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Modal split cél 2030

Muszáj valahol beavatkozni, a meghatározott célok eléréséhez!
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Budapesti jövőkép

Csak Budapesten belül egy átlagos 

napon 1 088 470 utazás történik személygépjárművel.

A modal split cél eléréséhez

-280 000 személygépjárművel történő utazás szükséges.

Fentiek eléréséhez elengedhetetlen forgalmat csillapítani, 

amelynek döntéstámogató eszköze az EFM!



• 2015 előtt minden tervezőirodának más 
forgalmi modellje volt, ezért az eredményeket 
nem lehetett összehasonlítani

• Bárki számára hozzáférhető és felhasználható

• A különböző tervezési feladatok során történő 
újabb fejlesztések révén folyamatosan 
tökéletesíthető

• A projektek stratégiai megalapozása, a 
projektértékeléseknél a költség-haszon 
elemzések bemenő adatainak alapja
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Egységes Forgalmi Modell (EFM) 

Egy önálló, integrált, rendszeresen frissülő 

közlekedési modell, a BKK Zrt. saját 

tulajdonában lévő döntéstámogató eszköz.

Az M3-as metró felújítása és a Lánchíd 

lezárása alatti modellezett forgalmak



Az EFM üzemeltetése és fenntartása az arról szóló 
belső szabályzat szerint történik.

Az üzemeltetés főbb feladatai:

• Az EFM hálózati modelljének frissítése évente,

• Az EFM igénymodelljének frissítése 4 évente,

• Külső megkeresések kezelése,

• Belső modellezési feladatok 
ellátása,

• Modell technikai fejlesztése,

• Disszemináció.

Az Egységes Forgalmi Modellel támogatott 
projekttervezés az Európai Unió részéről elvárás.
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Egységes Forgalmi Modell üzemeltetése

Budapest 

zónafelosztása 

az EFM-ben



A Covid járvány megnehezítette a frissítést, a megszokottól eltérően nehezebben lehetett a  forgalomszámlálások 
eredményeire alapozni. 
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EFM felhasználások száma (2022. augusztus 31-ig)

Külső felhasználás Belső felhasználás

• A belső adatigények 
száma 
megsokszorozódott.

• Előtérbe került az 
adatalapú 
döntéshozatal.

• Megnőtt az igény a 
modellezésre.

*

*08.31-ig.

A modellezés szerepe erősödik az adatalapú döntéshozatalban



• A BKK-ban 1 nagykapacitású dedikált 
számítógép áll a modellezés rendelkezésére

• 2-3 fő foglalkozik a modell frissítésével, 
fejlesztésével és használatával

• A Budapesti Mobilitási Terv (BMT) 10-15 db 
projektjeinek modellezése folyamatos feladat

• Stratégiai kérdések döntéstámogatása 
(Lánchíd, M3-as metrópótlás, Aquincumi híd, 
Rakpart stb.)

• Területfejlesztési projektek támogatása 
modellezési adatokkal

• Diplomamunkák, OTDK dolgozatok 
támogatása 
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Az EFM használata a BKK mindennapjaiban



2020-ra elkészült az igénymodell integrálása az 
EFM-be

• Tapasztalatok, visszajelzések alapján kisebb 
korrigálások történtek a hálózaton és a 
procedure folyamatokban

• 2021 ősze óta SV05.02 igény modell 
integrálás pontosítása

Az évenként frissített modell SV06 verziójának 
kiadása idén ősszel 

• P+R és B+R módváltás integrálása

• Hálózati módosítások és javítások 

• 2022-es közúti forgalomszámlálások

• Nem kerül bele: 2022-es közösségi 
közlekedés (háztartásfelvételre lenne 
szükség)
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Folyamatos frissítés és fejlesztés 

A fejlesztéseket és frissítéseket részben belső erőforrásból, 
részben külső vállalkozó bevonásával valósítjuk meg.



A fejlesztett modul 
megfelelően kezeli 

• a first mile/last mile
utazásokat;

• a városon belüli 
módváltásokat
(P+R, B+R);

• a városhatáron átlépő 
utazások esetén a 
személygépjárműről 
közösségi 
közlekedésre/közösségi 
közlekedésről 
személygépjárműre 
történő átszállásokat 
(P+R).
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P+R, B+R modul fejlesztés eredményei



P+R modul

• Budapest területe

• Parkolóhely kihasználtság 
vizsgálatra használható

• Területi és indokcsoport arányok 
további kalibrálást igényelnek

• Budapesten kívüli terület

• Környező településekről irányuló 
igényeket megmutatja

• Parkoló település ráhordás hiányzik

• Haránt irányú kommunikáció 
hiányzik

B+R modul

• Igények irányultságát megmutatja

• Egy terület vizsgálatára használható
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P+R, B+R modul fejlesztés eredményei

Alap P+R igények okozta változás: közúti változás 

[személygépkocsi/nap] 



A modell működik!

Megvizsgáltuk a korábban 
modellezett és a tényleges 
forgalomnagyságokat.

A fentiek alapján a modell nagy 
pontossággal előre ki tudta mutatni a 
bekövetkező forgalmi 
átrendeződéseket.

A kisarányú eltéréseket az elaszticitás 
magyarázza. 

A modell külső tényezőket nem tud 
figyelembe venni.
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Jelenlegi modell hitelessége és korlátjai

Az M3-as metró középső szakaszának 

pótlása, a Lánchíd és a pesti alsó rakpart 

lezárása alatt az Egyéges Forgalmi 

Modell (EFM) és a tényleges 

forgalomnagyságok közötti eltérések 

[ jármű/nap] 



• Háztartásfelvétel alapján frissítés

 Utoljára 2019-ben volt, 4 évente 
esedékes

• Modal split (háztartásfelvételből)

• Szűkös források miatt az 
agglomeráció fejlesztésére nem lesz 
lehetőség 

• Fő fókusz a hatékonyságon van –
szakmai megbeszélés 
kezdeményezése, mit javasolnak a 
modellt használók

• Háztartásfelvétel és/vagy Stated
preference vizsgálat stb.
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A BKK további EFM fejlesztéseket tervez megvalósítani 2023-ban is


