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Választható tevékenység
A SUMP-folyamat többlépcsős, amely a 
folyamat megfogalmazásától a terv és az 
intézkedés kiválasztásáig tart. A grafikon a 
tervezők négy SUMP kihívással kapcsolatos 
feladatait foglalja össze. Az intézményi 
együttműködés és részvételi 

tervezés folyamatos, horizontális tevékenység, 
amelynek korán, már a SUMP-folyamat 
megfogalmazásának fázisában el kell 
kezdődnie. Az intézkedés-kiválasztás, illetve a 
nyomonkövetési és értékelési tevékenységek 

különösen később, az elemzés és műszaki 
tervezés fázisában érdekesek. A grafikon 
a SUMP első kidolgozását mutatja, a SUMP 
felülvizsgálatának és aktualizálásának a már 
létrehozott struktúrákra kell épülnie.
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Nyomon követés és értékelés – a kihívás dióhéjban
A nyomonkövetési és értékelési tevékenységek a fenntartható 
városi mobilitási terv (SUMP) megvalósulási folyamatának 
helyzetéről és az irányadó intézkedések hatásáról 
szolgáltatnak adatokat. Ezt a feladatot a közlekedési 
intézkedések végrehajtása előtt, alatt és után végzik. A 
döntéshozók, a potenciális finanszírozási szervek és a 
helyi érintettek rendszeres tájékoztatása bebizonyíthatja, a 
közösségek számára az SUMP megvalósulásának hasznait, 
segítheti a költségarányos projektek megvalósulását és 
kimutatható, hogy érdemes-e a folytatni a stratégiát, vagy a 
siker érdekében változtatni kell rajta.

A módszeres nyomon követési, és értékelési tevékenység 
növeli a tervezési folyamat és az intézkedések végrehajtásának 
hatékonyságát, elősegíti az erőforrás-felhasználás 
optimalizálását, illetve biztosítja a tapasztalatokat a jövőbeli 
tervezéshez és a közlekedési intézkedések értékeléséhez.

A nyomon követés és értékelés hatékony alkalmazásának 
buktatói általában a következők: 
•	 tapasztalathiány;
•	 szűkös pénzügyi és személyi erőforrások;
•	 szakmai tudásbeli hiányosságok a teljesítménymutatók 

meghatározása, az adatok lekérdezése, gyűjtése, 
előkészítése és értelmezése tekintetében; illetve 

•	 eredménytelen monitoring és értékelési módszerek.

Az eljárások, az indikátorkiválasztás, a tájékoztatás és 
folyamatértékelés vonatkozásában az ilyen problémák 
megoldására vonatkozó, eddigi tapasztalatok alapján 
összeállított legfontosabb ajánlások a következő oldalon 
találhatók. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a nyomon követés 
és értékelés tevékenysége hogyan illeszkedik a SUMP 
kidolgozásának folyamatába.   

A SUMP-kidolgozás folyamatának legfontosabb feladatai 
Forrás: Rupprecht Consult, 2016
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A nyomon követés és értékelés részletes eljárásának 
meghatározása

Lehetőség szerint a SUMP-folyamat korai szakaszában 
ki kell dolgozni egy monitoring és értékelési tervet. 
Ez ismerteti a legfontosabb értékelési és monitoring 
kérdéseket, illetve bemutatja, hogy milyen monitoring és 
értékelési tevékenységet mikor fognak elvégezni, ki felel 
értük, milyen erőforrások szükségesek, illetve kik fognak 
benne részt venni. Ezzel biztosítani lehet az elégséges 
erőforrások elkülönítését, meg lehet előzni az adatgyűjtéssel 
kapcsolatos szervezetlen munkát, javítani lehet a feladat 
elfogadottságát, illetve támogatni lehet a SUMP-folyamat 
során a helyes projektvezetést. A megfelelő színvonalú 
adatkezelési folyamatok alapvetőek egy megalapozott SUMP 
kidolgozásához és végrehajtásához. A CH4LLENGE projektben 
a közlekedéstervező szakemberek számára kidolgoztak egy 
sablont a monitoring és értékelési tervek készítéshez. 

A nyomon követés és értékelés összefüggéseinek 
meghatározása 

A nyomonkövetési és értékelési tevékenységek megtervezése 
előtt világosan meg kell fogalmazni a közlekedési 
célkitűzéseket, a beavatkozások listáját és tisztázni kell a 
kívánt eredményeket. Ennek része egy alap forgatókönyv 
meghatározása, amely leírja, hogy SUMP nélkül hogyan 
alakulna a várostérség közlekedési helyzete.    

Az indikátorok és célok kiválasztása

Az indikátorok kiválasztásának módszeres megközelítése 
segíti a SUMP célkitűzéseit tükröző, illetve a célok elemzését 
támogató, legfontosabb mutatók meghatározását. A mutatók 
lehetséges listáját, illetve a kiválasztásukra vonatkozó 
útmutatást a Nyomon követés és értékelés kézikönyv 
tartalmazza. A jól mérhető célok meghatározása biztosítja 
annak lehetőségét, hogy nyomon kövessük, a célkitűzések 
mennyiben valósultak meg. Ha a célokat és mutatóikat jól 
fogalmazzuk meg, a döntéshozók és a nyilvánosság könnyen 
megérti azokat, és ösztönözik a jobb eredmények elérését.

Az eredmények hatékony kommunikációja

Ahhoz, hogy a SUMP-beavatkozások potenciális előnyeit széles 
körben megismertessük, fontos az adatok és az eredmények 
világos és hatékony kommunikációja. Ennek érdekében 
törekedni kell az adatok tömör, de átfogó szemléltetésére és 
bemutatására. 

A SUMP tervezési-, és megvalósulási folyamat 
értékelése

A CH4LLENGE létrehozott egy SUMP-önértékelő eszközt, 
amelynek segítségével a tervezésért felelős intézmények 
ellenőrizhetik és bizonyíthatják, hogy a településük mobilitási 
terve mennyiben felel meg az Európai Bizottság SUMP 
tervekkel kapcsolatos elvárásainak. 

A SUMP nyomon követése és értékelése 
Forrás: City of Dresden
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Más tudnivalókra is kíváncsi? 

További információkat és különböző gyakorlati  
példákat tartalmaz a következő anyag:   
Nyomonkövetési és értékelési kézikönyv

További információkért csatlakozzon hozzánk:   
www.eltis.org és www.sump-challenges.eu
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Monitoring and evaluation

The Vienna City Administration is dedicated to strategic urban and transport planning for several decades. 
Monitoring of the performance and development of patterns in travel behaviour have been a part of Vienna’s 
“Transport Master Plan 2003”. The method of choice was recurring in-depth evaluations with 5 years 
between the publications. The full reports were published and are available for free on the city’s website. 
Vienna considers this an important component of a transparent planning process.

The latest evaluation was finalised in 2013. Findings and conclusions provided the basis for the new “Urban 
Mobility Plan Vienna” which was adopted in December 2014 and sets the vision and tasks until 2025. 
This way Vienna addressed the SUMP cycle’s essential steps “learn the lessons” and “prepare well/self-
assessment”.

LOCAL SPOTLIGHT: 
Data presentation in Vienna

Pedestrianised zone in Vienna.  
Photo: Magistrat der Stadt Wien

3.3.2 How to analyse indicators

Descriptive statistics, usually reported together with 
the summary tables, provide a summary of the main 
features for indicator data and are a way to identify 
changes over time. Trend estimations can be achieved 
using regression analysis. However, in order to be able 
to derive reliable conclusions from the analysis of the 
data, inferential statistical methods, e.g. hypothesis 
testing, need to be carried out. This is recommended 

only for the evaluation, not the monitoring of indicator 
data.  

It is important to include comments on the statistical 
robustness of data and report any data issues that 
might have occurred during collection, e.g. changes or 
failures of monitoring equipment or skewed samples 
for surveys.
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Monitoring and evaluation

The production of ‘Impact Reports’ has been a theme of practice improvement in SUMP delivery for the 
West Yorkshire Combined Authority, WYCA. Impact Reports consist of a quantitative assessment of a 
project’s’ outcomes against SUMP objectives and targets, complemented by a qualitative evaluation or 
“lessons learnt”. Impacts Reports are targeted at smaller scale interventions e.g. below £5 million in value, 
and are an attempt to gather intelligence in a proportionate, cost effective manner. They are produced for 
specific schemes for limited knowledge of impacts exists. Dedicated funding for the Impact Reports is 
included in the annual capital plan. The process is aimed at creating an evidence base of the impacts of a 
range of interventions, and using this knowledge to input to the identification and development of future 
delivery programmes.

LOCAL SPOTLIGHT: 
WYCA’s SUMP Impact Reports

3.3.3 Assessing impacts against quantified 
targets 

The SUMP Guidelines (Rupprecht Consult, 2014) 
recommend setting measurable targets for the 
evaluation of impacts. According to these “Targets 
should be „SMART“ (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound) and refer to the agreed 
objectives.” Providing clear targets for each objective 
sets clear guidance for the direction of change and a 
way of measuring the extent to which objectives are 
achieved. If they are well defined, decision-makers and 
the public can easily understand them and they can be 
an incentive to aspire better results.  

However, there is a risk that funding allocations from 
central governments or funders could be linked to target 
achievement which might incentivise local authorities 
to concentrate on a narrow set of indicators, neglecting 
wider impacts (Marsden et al., 2009, Marsden and Snell, 
2009). A more flexible approach that leaves greater 
room for decision on targets at the level of the local 
authorities rather than applying a universal set targets 
is, therefore, preferable, as e.g. adopted for the latest 
rounds of local transport plans in the UK.

The following principles should be followed when 
setting targets: 

•	Targets should ideally be set for all objectives; 
otherwise there is a risk that those with a target 
implicitly receive larger attention than those without.

•	Targets need to be (reasonably) equally cost-effective to 
achieve, otherwise the strategy will implicitly focus on 
those targets that cost least to achieve.

•	Performance targets should be defined for core 
outcome indicators in the first step. Concentrating 
on those avoids inconsistencies that could occur 
between targets on output achievement and underlying 
objectives and reduces the burden of defining 
quantifiable targets for all indicators. 

The development of SUMP indicators can then be 
monitored by comparing their development against the 
specified targets or directions of change in a checklist 
format. This can e.g. be illustrated by a traffic light 
system as in the SUMP for Lund (City of Lund, 2009), 
see Figure 13. This approach is useful in particular 
during monitoring if a limited number of indicators 
are observed or in the evaluation of SUMPS to assess 
whether the development of transport activity indicators 
follows the desired path. 
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