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A közlekedés és a mobilitás fontossága a fenntarthatóság 

szempontjából

Tanulmány 1: Nyugat-Balaton látványosságainak 

megközelíthetősége tömegközlekedéssel (Bemutatás és 

eredmények)

Tanulmány 2: Veszprém város látogatóinak közlekedési 

módszer választásáról szóló döntési folyamata (Bemutatás)

A tömegközlekedés fejlesztése a

társadalmi igazságosság kontextusában
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(Hall, Le-Klähn, & Ram, 2017; Hergesell, Edwards, & Zins, 2018; 

Higham, Cohen, Peeters, & Gössling, 2013)



▣ Cél: egy a vidéki regionális desztinációkhoz megfelelő eszköz 

kifejlesztése, ami lehetővé teszi a turisztikai (desztináció-belüli) 

közlekedési rendszerek a fenntarthatóság szempontjából 

történő értékelését

▣ Tervezés: 
□ A turisztikai látványosságok fenntartható megközelíthetősége lett 

kiválasztva az értékelés alapjának

□ Egy, a városi közlekedési rendszerek értékeléséhez kifejlesztett, már

meglévő módszer került átalakításra a vidéki regionális desztinációkon

belül történő turizmus igényeihez

□ Nyugat-Balaton (A Balatoni régió Zala megye határain belüli része), mint 

szemléltető példa az eszköz tesztelésére 6



▣ A turisztikai látványosságok fenntartható 

megközelíthetősége – a turisztikai látványosságok elérésének 

nehézsége vagy egyszerűsége egy adott helyről,

tömegközlekedéssel vagy kerékpározással.

▣ SNAMUTS (Spatial Network Analysis for Multimodal Urban 

Transport Systems) – GIS-alapú eszköz a városi

tömegközlekedési hálózatok megközelíthetőségének

felmérésére (Curtis & Scheurer, 2019).

▣ Nyugat-Balaton – egy vidéki regionális desztináció, viszonylag

fejlett közlekedési infrastruktúrával és nagy jelentőségű

turizmussal.
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Az algoritmus:

1) adatgyűjtés a turisztikai látnivalók valamint a meglévő busz és vasúti 

megállók elhelyezkedéséről és a meglévő tömegközlekedési 

kapcsolatokról, kerékpárutakról;

2) egy olyan gráf (hálózat) felépítése, amely a turisztikai látványosságokat

kiszolgáló vagy oda átszállási lehetőségeket kínáló tömegközlekedési

megállókból áll;

3) a (SNAMUTS keretből adaptált) hálózati mértékek kiszámítása;

4) a látványosságok rangsorolása és az eredmények értelmezése. 
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Részletes leírás:
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Jó megközelíthetőség

Közepes szintű megközelíthetőség

Gyenge megközelíthetőség

Megközelíthető kerékpárúton

Nem megközelíthető
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Az eredmények felhasználási lehetősége: 

▣ azok a gyenge pontok azonosítása, ahol beavatkozásra van 

szükség;

▣ desztináció tervezés (pl. szállashelyek tervezése a jó 

kapcsolatokkal rendelkező helyeken).

Az algoritmus továbbfejlesztésének lehetősége:

▣ az emlékezetes turisztikai élmények földrajzi 

elhelyezkedéseinek azonosítása és azoknak a 

megközelíthetőségének felmérése.



Hátter:

▣ A turisták közlekedési módszer választásának befolyásolásához szükséges a 

választás okainak megértése.

▣ Bár a közlekedési módszer választása egy összetett és dinamikus folyamat, 

a múltban a tényezők leggyakrabban csak keresztmetszeti felmérések 

alapján voltak meghatározva.

▣ A döntéshozatal időbeli összetevőjének figyelembevétele érdekében más

kutatási megközelítés használata indokolt.

Cél:

▣ Veszprém város látogatóinak közlekedési módszer választással 

kapcsolatos kritikus döntési pontok azonosítása.
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▣ Az oltások elfogadása vagy 

elutasításának okainak 

azonosításához, Wheelock et 

al. (2013) a döntéshozás 

feltérképezését használták 

mint kutatási módszert.

▣ Az üzleti életben és a 

marketingben ezt a módszert 

az ügyfelek útjának 

feltérképezésenek (customer 

journey mapping) nevezik.
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▣ Mivel a turizmus kontextusában, nem praktikus 

órákat tölteni a látogatók tapasztalatainak 

feltérképezésével, egy új adatgyűjtési módszer 

került kidolgozásra – az úgynevezett döntési 

kártyák.

▣ Ezek a kártyák lehetővé tették a városba 

látogatók döntéshozatal folyamatának 

felmérését, akár az utcán is. 

▣ Következő lépésként, ezek a döntési kártyák 

döntéshozási térképek létrehozására lesznek 

felhasználva, amelyek további 

összehasonlítása a kritikus döntési pontokat 

meghatázozását fogja segíteni. 14

Mikor és hogyan döntötte el, 

hogy Veszprémbe látogat? 





Az eredmények értékessége: 

▣ A döntési pontok azonosítása után, közlekedéspolitikai vagy egyéb eszközöket 

lehet kidolgozni, és hatékonyságukat természetes kísérletekkel lehet tesztelni.

▣ Az egyedi döntési pontokat megcélzó eszközöket a viselkedésgazdaságtan 

vagy a magyarok kulturális dimenzióinak (cf. Hofstede) betekintése alapján 

lehet megtervezni.
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▣ A közlekedés hozzáférést biztosít a társadalmi tevékenységekhez és ezzel vagy

megkönnyíti az emberek társadalmi beilleszkedését vagy kirekesztéshez vezet.

▣ A személyautó használattól függő közlekedési rendszerek nagyobb valószínűséggel 

kizárjak az aktív társadalmi részvételből az időseket, a fogyatékkal és alacsony 

jövedelemmel élőket.

▣ Mivel a vezetői engedélyt birtoklók száma az egész világon csökken, ez azt jelenti, hogy 

a jövőben, a jó tömegközlekedési rendszerrel nem rendelkező vidéki térségek nem 

lesznek vonzóak életvitelszerű tartózkodásra.

▣ Ez azt is jelenti, hogy az ilyen vidéki desztinációk el fogják veszíteni a vezetői engedély 

nélküli turistákhoz a hozzáférést és így gazdaságilag is romlani fognak.

▣ Az önjáró autók és más innovatív közlekedési technológiák terén elért korlátozott 

haladás mellett a tömegközlekedés fejlesztése továbbra is az egyetlen megvalósítható 

lehetőség e tekintetben.
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Kérdések, megfigyelések, hozzászólások?
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