
Rövid bevezető  
 

Az eszköz elindításához kattints „A Roadmap eszköz elindítása” ikonra. Ez átirányít a „Városvarázsló” 

oldalra. A városod beállításainak és a fenntartható városi közlekedéspolitikák értékelésének 

általános folyamatát az alábbi folyamatábra és hozzá tartozó leírás ismerteti: 

 



1. lépés: Városvarázsló 

Város típusa 
A Városvarázsló segítségével gyorsan megalkothatod a városod profilját. Először néhány alapvető 

információt kell megadni, például hogy melyik országban található, és hogy milyen típusú városról 

van szó a lakosságszáma és a térbeosztása alapján. Ezenkívül néhány további információt is meg kell 

adni.  

A jobb oldalon található útmutató segítségével először ezeket a mezőket töltsd ki. Fontos, hogy ezek 

a későbbiekben nem módosíthatók, ezért érdemes utánanézni az információknak, mielőtt 

továbblépnél. Ha minden mezőt hiánytalanul kitöltöttél, válaszd a „2. A város testre szabása” fület. 

A város testre szabása 
A város testre szabása oldalon tovább finomíthatod a városmodelledre alkalmazandó eszköz 

beállításait. Ugyanúgy járj el, mint a Város típusa fülön. 

Ha minden mezőt hiánytalanul kitöltöttél, kattints az oldal alján található „Befejezés” gombra. Ezzel 

működésbe hozod az eszközt, amely egy grafikus felületet fog megjeleníteni, ahol a füleken még 

tovább finomhangolhatod az alkalmazást. 

2. lépés: Haladó beállítások (opcionális) 
Most, hogy a Városvarázslón keresztül megadtad a városodra vonatkozó beállításokat, elkezdheted 

kialakítani azt a képet, hogy a városod különböző szakpolitikái és tulajdonságai, illetve a lakosság 

hogyan befolyásolja majd a közlekedési szolgáltatásokat. Mielőtt elkezdenéd hozzáadni a 

szakpolitikákat, érdemes átgondolni, hogy szükség van-e a városod jelenlegi tulajdonságainak 

további testre szabására. Ezt a „HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK” fül alatt teheted meg. Itt lehetőséged nyílik 

különféle jellemzők és referenciaév-átlagok megadására, amelyekkel tovább finomítható a 

szakpolitikák kiszámításának alapja. Ez egy opcionális lépés, és a beállításához részletesebb 

információkkal kell rendelkezned a városodról és annak közlekedési rendszeréről. 

A városodra leginkább jellemző beállítás kiválasztásával haladj végig a füleken az ablakban. Az egyes 

beállításokhoz tartozó súgótippek megtekintéséhez kattints az „i” ikonra. Ha azt látod, hogy az egyik 

beállítás nem helyes, itt bármikor megváltoztathatod azokat, kivéve az 1. lépéshez tartozó 

városbeállításokat. 

3. lépés: Adj hozzá meglévő szakpolitikákat (opcionális) 
A városod most már készen áll, hogy hozzáadd a különböző szakpolitikákat, amivel számos 

potenciális célkitűzés pontosítható. Ezen a ponton érdemes elgondolkozni azon, hogy mely konkrét 

szakpolitikákat hajtották már végre a városodban. Néhányat ezek közül már megadhattál a fent 

említett haladó beállításokban. Ugyanakkor ezen a ponton is adhatsz hozzá meglévő szakpolitikákat, 

mielőtt beállítanád a referenciaalapot, amelyhez képest az új szakpolitikai beavatkozások hatásait 

fogod mérni. 

Ez egy opcionális lépés, amely során ugyanúgy kell eljárni, mint amikor további szakpolitikákat adsz 

hozzá az alábbi ismertetés szerint. 



4. lépés: Határozd meg a referenciaalapot 
Miután megadtad a városod aktuális állapotát, az eszköz bal alsó sarkában található „BEÁLLÍTÁS 

REFERENCIAALAPKÉNT” gomb megnyomásával lehetőséged nyílik ezt referenciaalapként beállítani. A 

gomb megnyomása után az eszköz elmenti az eredményeket, és ezekhez képest fogja megmutatni a 

változtatások hatásait, amikor új szakpolitikákat adsz hozzá vagy meglévőket módosítasz. A 

referenciaalap minden kimeneti grafikonon fix értékként fog megjelenni. A referenciaalap bármikor 

módosítható. 

5. lépés: Adj hozzá és módosítsd a szakpolitikákat 
Most már elkezdheted annak a felderítését, hogy milyen hatásokat gyakorolnak az új szakpolitikák a 

városodra. Az „ADJ HOZZÁ SZAKPOLITIKÁKAT” gomb megnyomásával egy sor szakpolitika jelenik meg 

az ablakban. A szakpolitikákat a típusuktól függően 5 csoportba rendeztük. Az egyes szakpolitikákról 

további információk az „i” ikonra kattintva érhetők el. A szakpolitikákat egyesével is kijelölheted, de 

kiválaszthatsz egy egész csoportot is. Ezenkívül egy konkrét célkitűzés (például forgalmi torlódások 

csökkentése) eléréséhez előre kiválogatott szakpolitikákat is kijelölhetsz a jobb oldalon található 

szakpolitikai csoportok segítségével. Ezek a gombok automatikusan kiválasztják neked az adott 

célkitűzéshez tartozó szakpolitikákat. 

Miután kiválasztottad a szakpolitikákat, kattints a jobb felső sarokban lévő „X”-re, és a kijelölt 

szakpolitikák automatikusan alkalmazásra kerülnek. Az „Adj hozzá szakpolitikákat” gombra kattintva 

bármikor hozzáadhatsz vagy eltávolíthatsz szakpolitikákat; ha elkészültél, kattints ismét az „X” 

gombra. 

Miután kiválasztottad a szakpolitikákat, azok a Városvarázsló ablak bal oldalán jelennek meg. Itt 

felfedezheted őket, és a saját szakpolitikai követelményeidnek megfelelően beállíthatod a 

változókat. A súgótippeket itt is az „i” ikonra kattintva érheted el. Ha nem vagy biztos benne, hogy 

milyen értékeket vigyél fel, az eszköz automatikusan kitölti neked azokat. Itt bátran kipróbálhatod, 

hogy az értékek megváltozása milyen hatással lenne a városmodellre. 

6. lépés: Exportáld az eredményeket 
Az eredményablakban azonnal megtekintheted az eredményeket a grafikonok segítségével. A 

grafikus eredmények három csoportba oszthatók: közlekedési hatások, környezeti hatások és 

gazdasági hatások. Az „i” ikonra kattintva további információkat olvashatsz a szóban forgó 

eredményről. Az eredmények prezentációkba vagy más módon történő felhasználásra is 

exportálhatók. Az adatok CSV fájlba menthetők, illetve maga a kép felhasználásra készen, PNG 

fájlként is exportálható. Az exportáláshoz csak kattints az eredményablakban található grafikonok 

alján elhelyezkedő megfelelő gombra. 

7. lépés: Mentsd el az URL-címet 
A városhoz kiválasztott szakpolitikai beállítások bármikor elmenthetők, és így ott folytathatod a 

munkát, ahol abbahagytad. Ehhez egyszerűen csak kattints a „MENTSD EL AZ URL-CÍMET” gombra az 

eredményablak felett. Egy felugró ablak fog megjelenni, ahonnan elmentheted a címet, és bármikor 

visszamásolhatod az internetes böngésződbe. 

 


