövid és hosszú vonalakból álló hálózat alappéldája 
 
 
A hosszú viszonylatos rendszerben kevés átszállásra van szükség, ezzel szem-
ben sok hátrány keletkezik. A belső városrészekben túlságosan sok viszonylatot kell 
közlekedtetni, ami az áttekinthetőséget rontja. Ha a külső városrészeken a közleke-
dés megfelelően sűrű, a belső városrészekben felesleges teljesítmények keletkez-
nek. Ha viszont a belső városrészek viszonyait vesszük alapul, a külső városrészek 
forgalma maradhat kielégítetlen. Ha túlságosan sok viszonylat van, előfordulhat, 
hogy olyan sokáig kell a közvetlen kocsira várni, hogy érdemesebb átszállással utaz-
ni. A forgalomzavarok hatása a hálózat nagy részére kiterjed. 
 
A rövid viszonylatos rendszer alapelve, hogy egy-egy útvonalon csak egy, vagy 
legalábbis kevés viszonylat közlekedjék. Ezzel a rendszerrel a fellépő forgalmi igé-
nyekhez jól lehet alkalmazkodni, sokkal pontosabb közlekedés lehetséges, mert a 
forgalmi zavarok hatása rövidebb útvonalra korlátozódik. Hátránya az, hogy sok át-
szállást igényel, és nehezen elhelyezhető végállomásokat tesz szükségessé. 
 
A hosszú és rövid vonalak közötti választás a helyi sajátosságok figyelembevételével 
lehetséges, általában a két megoldási lehetőség kombinációját célszerű alkal-
mazni. 
 
A hálózatok további jellemzője, hogy hányféle közlekedési eszköz vonalait tartal-
mazzák. Kisebb városokban csak autóbusz kerül alkalmazásra, nagyobb városokban 
az autóbusz mellett belép a villamos, esetleg trolibusz, metró, városi gyorsvasút. 
Többféle közlekedési eszközt tartalmazó hálózat jellemzője, hogy az egyes eszközök 
között milyen együttműködési forma (munkamegosztás) érvényesül. Horizontális és 
vertikális munkamegosztás különböztethető meg. 
 
Horizontális munkamegosztásnál a párhuzamos vonalvezetés érvényesül, pl. azo-
nos (vagy nagyrészt azonos) útvonalon jár az autóbusz és a villamos. Alkalmazása 
akkor indokolt, ha a jelentkező utazási igényekhez egyedül egyik közlekedési eszköz 
sem elegendő, szükség van együttes kapacitásukra. 
 
A vertikális munkamegosztás azt jelenti, hogy egy útvonalon csak egyfajta közle-
kedési eszköz jár, és vonalaik a végpontokon csatlakoznak egymáshoz. Ebben az 
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esetben megvalósítható, hogy minden vonalon az ottani forgalomnak leginkább meg-
felelő (kapacitású) eszközt alkalmazzuk, ami gazdaságossági szempontból előnyös. 
 
Az egyes eszközök közötti kapcsolatot illusztrálja a 19. ábra. 
 

  
 

   
 

19. ábra 

Különböző tömegközlekedési eszközök hálózatának kapcsolata 
 
 

3.3. Hálózattervezés 
 
A városi autóbuszhálózatok kialakítása bonyolult kérdés, amelynél sokféle szempon-
tot kell figyelembe venni. 
 
Általános követelmények a hálózattal szemben: 
 

- feleljen meg az utasáramlatoknak, az utasok nagy része számára átszállásmen-
tes eljutást tegyen lehetővé, 

- biztosítsa a közlekedési eszközök megfelelő kihasználását, a gazdaságos 
üzemvitelt. 

 
A hálózat kialakítására két szélsőséges megoldási lehetőség kínálkozik. Egyrészt 
minden utasáramlatra létesíthetünk külön vonalat, ezáltal minden utas számára 
megteremtjük az átszállás nélküli utazás feltételét. Ilyen megoldás mellett a járművek 
kihasználása nem biztosítható, mivel valamilyen minimális járatsűrűséget minden 

Különféle közlekedési 
eszközök egymásba 

fonódó vonalai 

Közös útvonalakat 
alkalmazó hálózatok 

Gyűrűsen elkülönített 
hálózatok 

Területileg elkülönített hálózatok Egymástól független 
hálózatok 
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vonalon biztosítani kell. Másrészt eljárhatunk úgy, hogy a vonalakkal nem követjük 
az áramlások irányait, hanem minden útszakaszon az ott megjelenő forgalomnak 
megfelelő kapacitással csak egy vonalat közlekedtetünk. 
 
Ily módon kevés vonalunk lesz, amelyeken a járműkapacitás kihasználását megfelelő 
szinten lehet tartani, ugyanakkor az utasok nagy része átszállásra kényszerül. Nyil-
vánvaló, hogy gyakorlatban a két szélsőséges változat között kell a megoldást 
kialakítani. 
 
A hálózattervezési munkát kétféle megközelítési móddal végezhetjük el. A hagyo-
mányos hálózattervezés nem kívánja meg az utasáramlatok pontos ismeretét, a vo-
nalakat a városszerkezet alapján, a főbb forgalomvonzó illetve forgalomkeltő létesít-
mények helyét figyelembe véve jelöli ki. 
 
A korszerű módszerek pontos utasáramlási adatokon alapulnak, és a hálózatot 
számításos eljárás révén alakítják ki. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a közle-
kedés tervezője nem rendelkezik pontos utasáramlási adatokkal – mivel ezeknek 
megszerzése igen munkaigényes és költséges – ezért sokszor alkalmazzák a ha-
gyományos módszert, amellyel különösen kisebb városokban lehet jó eredményt el-
érni. Az egyszerűbb városszerkezet, a viszonylag kisszámú forgalomkeltő és -vonzó 
létesítmény mellett könnyebb ugyanis megtalálni a racionális vonalhálózatot. Nagy-
városban a megfelelő eredményhez fejlettebb módszerek szükségesek. 
 

3.3.1. Hálózattervezés városszerkezet alapján 

 
Amennyiben a városszerkezetből indulunk ki a következő alapelveknek megfelelően 
írhatunk el. Autóbuszvonalak létesítésével általában biztosítani kell: 
 

- a lakóterületek és a városközpont, 
- a lakóterületek és az iparterületek, 
- a városközpont és az iparterületek, 
- a lakóterületek egymás közötti, 
- a több alközpont egymás közötti, 
- az alközpontok és a vonzáskörzetükbe tartozó lakóterületek 

 
közvetlen összeköttetését. 
 
A városszerkezet adottságai szabják meg, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket 
alkalmazzuk. Az alábbiakban bemutatunk néhány városszerkezeti alaptípust, a hoz-
zátartozó autóbuszhálózattal. 
 

a. a város jellemzői: 
 
A város koncentrikus kör alakban helyezkedik el, városközpont a centrumban van, a 
városközpont területe nem haladja meg az 1 km2-t, ipari üzemek és egyéb forgalom-
vonzó létesítmények a központban vannak. 
 
Autóbuszhálózat: 
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Rövid, sugaras vonalak, végállomás a városközpontban és a lakott területek határán. 
A vonalak a fő utasáramlatok irányait követhetik. 
 

b. a város jellemzői: 
 

A városmag területe meghaladja az 1 km2-t, a városközpontnak saját belső utazási 
szükségletei is vannak. Általában 100.000 lakos felett jellemző, illetve akkor a ha a 
városközpont elnyújtott. 
 
Autóbuszhálózat: 
 
A központon keresztülhaladó átlapolt vonalak, több decentralizált végállomás a köz-
ponti városmag külső részén. Az átlapolt hálózati rendszer révén a vonalak jelentős 
része a városközpont határáról indul, azon áthaladva az ellenkező városszélig bizto-
sítja az utazási lehetőséget. 
 

c. városjellemző: 
 
Az iparterület nem a központban, hanem a város szélén helyezkedik el. 
 
Autóbuszhálózat: 
 
Ha az iparterület vonzási köre az egész városra kiterjed, transzverzális vonalakkal 
lehet a város különböző részeivel az összeköttetést megteremteni. Ha az utazási 
igények csak a munkakezdési, illetve végzési időpontokban jelentkeznek, ezek a vo-
nalak lehetnek időszakos vonalak is. Ha a vonzóerő gyenge, egyes helyekről csak 
kevés utas jelentkezik, akkor az iparterület városközponttal történő összeköttetése 
indokolt, ahova a város egyéb részeiből sugaras hálózaton lehet eljutni. 
 

d. városjellemző: 
 

A város külső övezeteiben nagy laksűrűségű lakóterület jön létre. A mai városépítési 
gyakorlatban jellemző, hogy az új lakótelepek a város szélén épülnek, mivel itt keve-
sebb szanálásra van szükség. 
 
Autóbuszhálózat: 
 
A lakótelepet a városközponttal és a munkahelyekkel kell összekötni, valamint ki kell 
elégíteni a lakótelep belső közlekedési szükségletét is. A városközponttal minden-
képpen indokolt közvetlen vonalat létesíteni, az iparterület irányában csak akkor, ha 
koncentrált iparterület van. 
 
Kevésbé koncentrált ipar és munkahelyek esetén ezek elérése a lakótelepről a vá-
rosközponton keresztül átállással történhet. A lakótelep belső utazási szükségleteit 
az említett vonalak megfelelő vezetésével szolgálhatjuk ki, külön vonal létesítése er-
re a célra általában nem indokolt. 
 
A felsorolt típusok általában összefonódva jelentkeznek, így a vonalhálózat is a több-
féle alapeset kombinációjaként alakulhat ki. 
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3.3.2. Hálózattervezés utasáramlási adatok alapján 

 
Nagyvárosokban bonyolult úthálózat és differenciált utasáramlatok esetén a hálózat 
kialakítására olyan sok változat kínálkozik, hogy a városszerkezetből kiinduló mód-
szer alkalmazása a hálózattervezésben nem jelent kellő támpontot. A feladat megol-
dására alkalmas módszerek néhány éve alakultak ki csupán és lényegében még kí-
sérleti stádiumban vannak. A hálózattervezés bonyolultsága, összetettsége követ-
keztében közvetlen megoldást biztosító, általános érvénnyel alkalmazható módszer 
nem létezik, az eddig kidolgozott eljárások alapelve az, hogy változatot állítanak 
elő, és azok értékelésével kiválasztják a legkedvezőbbet. 
 
A módszer a következő lépésekből áll: 
 
- körzetbeosztás és úthálózati modell készítése, 
- a tervezés alapjául szolgáló célforgalmi mátrix meghatározása, 
- a célforgalom ráterhelése az úthálózatra, 
- tömegközlekedési hálózati változatok előállítása, 
- a változatok értékelése. 
 
a./ Körzetbeosztás és hálózati modell 
 
Az utasáramlatokat a kezelhetőség szempontjából célszerű leegyszerűsíteni. Az 
egyszerűsítés a város területének körzetekre osztása révén érhető el, így a figye-
lembe veendő relációk száma csökken. 
 
A városi terület körzetekre osztásánál figyelembe veendő alapelvek: 
 

- minden körzet rendelkezzen közlekedési hálózattal, 
- egy körzet területe lehetőleg ne haladja meg a 2,5 km2 –t, 
- a természeti akadályok (vasút, folyó, stb.) a körzet határát képezzék, 
- az átszállóhelyek külön körzeteként szerepeljenek, 
- a körzetek határai ne essenek közel a nagy forgalmú megállóhelyekhez, a nagy 

létszámot foglalkoztató üzemekhez, 
- a körzetek határait általában olyan utcák jelentség, amelyeken nincs tömegköz-

lekedés, 
- a körzetek határai nem keresztezhetik a házakat, üzemek területét. 

 
A szükséges körzetek száma a városnagyságtól függ, nagyjából egy 100 000 fős 
város mintegy 40, a 3-5 milliós város kb. 500 körzetre osztható.  
 
Minden körzetre vonatkozóan ki kell jelölni egy körzetközpontot. A továbbiakban a 
modellezés során ez a körzetközpont reprezentálja a körzetet, mintha minden az 
adott körzetet érintő utazás ebből a pontból indulna, illetve ide érkezne. 
 
Az úthálózati modell egy gráf, amelynek a csomópontjai a körzeteket (körzetközpon-
tokat) jelölik, az élei pedig a körzetek közötti lehetséges tömegközlekedési útvonala-
kat (pl. autóbusz esetén a busszal járható közutakat) reprezentálják. Az élekre vo-
natkozóan meg kell határozni a rájuk vonatkozó távolságokat és menetidőket. 
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b./ A tervezés alapjául szolgáló célforgalmi mátrix meghatározása 
 
A körzetek közötti utazási igények utasszámlálással, felméréssel állapíthatók meg. 
Az igényeket utasforgalmi mátrixban rögzíthetjük, amelynek sorait és oszlopait a 
körzetek képezik. A hálózattervezést a napi összes utazás helyett célszerűbb a do-
mináns csúcsidőszakok alapján végezni, ennek megfelelő utazásokat kell az utasfor-
galmi mátrixban szerepeltetni. 
 
c./ A célforgalom ráterhelése az úthálózatra 
 
Ennek a ráterhelésnek az a célja, hogy megismerjük, milyen útvonal volna a legked-
vezőbb a célforgalmi mátrixban szereplő utasáramlatok számára. Ezt a szakaszt „bá-
zis ráterhelésnek” is nevezik. A ráterhelés ebben a lépésben a legrövidebb utakra 
történik. Eredményül adódik az úthálózat egyes szakaszain (a körzetek között) az 
áthaladó forgalom nagysága utasszámban. Célszerű az eredményt grafikusan, sávos 
ábrán megjelenítési, mert ez megkönnyíti az eredmények értelmezését. 
 
d./ Tömegközlekedési hálózati változatok előállítása 
 
Az autóbuszvonalak kijelölésére igen sok lehetőség kínálkozik, hiszen elvileg mind-
egyik körzet lehet valamilyen vonal kiinduló, illetve végállomása. 
 
A lehetséges vonalak számát m körzet esetén az 
 

2

1)( −
=

mm
n  

 
képlettel határozhatjuk meg. Mivel a lehetséges vonalak többféle kombinációval al-
kothatnak hálózatot, a lehetséges hálózati változatok száma ennél jóval magasabb. 
Valamennyi lehetséges változat előállítása és értékelése nem lehetséges, ezért ún. 
racionális hálózati változatokat dolgoznak ki. 
 
Racionálisnak olyan lehetséges változatot nevezünk, amely megfelel a hálózattal 
szemben támasztott néhány feltételnek. A feltételek helyes megválasztásával elérhe-
tő, hogy extrém, nyilvánvalóan ésszerűtlen változatok kidolgozására és értékelésére 
sor ne kerüljön. 
 
Ilyen feltétel lehet: 
 

- egyes körzetekben nem lehet végállomás, 
- megszabhatjuk egy vonal minimálisan és maximálisan megengedhető hosszát, 
- meghatározhatjuk az egy vonalon megengedhető maximális menetidőt. 

 
A feltételek betartásával az összehasonlítandó viszonylati rendszerek száma csök-
ken.  
 
A változat kialakításánál az elvégzett ráterhelés eredményei döntő szerepet játsza-
nak. Célszerű arra törekedni, hogy a tervezett vonalak közel azonos terhelésű sza-
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kaszokat tartalmazzanak, mert ezzel biztosítható a járművek egyenletes kihasználá-
sa. 
 
e./ A változatok értékelése 
 
A változatok értékelése az utasok összes eljutási idejének (rá- és elgyaloglás nél-
kül számítva) kiszámításával történik. Legkedvezőbbnek azt a változatot tekinthetjük, 
amelyben ez az összes helyváltozatásra fordított idő a legkisebb. Az eljutási idő a 
járművön töltött időből, az átszállási időből és a járműre való várakozás idejéből te-
vődik össze, (a rá- és elgyaloglási időket figyelmen kívül hagyjuk). 
 
A járművön töltött időt a következőképpen számíthatjuk: 
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tuij = i és j körzet közötti menettartam 
uij = i-ből j-be utazók száma 
m = körzetek száma 
 
Az átszállásra fordított idő: 
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tpij = átszállási idő i és j között 
fij = átszállók száma i és j között 
tá = az átszállás kényelmetlenségének időegyenértéke (pl. 2 perc) 
 
Az átszállítási idő kiszámításához minden átszállóhelyre meg kell adni a vonatkozó 
tpij értékét, amelynek nagysága a csatlakozó megállóhelyek távolságától és elhelye-
zésétől függ. Szokásos, hogy az átszállás miatt kényelmetlenséget is figyelembe ve-
szik oly módon, hogy átszállásonként az eljutási időt 2-5 perccel megnövelik, kifejez-
ve azt, hogy az utasok számára egy átszállás nélküli utazás akkor is előnyösebb, ha 
néhány perccel tovább tart. 
 
A várakozási idők kiszámításához először meg kell határozni a vizsgált vonalháló-
zat egyes vonalain átutazó utasok számát. Ez úgy történik, hogy az utasforgalmi 
mátrixban szereplő utasáramlatokat azokra a viszonylatokra terhelik, amelyek az 
adott áramlat számára a legrövidebb eljutási időt teszik lehetővé. Az egyes vonalak 
utasszámának ismeretében meghatározzák a követési időket, a következő képlet 
segítségével: 
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Ik = a k-adik vonal követési időköze 



 39 

Um = a számításba vett mértékadó utasszám 
T = az időszak hossza percben 
Fh = az autóbusz férőhely kapacitása 
α = a számításba vett férőhely kihasználási mutató  
Az egyes utasok várakozási idejét kissé leegyszerűsítve az adott vonal követési ide-
jének felével vehetjük egyenlőnek Az összes várakozási idő a hálózaton: 
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Uk = a k-adik vonalon utazók száma, tartalmazza az átszállókat is 
Ik = a k-adik vonal követési időköze 
s = a vonalak száma 
 
Az összes eljutási idő: 
 

TTTT váuE ++=  
 

A fajlagos eljutási idő 
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T
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A TE értéket minden megvizsgált hálózati változatra kiszámítják, legkedvezőbb az a 
változat, amelynél TE értéke a legkisebb. A fenti ismertetés a módszer legfonto-
sabb jellemzőire terjed ki csupán, a hálózati változatok kidolgozása és az értékelés a 
gyakorlatban sokkal bonyolultabb számításokkal történik. A módszer a kiválasztás 
kritériumaként egyedül az eljutási idő nagyságát veszi figyelembe, az alkalmazott 
képletek ugyanakkor biztosítják azt, hogy a járművek kihasználása megfelelő legyen, 
mivel a járatsűrűséget az utasszám alapján határozzák meg. Azok a vonalak, ame-
lyeken gyenge forgalom bonyolódik, ily módon azért maradnak ki az optimális háló-
zatból, mert a kis forgalom mellett kialakuló nagy követési időközök hosszú várako-
zási időt eredményeznek, ami a változat értékelési mutatóját rontja. Vannak olyan 
módszerek is, amelyek a járatsűrűségnek valamilyen minimális értékét kiinduló felté-
telnek tekintik, ezekben a módszerekben a hálózat értékelését a szükséges jármű-
mennyiség, a járművek kihasználtságának szempontjából is elvégzik. 
 
 
Az ismertetett hálózattervezési módszert illusztrálja a mellékelt tervezési útmutató és 
példa. 
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4. A megállóhelyek kijelölése 
 
A városi autóbuszvonalakon a megállóhelyek kijelölésével kapcsolatban megvizsgá-
landó, hogy 
 

- milyen megállótávolságot alkalmazzunk, és  
- hova helyezzük az egyes megállókat. 

 
Az átlagos megállótávolság meghatározásánál figyelembe kell vennünk, hogy a rá- 
és elgyaloglás szempontjából a kis megállótávolság, a járművön töltött idő szempont-
jából a nagy megállótávolság előnyös. A megállótávolság helyes meghatározása 
üzemi szempontból is fontos, a túlságosan sűrű megállók az üzemi költségeket növe-
lik. 
 
Az utasok szempontjából legkedvezőbb megállótávolság meghatározását elősegíti a 
következő számítás. 
 
Az eljutási idő felírható a következő formában: 
 

tttT gyeugyre ++=  
 
tgyr = rágyaloglási idő 
tgye = elgyaloglási idő 
tu = utazási idő 
 
A rá- és elgyaloglási idő felírható a megállótávolság függvényében, feltételezve azt, 
hogy a kiinduló és célpontok egyenletes eloszlása mellett az átlagos rá- és 
elgyaloglási táv a megállótávolság negyedrésze. 
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M = átlagos megállótávolság 
Vgy = gyaloglási sebesség 
 
A rá- és elgyaloglási időt azonosnak vehetjük. 
 

tt gyegy =   
 
Az utazási idő is összefüggésben van a megálló távolsággal. 
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L = átlagos utazási távolság 
Vm = menetsebesség 
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tp = megállóhelyi időpótlék 
 
Az összefüggések felhasználásával az eljutási idő: 
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A Te-t ebben a formában a megállótávolság függvényeként írtuk fel. Optimális megál-
lótávolságnak az utas szempontjából azt tekinthetjük, ahol az eljutási idő a legkeve-
sebb, vagyis azt az értéket, ahol Te függvénynek minimuma van. A szélsőértéket dif-
ferenciálszámítás segítségével határozhatjuk meg. 
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A második derivált vizsgálatával bizonyítható, hogy a függvénynek ezen a helyen 
valóban minimuma van. Az eredményül kapott képlet szerint a megállótávolság opti-
mumát az átlagos utazási távolság befolyásolja. 
 
Nagyobb utazási távolság esetén előnyösebb a nagyobb megállótávolság, mivel a 
hosszabb rá- és elgyaloglási időket kompenzálja a kevesebb megállás révén adódó 
nagyobb utazási sebesség (20. ábra). 
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20. ábra 

A megállótávolság és az utazási távolság kapcsolata 
 
Ha a gyaloglási sebességet 3 km/órában, a megállóhelyi időpótlékot 30 másodperc-
ben rögzítjük, akkor a képlet: 
 

mLM 50=  
 
A képletet alkalmazva például 4 km-es átlagos utazási távolság esetén 457 m adódik 
optimális megállótávolságként. 
 
Az ismertetett módszer arra alkalmas, hogy egyes városok, illetve azon belül egyes 
vonalak átlagos megállótávolságát illetően megállapítsuk a legkedvezőbb értéket. A 
megállóhelyek elhelyezése természetesen nem történhet mechanikusan az átlagos 
távolság alapján. Alapelv, hogy a sűrűbben lakott területeken kisebb, külterületeken 
nagyobb megállótávolság alkalmazandó.  
 
A magyarországi vidéki városok autóbuszközlekedésére a KTI által kidolgozott irány-
értékek az átlagos megállótávolságra vonatkozóan: 
 

I. Kiemelt vidéki városok belterülete 400 –   600 m 
II. Egyéb, nagy helyi forgalmú városok belterülete 400 –   800 m 

III. Középnagyságú városok belterülete, továbbá az 
I. és II. csoportba sorolt városok külterülete 

500 – 1000 m 

 
 
Az egyes megállóhelyek konkrét helyének kijelölésénél az utazási célokat és a 
forgalomtechnikai lehetőségeket kell figyelembe venni. 
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Kívánatos a megállókat a nagy forgalomvonzó létesítmények (munkahely, iskola, 
középépület, áruház) közelébe elhelyezni, de figyelembe kell venni azt is, hogy a 
közút forgalmát a megálló autóbuszok ne zavarják. 
 
A megállók elhelyezésénél az átszállásokat is indokolt figyelembe venni, célszerű 
azokat a megállóhelyeket egymáshoz közel elhelyezni, amelyek között jelentős át-
szálló forgalom van. 
 
A megállóhelyek kapacitását az időegység alatt átbocsátható járatok számával 
mérhetjük. A megállóhelyek foglaltsági ideje a ki- és beállási időből, valamint a 
megállóhelyen eltöltött időből tevődik össze. 
 
A megállóhelyek kapacitásának elégséges voltát a járatkövetési idő és a foglalt-
sági idő összehasonlítása révén ítélhetjük meg. A kapacitás elégségességének 
nem elegendő feltétele, hogy a foglaltsági idő a menetrend szerinti követési időnél 
kisebb legyen, mivel a forgalmi zavarok miatt a járművek közlekedése nem egyenle-
tes. A megállóhely-kapacitás elégségességi feltétele: 
 

σσ tttTT tkkTMMk −<++  
 
Tk = ki- és beállási idő 
TM = a megállóhely tartózkodási idő várható értéke 
σTM = megállóhely tartózkodási idő szórása 
t = a megkívánt valószínűségtől függő állandó 
tk = követési idő várható értéke a vonalon 
σtk = követési idő szórása 
 
A megállóhely kapacitását kettős megállóhely alkalmazásával növelni tudjuk. 
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5. A városi autóbuszközlekedés menetrendje 
 
A városi autóbuszközlekedés egyik jellemzője a nagy járatsűrűség, amely a koncent-
rált, nagy volumenű utazási igények következménye. Az egyes vonalakon kialakuló 
nagy járatsűrűség lehetővé teszi az autóbuszok üzemidejének fokozott kihasználá-
sát, a végállomási tartózkodási idők alacsony szinten tartását. 
 
A nagy járatsűrűség következménye az is, hogy nagyvárosokban az autóbuszok 
egész üzemidejüket ugyanazon a vonalon töltik, mivel az egy vonal is biztosítja a 
megfelelő kihasználást. Ilyenkor a különböző vonalak menetrendjei jórészt függetle-
nek egymástól. Kapcsolatot jelent a különböző vonalak menetrendjei között az, hogy 
amikor a csúcsidőszak a vonalakon különböző időpontra esik, ennek megfelelően az 
autóbuszokat is átcsoportosítják a vonalak között. Kisebb forgalmú városokban gya-
kori, hogy a vonalak utasterhelése viszonylag nagy követési időket indokol, amelyek 
az autóbuszok megfelelő kihasználását nem biztosítják. Ilyenkor az autóbuszokat 
több vonalon közlekedtetik, a kapcsolódó vonalak menetrendjei egymással össze-
függnek. Kevésbé jellemző kapcsolat, de előfordul, hogy az átszállások miatt a kap-
csolódó vonalak menetrendjét összehangolják. 
 
További kapcsolatot jelent az egyes vonalak között az ún. nóniusz hatás, amely ak-
kor lép fel, ha egy útvonalon két vagy több viszonylat közlekedik. Legyen az útvona-
lon három vonal 3, 2, és 5 perces indítási időközzel. A nóniusz hatás miatt előálló 
helyzetet a 21. ábra mutatja. Az így keletkező torlódáson többnyire igen nehéz segí-
teni. 
 
 

 
 

21. ábra 

A nóniusz hatás 
 
A városi autóbuszmenetrendben a fő hangsúly nem az indulási és érkezési idő-
pontokon, hanem a járatsűrűségen van. Ennek megfelelően az egyes járatok 
konkrét indulási időpontjait gyakran nem is teszik közzé, hanem csak a követési idő-
közt közlik (pl. 3 percenként). Így a városi menetrend üzemi funkciója erősebb a 
kereskedelmi funkcióval szemben. További jellemző sajátossága, hogy a menetrendi 
időadatokat csak a végállomásokra vonatkozóan határozzák meg, az egyes megál-
lóhelyek adatai kevésbé jelentősek. 
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A menetrend összeállításához a következő adatok szükségesek: 
 

- vonalaként a közlekedésre jellemző időadatok, 
- vonalanként az elszállítandó utasszámra vonatkozó adatok, 
- a felhasználható autóbuszok száma és befogadóképessége. 

 
Az első két csoportba tartozó adatok beszerzésének kérdésével külön pontban fog-
lalkozunk. 
 

5.1. Menetidőszámítás 
 
A hasznos menetidő (Tmh) az az idő, amelyet a jármű a két végállomás között moz-
gásban tölt. A megállóhelyi tartózkodási időt (Tá) a le- és felszállás céljából tölti a 
jármű a megállóhelyeken. 
 
A menettartam az előző kettő összege (Tu = Tmh + Tá). A menettartam a vonal két 
irányába nem szükségképpen azonos, a kétféle időt Tua és Tub-vel jelölhetjük. A vég-
állomási tartózkodási idő a végállomáson az érkezés és az elindulás között eltelt 
idők, összetevői: 
 

- a le- és felszállási idő, 
- a kocsimozgatási idő, 
- a személyzet számára szükséges pihenőidő. 

 
A két végállomáson (A és B) különböző értékű is lehet, jelölése TkA és TkB. 
 
A fordulóidő az egyik végállomásról való elindulástól, az ugyanazon végállomástól 
való következő indulásig tart, vagyis két menettartamból, és két várakozási időből áll. 
 

TTTTT kBuBkAuaf +++=  
 
A keringési idő ritkábban használt paraméter, a fordulóidőtől abban különbözik, 
hogy csak egy végállomási időt tartalmaz. 
 

TTTT uBkAuake ++=  
 
A keringési idő azt mutatja meg, hogy a jármű az egyik végállomásról való elindulás-
tól számítva mennyi idő múlva érkezik vissza. Csúcsidőszakban, amikor a fordulóidő 
csak a legszükségesebb végállomási tartózkodás időt tartalmazza, a keringési idő és 
a fordulóidő között csak kis különbség van. A menetrendkészítés legfontosabb idő-
adata a fordulóidő, amelyet a járművek beosztásánál használunk fel, mivel a fordu-
lóidő tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy járatra elindított jármű mennyi idő elteltével 
lesz ugyanarról a pontról újra indítható. 
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A fordulóidők megállapítása a menettartam meghatározásával kezdődik. A menettar-
tam1 meghatározásának két módszere ismeretes: 
 

- menetdinamikai számítások, 
- menetidők bemérése (lefutás mérés). 

 
A menetdinamikai számítás elvégzéséhez útvonalfelmérést kell végezni, melynek 
során a következő tényezőket kell meghatározni: 
 

- a menetidőt befolyásoló tényezők egymástól való távolsága (szelvényezés) 
- az időpótlékolást igénylő forgalomtechnikai tényezők 

ilyenek: 
- teljes bekanyarodás (900) 
- enyhe bekanyarodás 
- lassítás és gyorsítás szükségessége (pl. megállóhelyek) 
- jelzőlámpa 
- elsőbbségadási kötelezettségek 
- kötelező megállás 

- az útvonal egyes szakaszán alkalmazható sebességértékek, 
- a késleltető hatást kifejtő jelzőlámpák periódus és fázisideje. 

 
Az útvonal felmérése során állapítják meg a menethossz értékét, amely a végállo-
mási kocsimozgásokat is tartalmazza, és amelyet a különböző sebességek kimutatá-
sánál használnak fel. Az útvonalfelmérés során felvett adatok rögzítésére használha-
tó „Felvételi lap”-ot mutatja be a 22. ábra. Az útvonalfelvétel adatai alapján kiszámít-
hatjuk a menetidőt. 
 
A menetidő meghatározás első fázisában a tiszta menetidőt kell meghatározni út-
vonal szakaszonként az alkalmazható sebesség alapján. 
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L1 … Ln = az útvonal szakaszok hossza 
 
V1 … vn = a szakaszonként figyelembe vehető menetsebesség 
 
A második fázisban a menetidőt növelő tényezőknek megfelelően menetidőpótlékot 
számolunk, amellyel a tiszta menetidőt megnövelve adódik a menetidő. A menetidő-
pótlékok számítása különböző képletekkel történhet, a közlekedési vállalatok a tö-
megszerű számítás könnyítésére táblázatokat, vagy grafikonokat is használnak. Pél-
daként bemutatunk egy menetidőpótlék táblázatot (23. ábra). 
 
 

                                                
1
 Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban a menettartam fogalmára sokszor a menetidő kifejezést hasz-

nálják, ami pontatlan ugyan, de a gyakorlatban mégis megfelelő, mivel az általunk menetidőnek neve-
zett időkategóriára ritkán van szükség 
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FELVÉTELI LAP 
 
 

IRÁNY:      
 
 
 
 
 

Megállóhely Szel- 
vény 

Távol- 
ság (m) 

Forg. 
techn. t. 

Alk. idő „K” 
átlaga 

Átl. mh. 
tart. idő 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

22. ábra 

Útvonalbemérésnél használatos felvételi lap 
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MENETIDŐPÓTLÉKOK 

 
 

Bekanyarodási időpótlék 
 

km/ó 25 30 35 40 45 50 
sec 15,8 17,8 19,8 21,9 23,7 25,4 

 

 

Enyhe kanyar időpótlék 
 

km/ó 25 30 35 40 45 50 
sec 1,6 2,0 2,5 2,9 3,4 3,8 

 

 

Gyorsítási, lassítási időpótlék 
 

km/ó 25 30 35 40 45 50 
sec 6,5 8,0 9,8 11,7 13,4 15,1 

 
 
Ismételt lassítás-gyorsítás 
 

km/ó 25 30 35 40 45 50 
méter       

10 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 
20 5,1 5,6 5,9 6,2 6,4 6,6 
30 6,0 6,7 7,2 7,6 7,9 8,1 
40 6.2 7,2 7,9 8,4 8,8 9,1 
50 - 7,3 8,2 8,8 9,3 9,7 
60 - 7,7 8,7 9,5 10,1 10,6 
70 - - 9,1 10,0 10,7 11,2 
80 - - 9,2 10,3 11,1 11,7 
90 - - - 10,4 11,3 12,0 
100 - - - 11,0 12,0 12,8 
110 - - - 11,1 12,1 12,9 
120 - - - 11,4 12,6 13,5 
130 - - - - 12,7 13,6 
140 - - - - 12,8 13,9 
150 - - - - 13,1 14,1 
160 - - - - - 14,3 
170 - - - - - 14,4 
180 - - - - - 14,6 
190 - - - - - 14,8 
200 - - - - - 15,0 

 

23. ábra 

Példa a menetidőpótlék alkalmazására 
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A megállóhelyi tartózkodási időt valamennyi megállóhelyre az utasforgalom nagysá-
ga alapján lehet megállapítani, minimális értéke 20 másodperc körül van. Alakulását 
a 24. ábra mutatja. 
 
 

 
 

24. ábra 

A megállóhelyi tartózkodási idők alakulása 
 
 
A menettartam a menetidő és a megállóhelyi tartózkodási idő összegeként állítható 
elő. Igen fontos jellemzője a városi közlekedésnek, hogy a közutak zsúfoltsága miatt 
a menetidő nem állandó, a nap különböző szakaszaiban jelentős különbség mutat-
ható ki. Napszakonként az utasforgalom változásának függvényében a megállóhe-
lyi tartózkodási idők is különböznek, így a menettartamot is külön-külön kell meg-
határozni a jellemző napszakokra (intervallumokra). 
 
A menettartam fenti számítása a közúti forgalom zavaró hatásai miatt számottevő 
pontatlanságot rejt magában, ezért gyakoribb a menettartam bemérésen alapuló 
meghatározása. A bemérés révén megállapítható a menettartam értékeinek napi in-
gadozása, amelyet a menetrend készítésénél figyelembe kell venni. 
 
A fordulóidő megállapítása a menettartamból kiindulva a végállomási tartózkodási 
idők meghatározása révén történik. Mivel a fordulóidők a járműszükséglettel vannak 
kapcsolatban, a csúcsidőszakokban arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen, 
ilyenkor csak minimális végállomási tartózkodási időt tervezünk. Intervallumonként 
tehát a fordulóidő is eltér, a 
  

- csúcsidőszakban nagyobb menettartam és minimális végállomási tartózkodási 
idő, 

- csúcsidőszakon kívül rövidebb menettartam, és hosszabb végállomási tartózko-
dási idő miatt. 

 
A végállomási tartózkodási idő nem azonos szükségképpen mindkét végállomáson, 
szokásos a személyzeti pihenés célját szolgáló időtartamot arra a végállomásra kon-
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centrálni, ahol a szociális létesítmények vannak és a másik végállomáson csak a mi-
nimális 1-2 percet tervezni. 
 
A menettartamok szórása egyes napszakokon belül is megfigyelhető. Ennek oka 
egyrészt az, hogy az autóbuszok haladás közben különböző véletlenszerű zavaró 
hatásoknak vannak kitéve, így a menetidő is véletlenszerűen ingadozik, másrészt a 
megállóhelyeken az utasszám változása ingadozást okoz a megállóhelyi tartózkodási 
időkben is. A fordulóidők megállapításánál indokolt a menettartamok sztochasz-
tikus jellegét is figyelembe venni és megvizsgálni, hogy a különböző vonalak sajá-
tosságai a menettartamokban mekkora szórást okoznak. 
 
A megállóhelyi tartózkodási időkben és a menetidőkben keletkező eltéréseket cél-
szerű együttesen vizsgálni, mivel a forgalom egyenletessége szempontjából a me-
nettartam szórásának van jelentősége, ami e két tényező eredőjeként jön létre. A 
menettartamok szórásának káros hatásait ugyanis a fordulóidőbe épített végállomási 
tartózkodási idő megfelelő megválasztásával lehet megszüntetni, illetve csökkenteni. 
 
 

 
 

25. ábra 

A fordulóidők eloszlása 
 
Sztochasztikus mennyiségként kezelve a menettartam normális eloszlást mutat, 
sűrűségfüggvénye: 
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σTe = a menettartamok szórása 
 
mTe = a menettartam várható értéke 
 
A menettartam adott vonalra jellemző várható értékét és szórását megfigyelések, 
mérések útján határozhatjuk meg. 
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A fordulóidőbe végállomási tartózkodási időként olyan tartalékidő (pufferidő) beépí-
tése indokolt, amely a véletlenszerűen előforduló késések hatását kiszűri, és bizto-
sítja az egyenletes közlekedést. A tartalékidő beépítése a járműszükségletet nö-
veli, ezért fontos, hogy csak valóban szükséges mértékig tervezzünk tartalékidőt. 
 
A menettartam valószínűségi változóként való értelmezése lehetőséget ad arra, hogy 
a szükséges tartalékidő nagyságát is valószínűségszámítási alapon határozzuk meg. 
A normális eloszlás törvényszerűségeinek ismeretében kiszámíthatjuk, hogy adott 
valószínűség mellett mekkora tartalékidő biztosítja a késésmentes közlekedést. 
 
A késésmentes indításhoz szükséges tartalékidő 
 

σ Tevt uT ⋅=  
 
u = a kívánt valószínűségi szinttől függő állandó. 
 
u értékeit a következő táblázat tartalmazza: 

 
u valószínűség u valószínűség 

2,06 98,0 % 1,04 85,0 % 
1,96 97,5 % 0,85 80,0 % 
1,65 95,0 % 0,68 75,0 % 
1,28 90,0 % 0,53 70,0 % 

 
 
A járatkimaradásmentes közlekedéshez szükséges tartalékidő úgy határozható meg, 
hogy a fenti értéket csökkentjük a követési időközzel. 
 

iTT vtvt −='
 

 
Szemléltetésül nézzünk egy példát. Egy vonalon a menettartam várható értéke (mTe) 
30 perc, a szórásra (σTe) 5 perc, az indítási időköz (i) 3 perc. Ha 95 %-os valószínű-
séggel akarjuk biztosítani, hogy késések ne következzenek be, vagyis minden indu-
lási időpontban az indítandó jármű rendelkezésre álljon, akkor a fordulóidőbe 
 

percT vt 30,8565,1 == ⋅  
 
tartalékidőt kell beépíteni. 
 
Ha csak arra törekszünk, hogy járatkimaradás ne legyen, vagyis a késések ne halad-
ják meg a 3 percet, akkor elegendő 5,3 perc tartalékidőt szerepeltetni. 
 
Hasonlóképpen meghatározhatjuk, hogy a tartalékidő adott nagysága mekkora való-
színűséggel biztosít késésmentes közlekedést. A vonalra jellemző adatok legyenek a 
következők: 
 

MTe = 40 perc 
σTe = 5 perc 
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i = 3 perc 
Tvt = 4 perc 

 
A képletbe behelyettesítve kapjuk: 
 

54 ⋅= t   8,0
5

4
==t  

 
az ehhez tartozó valószínűség = 0,7881 
 
A normális eloszlás θ (x) függvényét felhasználva válaszolhatjuk meg azt a kérdést, 
hogy mekkora a fenti példában a valószínűsége annak, hogy a 4 perces tartalékidő 
mellett nem történik járatkimaradás. Járatkimaradás akkor történik, ha a késés 3+4 = 
7 percnél nagyobb. Annak valószínűsége, hogy a késés 7 percnél nem nagyobb, a 
következőképpen számolható ki. 
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A táblázatból kikeresve: 
 

Φ (1,4) = 0,9192, tehát 91,92 % 
 
A példában felvett adatok szerint tehát a késésmentes közlekedés valószínűsége 
78,81 %, járatkimaradás nélkül közlekedésre pedig 91,92 %-ban lehet számítani. 
 
 
A beépítendő tartalékidő nagyságát a fentiek szerint a szórás és az indítási időköz 
befolyásolja. A szórás mértéke a vonalon jellemző zavaroktól függ. Általában jellem-
ző, hogy a hosszabb vonalak menettartamának a szórása is nagyobb. Hosszú 
járatok megbízható üzemeltetése ennek megfelelően nagyobb tartalékidőt, ez-
zel összefüggésben nagyobb járműparkot tesz szükségessé, ezt a szempontot 
figyelembe kell venni, amikor a vonal hosszát megállapítjuk. 
 

5.2. A mértékadó utasszám meghatározása 
 
Az egyes vonalak menetrendjét a mértékadó utasszám alapján kell megtervezni. 
Mértékadónak a legzsúfoltabb keresztmetszeten áthaladó utasszámot tekintjük, mi-
vel a közlekedésnek az utazási igényeket utaslemaradás nélkül kell kielégítenie. Az 
utazási igények a nap folyamán nem egyenletesen oszlanak meg, az időben válto-
zó igényeket időben változó menetrenddel kell követni. Ennek eszköze a közlekedési 
időszak intervallumokra osztása. Az intervallumok határát ott kell meghúzni, ahol 
az utasszám lényeges változást utat. Minimálisan legalább 4 intervallumot kell alkal-
mazni (reggel, délelőtt, délután, este) de indokolt lehet az üzemidőt egy órás, esetleg 
negyedórás intervallumokra osztani. Az ismert legrészletesebb felbontás a negyed-
órás intervallum. Ilyen részletezésre a gyakorlatban általában nincs szükség, mivel a 
szomszédos negyedórák az esetek nagy részében hasonló utasszámot jelentenek. 
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Jó megoldásnak nevezhető, ha az utasszám ingadozásának megfigyelése negyed-
órás bontásban történik, de új intervallumot csak akkor kezdünk, ha a negyedórás 
utasszám jelentősen változik. 
 
Az utasszám alakulására a járatsűrűség megállapítása céljából van szükség, ezért a 
mértékadó keresztmetszeten áthaladó utasszám ingadozását időben az induló 
végállomásra kell átszámítani. Például a 39’ menettartalmú vonalnál a 20. perchez 
tartozó megállóban 7 óra 15-kor jelentkező utaslétszámot az intervallumos felosztás-
ban 6-7 óra közötti utasként kell szerepeltetni. Az indító végállomásra kell ezenkívül 
átszámítani mindkét útirány mértékadó utasszámát, amennyiben az autóbuszok be-
állítása és indítása csak egy végállomáson történik. 
 

5.3. A menetrend összeállítása 
 
A menetrend intervallumokra készül, kiinduló adata az intervallumonkénti mértékadó 
utaszám és a forduló idő. A szükséges járatszám megállapítása: 
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Nk = az autóbusz befogadóképessége 
α = kihasználási koefficiens (általában nem helyes 100 %-os férőhelykihasználással 

számolni) 
Um = mértékadó utasszám 
 
Az alkalmazandó indítási időköz: 
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T = az intervallum hossza percben 
 
 
Az indítási időköz alsó határértékét a pálya teljesítőképessége szabja meg. 
Autóbuszközlekedésben két percnél kisebb indítási időköz alkalmazása általában 
nem szerencsés, mivel a járművek a vonalon összetorlódnak és teljesítőképességük 
romlik. A maximális időközt az elszállítandó utasszámon kívül a közlekedéssel 
szemben támasztott „gyakorisági” követelmény is befolyásolja, gyakran előfordul, 
hogy az utasszám által megkívánt mértéknél kisebb járatkövetési időket alkalma-
zunk. 
 
A vidéki városokban alkalmazandó maximális időközökre a KTI ajánlása a követke-
ző: 
 

  csúcsidő holtidő 
I. kiemelt vidéki városok belterülete 5 perc 10 perc 
II. egyéb, nagy helyi forgalmú városok 15 perc 30 perc 
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belterülete 

III. 
középnagyságú városok belterülete, 
továbbá az I. és II. csoportba sorolt 
városok külterülete 

30 perc 60 perc 

 
Budapesten 15 percnél nagyobb indítási időközöket csak kivételes esetekben (pl. 
hegyi járatok) alkalmaznak.  
 
A következő lépésben meg kell határozni, hogy az i indítási időköz megvalósításához 
hány autóbuszra van szükség. A szükséges járműszám: 
 

db
i

T
N

f
=  

 
Tf = forduló idő 
 
A fordulóidő és az indítási időköz hányadosaként nem kapunk mindig egész számot. 
Ilyenkor a járműszükséglet megállapítását két módon végezhetjük el. 
 
Egyrészt módunk van a fordulóidőt megváltoztatni (növelni mindig lehet a végállomá-
si tartózkodási idő növelése révén) olyan mértékben, hogy a fordulóidő az indítási 
időköz egész számú többszöröse legyen. 
 
Másrészt alkalmazhatunk változó indítási időközt úgy, hogy a fordulóidőn belül 
az indítási időközök összege egyezzen meg a fordulóidővel. 
 
Az első megoldásban a járműszükségletet a valósághoz képest növeljük, a végállo-
mási idők növelésével a járművek kihasználását rontjuk. A másik megoldás szerint a 
járművek kihasználása nem változik, fennáll viszont annak a veszélye, hogy hosz-
szabb idő alatt nem lehetséges az előírt járatszám teljesítése. A kétféle megoldás 
közötti különbséget nézzük meg egy példán. Tegyük fel, hogy egy 32 perces forduló-
idejű vonalon 6 perces járatkövetési időt kell megvalósítani (óránként 10 járat). 
 
A fordulóidőbe újabb 4 perces végállomási tartózkodási időt építve, a 36 perces for-
dulóidő mellett 6 járművel folyamatosan el tudjuk látni a forgalmat. Ugyanakkor 5 
jármű is elégséges a forgalom lebonyolítására, ha 6 és 7 perces változó indítási idő-
közöket alkalmazunk, pl. a következőképpen: 6, 7, 6, 7, 6. 
 
Ekkor az adott órán belüli járatindítások és az egyes járatokat ellátó járművek a kö-
vetkezők lesznek: 
 

indítási időpont jármű száma 
x óra 00 perc 1 

 06 perc 2 
 13 perc 3 
 19 perc 4 
 26 perc 5 
 32 perc 1 
 38 perc 2 
 45 perc 3 
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 51 perc 4 
 58 perc 5 

 
 
Az egy óra alatti 10 járatot tehát 5 járművel is lehetett teljesíteni, minden autóbusz 2 
fordulót végzett. Ha azonban ugyanebben a rendben még egy óra forgalmát kellene 
lebonyolítani, akkor már csak 9 járatot tudnánk teljesíteni, mivel az 5. autóbusz ne-
gyedik fordulója már csak a második óra utáni óra 02 perckor kezdődhetne. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 
i

T f
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járműszám akkor elégséges a forgalom ellátásához, ha TIx f>+ )( 1  és 
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= hányados lefelé kerekítésével kapott egész szám 

Tf = fordulóidő 
i = tervezett állandó indítási időköz (a járatszám és az intervallum hosszából számít-

va) 
ikt = a k-adik ténylegesen alkalmazott indítási időköz 
T = az intervallum hossza 
 
A fordulóidő, az indítási időköz, és a járműszám rögzítése után a menetrend összeál-
lítása következhet. Ennek során meg kell határozni, hogy az egyes járművek mikor 
fejezik be a szolgálatukat. Ebben a fázisban lényeges kérdés, hogy melyik járművet 
állítjuk ki a csúcsidőszak lefutása után. A járművek üzemidejének meghatározásánál 
ugyanis a forgalmi utazó személyzet munkaidejével kapcsolatos szempontokat is 
figyelembe kell venni, pl. azt, hogy egy járművezető mennyi ideig lehet szolgálatban. 
 
A reggeli és délutáni csúcsidőszakokhoz alkalmazkodva a járművek egy része osz-
tott műszakban foglalkoztatható. A kocsi beosztásának megtervezésére bemutatunk 
egy grafikus módszert. A módszer szerint az intervallumokat képező egy-egy órás 
időtartamra beosztandó járművek számát úgy lehet meghatározni, hogy a jármű-
szükségletet grafikusan ábrázoljuk (26. ábra). 
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26. ábra 

A járműbeosztás grafikus módszerének elve 
 
A kiinduló grafikon sorainak átrendezésével arra kell törekedni, hogy egy-egy sorban 
összefüggően legalább 4 óra munkaidő keletkezzék. A sorok átrendezése során az 
oszloponkénti járműszámot megváltoztatni nem szabad. A módszer alkalmazását a 
27. ábra mutatja be. 
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27. ábra 

Példa a járműbeosztás grafikus módszerére 
 
 
Az intervallumok járatigényének változása miatt az egyes vonalakon új intervallum 
kezdetén előfordul, hogy a járműszükséglet csökken, más vonalakon növekszik. A 
járművek jobb kihasználása érhető el, ha ilyen esetekben az egyik vonalon felszaba-
duló jármű, a másik vonalon folytatja munkáját. Az ilyen lehetőségek kiaknázása úgy 
érhető el, hogy ha egy vonalon új jármű beállítására van szükség, minden esetben 
megvizsgáljuk, hogy a járműigény fedezhető-e egy másik vonalon felszabaduló au-
tóbusszal. A vonalak közötti átcsoportosításra különösen jó lehetőség kínálkozik az 
ugyanazon gócpontra befutó vonalak esetén. Kisebb forgalmú városokban, ahol a 
követési időközök viszonylag nagyok, általános gyakorlat, hogy a járművek több vo-
nalon járnak. 
 
A csúcsidőszakon kívül a fordulóidőt úgy állapítják meg, hogy a végállomási tartóz-
kodási idő csökkentése révén a járművek egy-egy fordulóra kivehetők legyenek, pl. 
étkezési szünet céljából. Amennyiben a városban több járműtelep van, meg kell ter-
vezni, hogy melyik telep melyik vonalat szolgálja ki. A kiszolgálás rendjét úgy kell 
megszabni, hogy a kiállási teljesítmények minimálisak legyenek. A minimális kiállási 
teljesítményt eredményező kiállási rend lineáris programozással határozható meg.  
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6. Operatív irányítás 
 
A közlekedési rend kialakítása, a közlekedés megtervezése nem biztosítja önma-
gában az utazási igények megfelelő kielégítését, gondoskodni kell a menetren-
dek és járműforduló tervek végrehajtásáról, a közlekedési folyamat operatív irá-
nyításáról. Az operatív irányítást az teszi szükségessé, hogy 
 

- az utazási igények változnak és a menetrend kialakításánál figyelembe vett ér-
téknél jelentősen nagyobb igények is jelentkezhetnek, amelyek kielégítése 
azonnali intézkedést kíván, 

- a közlekedési üzem munkájában is képződhetnek akadályok, pl. járművek mű-
szaki hibája, személyzethiány, stb. 

- a közúton előfordulhatnak zavaró tényezők, pl. baleset, forgalmi dugó, stb. 
 
Ilyen körülmények között az utasok elszállítása az előre kidolgozott tervek alapján 
nem lehetséges. 
 
Az operatív irányítás a helyközi és a helyi autóbuszközlekedésben egyaránt fontos 
szerepkört tölt be. A helyközi közlekedésben egy-egy járat kimaradása esetleg az 
utazási lehetőség megszűnését, vagy több órás eltolódását eredményezheti, ezért 
különösen fontos, hogy az operatív irányítás különböző akadályok mellett is biz-
tosítsa a menetrendben meghirdetett járatok közlekedését. A helyi közlekedés-
ben az ad az operatív irányításnak különös jelentőséget, hogy a zsúfolt vasúti utak, 
sokféle zavaró tényező miatt a járművek forgalma igen gyakran eltér a tervezettől, 
ami beavatkozást, intézkedést követel. Általában mindenfajta közlekedésben előfor-
dul, hogy a kidolgozott tervek, programok megvalósítása során különböző zavarok, 
akadályok merülnek fel, amelyeknek elhárítása, illetve hatásuk kiküszöbölése 
ugyanúgy hozzátartozik a közlekedés szervezéséhez, mint a menetrendek kidolgo-
zása. 
 
A forgalom lebonyolításának figyelemmel kísérésére a zavarok, akadályok észlelésé-
re, és a szükséges beavatkozások végrehajtására létrehozott szervezetet operatív 
forgalomirányításnak nevezzük, megjegyezve, hogy a menetirányítás, diszpécser-
szolgálat elnevezés is használatos. 
 

6.1. Az operatív forgalomirányítás feladatai 
 
A forgalom lebonyolítása közben felmerülő akadályok elhárítása érdekében a forga-
lomirányításnak 
 

- figyelemmel kell kísérnie a járművek mozgását a telephelyről való elindulás-
tól kezdve, egészen az üzemidő végéig, 

- tájékozódnia kell az egyes megállóhelyeken jelentkező utasszámról, s ennek 
alapján meg kell határoznia azokat az eseteket, amikor a menetrendszerűen 
biztosított közlekedési kapacitás nem elegendő az igények kielégítésére, 

- értesülnie kell a közlekedést befolyásoló akadályokról, zavaró tényezőkről 
(járművek meghibásodása, baleset, forgalmi akadályok, stb.) 
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- a fenti információk birtokában indokolt esetben meg kell tennie a szükséges in-
tézkedéseket az utasok elszállítása érdekében. 

 
Fontos, hogy a beavatkozás kellő időben megtörténjék, néhány órás késedelem a 
személyszállítás jellegénél fogva a beavatkozást értéktelenné teszi. Ezért az operatív 
irányítás megszervezésénél kulcskérdés, hogy az irányító szervezet a közlekedési 
folyamat lefolyásáról minél rövidebb idő alatt kapja meg a szükséges információkat, 
és a beavatkozást célzó döntés minél rövidebb idő alatt szülessen meg. A beavatko-
zás idejének rövidítése csak úgy lehetséges, ha az operatív irányítást végzőket szé-
leskörű jogokkal ruházzák fel. A közlekedési vállalatok a forgalomirányítás számára 
általában mindazokat a jogokat biztosítják, amelyek a zavartalan forgalom fenntartá-
sa érdekében szükségesek, így a forgalomirányításnak joga van a menetrendet, a 
járműútvonalakat, a forgalmi utazó személyzet munkaidő beosztását megváltoztatni, 
stb.  
 
A döntések utólagos ellenőrizhetősége érdekében általában a forgalomirányítás fel-
adatává teszik a forgalom regisztrálását, és a meghozott intézkedések dokumentá-
lását is. 
 

6.2. Az operatív forgalomirányítás eszközei és módszerei  
 
A városi forgalomban a forgalomirányítás fő feladatát a közlekedés jellegével össz-
hangban nem az egyes menetrendi járatok teljesítésének biztosítása, hanem a vona-
lakon az előírt járatsűrűség betartása, a közlekedés egyenletességének fenntar-
tása képezi. Ennek megfelelően a forgalomirányítás nem járatokban, hanem vona-
lakban gondolkodik, beavatkozásai az egyes vonalak kielégítő közlekedési rendjének 
fenntartására irányulnak. 
 
A közlekedés egyenletességének fenntartása azért fontos, mert az egyenetlenség 
fokozódásával a várakozási idők növekednek. Tegyük fel, hogy egy 5 perces járatsű-
rűségű vonal egy megállójához egyenletes utasérkezés mellett percenként egy utas 
érkezik. Ha az egyenletes, 5 perces közlekedés megvalósul, akkor az átlagos vára-
kozási idő 2,5 perc/fő. Amennyiben az egyik autóbusz késve érkezik 3 perccel, a kö-
vetkező pedig időben, tehát 2 perc múlva, akkor az első jármű érkezésére a megál-

lóban 8 fő gyűlik össze, várakozási idejük 32
2

88
=

×
 perc. A következő busz két uta-

sának várakozási ideje 2
2

22
=

×
 perc. Az átlagos várakozási idő 4,3

10

232
=

+
perc, 

ami 36 %-kal több, mint amennyi egyenletes forgalomnál volt. Általában az átlagos 
várakozási időt egyenletes utasérkezésnél a következőképpen számolhatjuk: 
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i = követési időköz 
σi = követési időközök szórása 
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A közös vonalszakaszokon, ahol több vonal járatai közlekednek, a közös követési 
időközt a következőképpen számolhatjuk: 
 

iii

i

n
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1

...
11

1

21

+++

=  

 
iö = közös követési időköz 
i1-in = az egyes vonalak követési időköze. 
 
Az egyenetlenség fokozódása a nagyobb követési időközöket követően utaslema-
radáshoz is vezethet. Az egyenetlenség kialakulása különösen kedvezőtlen, mivel a 
követési időközök szórásának növekedése önmagát erősítő folyamat. A késve érke-
ző jármű ugyanis a megállóhelyen összegyűlt nagyobb utasszám miatt hosszabb időt 
kénytelen tölteni a megállóban, ami további késéshez vezet. Az utána következő 
jármű viszont a kevés utas miatt rövidebb megállóhelyi tartózkodási idővel közleked-
het, így egyre csökken a köztük lévő távolság. A késések halmozódása a következő-
képpen vezethető le: 
 
Ha az egy megállótávolságra eső késés ∆Tm, akkor az első megállóhelyen a tartóz-
kodási idő (Tt) ugyanilyen arányban megnő, mivel az arányosan megnövekedett 
utasszám felszállása annyival több időt igényel. Az együttes késés ekkor 
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a következő megállónál ugyanez: 
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Az n-ik megállónál a késés 
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lesz. 
 
Ugyanakkor a megállóhelyen várakozó utasszám is ugyanolyan arányban növekszik, 
és az n-ik megállóhelyen 
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n
mTP )(1 γ+∆⋅  

 
utas fog várakozni, ahol P = a tervezett követési időköz alatt összegyűlő utasszám. 
 
 
A forgalomirányítás feladata a halmozódó késések létrejöttének megakadályozása. 
 
A forgalomirányításnak különböző rendszerei alakultak ki, amelyek a közlekedési 
folyamat állapotára vonatkozó információk beszerzési módjában különböznek. 
 

6.2.1. A végállomási forgalomirányítás 

 
A végállomáson történő állapotfelvételt és beavatkozást valósítja meg, a járművek 
közlekedését nem követi végig a vonal teljes hosszában. A végállomási forgalomirá-
nyítás megvalósításához szükséges, hogy a vonalak legalább egyik végpontján le-
gyen forgalomirányító szolgálat. 
 
 

 
  

28. ábra 

Az egy és két végállomásról való indítás 
 
 
A végállomási forgalomirányító rendszerben: 
 

- késve jutnak el a forgalomirányításhoz mind a járművek tervezettől eltérő moz-
gására, mind az utasáramlatok alakulására vonatkozó információk, 

- a beavatkozást célzó döntések meghozatala így jelentős fáziskéséssel történ-
het, ami a beavatkozás hatását rontja, és gyakran teljesen meg is szünteti, 

- az intézkedés kiadása csak a végállomáson lehetséges, így az utasítás számot-
tevő késedelemmel követi a beavatkozást igénylő eseményt, 

I. 
II. 
III. 
IV. 

indítás 

I. 
 

II. 

B 

B 

A 

A 

b.) 

a.) 

a.) két,   b.) egy végállomásról való indítás 

Az utóbbi esetben a B végállomáson nincs forgalmi szolgálat, a BA 
irány menetrend betartása bizonytalanabb, mint az AB-é 
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- a vonalon történő események (túlzsúfoltság, utaslemaradás, stb.) gyakran egy-
általán nem jutnak a forgalomirányítás tudomására (a járatszemélyzet közlése 
nem teljes körű), 

- több végállomás mellett a hálózat egységes irányítása nem valósítható meg. 
 
Mindezek a körülmények arra utalnak, hogy a végállomási forgalomirányítás kevésbé 
hatékony és csak kis forgalom esetén elegendő. 
 
 

 
 

29. ábra 

A végállomási forgalomirányítás rendszerei 
 
 

6.2.2. Rádió adó-vevő/mobiltelefon összeköttetésen alapuló forgalomirá-
nyítási rendszer 

 
Ebben a rendszerben a járműveken és a végállomásokon felszerelt rádió adó-vevő 
készülék vagy mobiltelefon segítségével a forgalomirányítás közvetlen összekötetést 
tud teremteni a járművezetőkkel, ennek révén a forgalmi helyzetről az irányító köz-
pontba irányuló tájékoztatás és a beavatkozást célzó utasítás átfutási ideje jelentő-
sen lerövidülhet. A rendszernek ezzel az előnnyel szemben hátránya is van, igénybe 
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veszi a járművezetőt, egy-egy információ átviteli ideje a beszéd-összeköttetés követ-
keztében nagy, így folyamatos ellenőrzésre nem használható fel, inkább a rendkívüli 
események közlésére alkalmas. Nagyobb forgalom esetén a rendszer nem teszi le-
hetővé a járművek és az irányító központ közötti rendszeres kapcsolatot, ezért a for-
galomirányítás jellemző problémáinak megoldására a rendszer csak egy bizonyos 
forgalomnagyság alatt alkalmas. 
 

6.2.3. Automatikus helymeghatározással működő forgalomirányítás 

 
A járművek mozgásáról folyamatos információt képesek nyújtani az automatikus 
helymeghatározó rendszerek. Ezeknek két formája ismeretes: 
− az ellenőrző pontokon alapuló, 
− és a műholdas helymeghatározáson alapuló. 
 

a) Ellenőrző pontokon alapuló helymeghatározó rendszerek 
 
Az autóbuszok azonosítása a vonalak mentén kiképzett ellenőrző pontokon történik, 
amelyek praktikusan a megállóhelyekkel (vagy azok egy részével) esnek egybe.  
Az ellenőrző pontokon kis hatósugarú adó kerül elhelyezésre, ennek adását a jármű-
re szerelt adó-vevő készülék fogja. A járművön egy speciális berendezést helyeznek 
el, amely az adó-vevő készüléken kívül memóriaegységből, kijelző berendezésből 
(képernyő) és a megtett utat regisztráló berendezésből áll. A jármű pillanatnyi helyze-
te az utolsó ellenőrző pont helyzetéből s az azóta megtett útból tevődik össze, ame-
lyet a jármű műszeregysége (fedélzeti egység) folyamatosan tárol a memóriában. A 
jármű helyzetéről az adó készülék segítségével jut el az információ az irányító köz-
pontba. A nagyszámú jármű helyzetére vonatkozó folyamatos adás nem valósítható 
meg, ezért a rendszer úgy működik, hogy a központi berendezés valamennyi jármű 
fedélzeti egységének memóriatartalmát rövid időközönként lekérdezi. A forgalomirá-
nyító központba befutó információk száma ily módon olyan nagyságrendet ér el, 
amelyben a kiértékelést és a beavatkozást igénylő helyzetek kimutatását számító-
gépre kell bízni. 
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30. ábra 

Automatikus helymeghatározó rendszer 
 
 

b) Műholdas helymeghatározáson alapuló rendszer 
 
Annyiban tér el az előzőtől, hogy a helymeghatározó adat a járművön elhelyezett 
GPS készülék segítségével jön létre. A helymeghatározó adathoz lehet csatolni a 
járműre jellemző egyéb adatot (pl. a jármű azonosító adatai, az utasok száma), eze-
ket az előbbi változathoz hasonlóan egy lekérdező rendszer juttatja el az irányító 
központba. 
 
 
A különböző forgalomirányítási rendszerek más-más forgalmi körülmények között 
alkalmazhatók célszerűen. A nagyvárosi tömegközlekedésben az automatikus hely-
meghatározó berendezések adatainak számítógépes feldolgozása a leghatékonyab-
ban alkalmazható forgalomirányítási rendszer, amely megvalósítja a forgalmi helyzet 
folyamatos megfigyelését, kiértékelését, a hagyományos forgalomirányítás korlátait 
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ezzel átlépve magas szinten képes biztosítani a közlekedési folyamat befolyásolását. 
A rendszer működése bonyolult technikai berendezést igényel, ezért kiépítési költsé-
ge magas. 
 
A középvárosokban jó eredményeket lehet elérni a beszédösszeköttetéses rend-
szerrel is, ha a járművek száma viszonylag alacsony. A nagyobb forgalmú középvá-
rosokban a beszédösszeköttetésen alapuló rendszer a szóban adott információk idő-
igénye miatt egyre kevésbé alkalmas a forgalmi helyzet figyelemmel kísérésére. 
Ilyenkor az ellenőrző pontok előtti elhaladást regisztráló helymeghatározó berende-
zések alkalmazása jöhet szóba a végállomások és a központi forgalomirányítás kö-
zötti beszédösszeköttetéses rendszerrel kiegészítve. 
 
A kisvárosi autóbuszforgalomban a forgalom nagyságrendje mellett nagyrészt al-
kalmas a hagyományos irányítás végállomásokon történő megfigyelési gyakorlata. 
Problémát néhány fontosabb megállóhely várakozó utasszámának megfigyelése je-
lent, amelyet néhány kamerával működő zárt láncú ipari TV-rendszerrel lehet megol-
dani. A központból kifutó vonalak és a központi irányítást nem érintő vonalak vég-
pontjaira beszédösszeköttetést megvalósító készülékek telepítése lehet indokolt. 
 

6.2.4. A beavatkozás lehetséges módjai 

 
A városi tömegközlekedési forgalomban a menetrendnek megfelelő tervszerű közle-
kedés fenntartása érdekében a forgalomirányítás a következő intézkedéseket teheti. 
 

a) A tartalék jármű beállítása 
 
A menetrend kialakítása kapcsán tárgyaltuk, hogy a fordulóidőbe a menetrend be-
tarthatósága érdekében tartalékidő beépítése szükséges. A tartalékidő révén meg-
növekszik a fordulóidő, azaz több jármű szükséges a forgalom ellátásához. Tulaj-
donképpen ez a megoldás is tartalékjárművek alkalmazását jelenti, a beállított tarta-
lékállomány azonban ilyenkor nem a végállomáson várakozik, hanem részt vesz a 
vonal forgalmában. Amennyiben a szükséges tartalékidők nagysága a járműszük-
ségletet tört értékre növeli fel, lehetséges az egy gócpontra befutó több vonal tarta-
lékállományát összevonni, és a közös végállomásra forgalmon kívüli járműként elhe-
lyezni. A tartalékjármű beállítására akkor kerül sor, ha a gócpontra befutó valamelyik 
vonal egyik járműve az előírt fordulóidőt túllépi és az újraindítás időpontjáig a végál-
lomásra nem ér vissza. 
 
A késve beérkező jármű a továbbiakban tartalékként szerepel, amíg beállítása ismét 
szükségessé nem válik. 
 

b) Járművek átcsoportosítása vonalak között 
 
Előfordulhat, hogy a hálózaton az egyes vonalak járműellátottságában jelentős 
aránytalanságok keletkeznek, amelyek feloldására az autóbuszokat a vonalak között 
át kell csoportosítani. Ilyen eset előállhat, ha: 
 

- egy vonalon rövid idő alatt több jármű meghibásodik, 
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- forgalmi zavarok miatt a hálózat egy részén a fordulóidő a tervezetthez képest 
jelentősen meghosszabbodik, 

- a tervezettet lényegesen meghaladó utasszám jelentkezik a hálózat egy részén. 
 
A forgalomirányítás ebben a helyzetben a kritikus szakaszokra többletjárművek irá-
nyításával képes a tervezett közlekedési színvonalat legalább megközelíteni. A jár-
műveket azokról a vonalakról kell kivenni, ahol hiányuk a legkevésbé érezhető. Ha 
egy vonalról járművet elvesznek, gondoskodni kell az indítási időközök megváltozta-
tásáról, a fennmaradó járműszámnak megfelelő közlekedési rend kialakításáról. 
 

c) Megállóhelyek kihagyása 
 
A forgalmi zavarok miatt, előfordulhat, hogy az indításra esedékes jármű késik és az 
utána következő autóbusszal együtt érkezik a végállomásra. A késés miatt a vonal 
mentén a megállóhelyeken a számítottnál nagyobb számú utas várakozik. A forga-
lomirányítás helyesen jár el, ha ilyenkor az egyik autóbuszt néhány megállóhellyel 
előbb állítja be a vonalra és csak egy kocsi kezd szabályosan a végállomáson. Az 
előreküldött kocsi a két-három megállóhelyi tartózkodási idő megtakarítása révén 
néhány perces előnyre tesz szert, ami szerencsés esetben a tervezett követési idő-
közt is elérheti. 
 

d) Tervezettől eltérő indítás 
 
A forgalomirányítás a pillanatnyi forgalmi helyzet ismeretében megváltoztathatja a 
tervezett indítási rendet. Ha a tervezettnél kevesebb jármű áll rendelkezésére, növel-
nie kell az indítási időközöket, hogy egyenletes forgalom alakuljon ki. Beérkező járat 
késése után a következő indítások késleltetése révén állítható vissza az egyenletes 
közlekedés. A végállomási tartózkodási idő csökkentésével több indítás érhető el 
ugyanazon idő alatt, mint amennyi a menetrendben elő van írva, ennek alkalmazása 
indokolt, ha a számítottnál több utas elszállítása szükséges. 
 

e) Kerülőutak kijelölése, megállóhelyek áthelyezése 
 
Váratlan forgalmi akadály (pl. csőtörés, burkolatbeszakadás, stb.) miatt azonnali in-
tézkedés szükséges új járható útvonalak kijelölésére, a megállóhelyek áthelyezésé-
re. Az intézkedéshez rendelkezésre álló idő rövidsége miatt ezekben a kérdésekben 
is az operatív forgalomirányításnak kell döntést hozni. Ezek a döntések jellegüknél 
fogva előre kevésbé dolgozhatók ki, a diszpécserek szakmai és helyismeretének van 
ilyenkor döntő szerepe. 
 

f) A közúti forgalom befolyásolása 
 
Az autóbuszok a városi közúthálózaton közlekednek, haladásukat nagymértékben 
befolyásolja a közúton haladó többi közlekedési eszköz, elsősorban a személygép-
kocsik forgalma. A forgalmi zavarok, dugók miatt az autóbuszok menetideje megnő, 
ami veszélyezteti a tervezett menetrendszerű járatok teljesítését, az utasok elszállí-
tását. Jogos az az igény, hogy a közúti forgalom irányítása a tömegközlekedés igé-
nyeit figyelembe véve történjen, az autóbuszok haladása elsőbbséget kapjon a sze-
mélygépkocsikkal szemben, mivel ez felel meg a többség érdekének. A közúti forga-
lom irányításának befolyásolása úgy valósítható meg, ha a tömegközlekedést irányí-
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tó apparátus kapcsolatban áll a rendőrséggel és egyes problémák megoldására 
konkrét beavatkozást kér. Ennek a kapcsolatnak a kialakítását szolgálja az, hogy pl. 
a BKV központi forgalomirányítási és a városi forgalomirányító központ Budapesten 
ugyanabban az épületben van. 
 
 

7. Közlekedési menedzsment 
 
A közlekedési rendszergazdálkodás a városi közlekedési problémák egységes, ösz-
szefüggő, rendszerszemléletű kezelését jelenti. A rendszerszemléletű gondolkodás 
alapelve, hogy az egyes részrendszerek optimuma nem egyezik az egész rendszer 
optimumával. 
 
A közlekedési menedzsment kialakulásának közvetlen előzményeként a motorizáci-
ós szint robbanásszerű emelkedését tekinthetjük, amivel együtt jár a felmerülő közle-
kedési problémák számának sűrűsödése. 
 
A közlekedési menedzsment célja: 
 
1. A közlekedési igények keletkezésének befolyásolása 
 

- az összforgalom csökkentése 
- a konfliktushelyzetek feloldása 
- a lakóterületek lakhatóbbá tétele 
- a gazdaság működési feltételeinek javítása 

 
2. A működéshez szükséges a közlekedési folyamatok befolyásolása, a kö-

rülmények javítása 
 

- környezetkímélő közlekedési módok és a tömegközlekedés fejlesztése 
- a közlekedési körülmények szelektív javítása 
- modern telematikai rendszerek alkalmazása 
- kombinált közlekedési módok kifejlesztése (P+R) 
- a gépjárműelhelyezés problémájának mérséklése 
- az áruellátás körülményeinek javítása 

 
3. A környezet zavarásának mérséklése 
 

- a balesetek számának csökkentése 
- a levegőszennyezés csökkentése 
- a zajártalom csökkentése 
- a növényzet-, talaj- és vízszennyezés csökkentése 
- a közterületi helyfoglalás mérséklése 
- az elválasztó hatás minimalizálása 

 
4. A gazdasági hatékonyság fokozása 
 

- beruházások nagyobb hatékonyságának biztosítása 
- a fenntartási-, üzemeltetési költségek csökkentése 
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- az időráfordítások csökkentése 
- a járműüzemi költségek minimalizálása 
- takarékos energiafelhasználás 
- közlekedéspolitikailag hatékony díjak 
- a bevételek méltányos hányadának biztosítása 
- a szervezetek hatékonyságának fokozása 
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