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Bevezetés 
DR. HABIL. HORVÁTH BALÁZS–MOLNÁR LÁSZLÓ ÁRPÁD

Korunk a digitalizáció, illetve általa 

gerjesztetten is a mobilitás kora. A 

digitalizáció által besűrített napi in-

terakciók és kiterjesztett napi kap-

csolati tér a valós és virtuális mo-

bilitás robbanásszerű növekedését 

eredményezte. Szűkebb és tágabb 

életterünk jellemzője a permanens 

mozgás. A mobilitás izgalmi álla-

pota jórészt következmény, amely-

nek okozói a túlhajszolt növekedés 

és a fogyasztás, annak szétterülő, 

koordinálatlan létesítményei, a 

megváltozott gazdasági és terület-

használati struktúra. Mint ahogy a 

mobilitást kiváltó igények a közle-

kedési szektoron kívül keletkeznek, 

úgy a mobilitás hatásainak nagyobb 

része is a közlekedési szektoron túl-

mutatva érvényesül. Különösen így 

van ez a városi környezetben, ahol 

a közlekedés városi területhaszná-

lattal és városi életminőséggel való 

viszonya ugyanúgy rendkívül szo-

ros, mint amilyen szoros a közleke-

dési hálózat és a város szerkezete 

közötti viszony, vagy a közlekedési 

folyamatok és a közterek minősége 

közötti viszony.

A közlekedési tanulmányaikat kez-

dő diákok elsők között tanulják 

meg, hogy „a közlekedési igény 

egy származtatott igény, amely az 

egyes funkciók területi szétválasz-

tódásának az eredménye”. Nem ott 

dolgozunk, ahol lakunk, nem ott la-

kunk, ahol vásárolunk…. Mindezek 

alapján könnyű belátni, hogy a köz-

lekedés helyzetéről, problémáiról, 

megoldásairól nem beszélhetünk 

az azt körülvevő területhasználat 

vizsgálata nélkül. A kettő igen szo-

ros köteléket alkot, amelyről gyak-

ran és könnyen megfeledkezünk, 

pedig múltunkban számtalan eset-

ben bebizonyosodott, hogy a terü-

let és közlekedés kölcsönhatásának 

figyelembevétele időtálló területi 

és közlekedési megoldásokat ered-

ményez.

A komplex megközelítések igénye 

elvárássá teszi a közlekedési prob-

lémák új platformra helyezését. A 

napjaink közlekedési környezeté-

ben bekövetkezett markáns válto-

zások nem hagyhatók figyelmen 

kívül. Mondhatni, a közlekedés 

környezetében az elmúlt évtize-

dek változásaiból következően 

kő-kövön nem maradt. Tágabb és 

szűkebb világunk új kihívásai, a 

globalizáció, a klímaválság, a tech-

nológiák robbanásszerű fejlődése 

az ipari forradalomhoz hasonló vál-

tozásokat idézett elő a kapcsolatok 

alakulásában, és ennek részeként a 

közlekedéssel szembeni elvárások-

ban. A felgyorsult világban a közle-

kedési szektor kétirányú kihívással 

küzd. Egyfelől egyre nagyobb az 

iránta megnyilvánuló igény, másfe-

lől egyre nagyobb teherrel nyomja 

a városok életterét. E kétirányú kihí-

vás jelentette csapdából a kitörés-

hez is kétirányú út vezethet: a köz-

lekedés iránti kereslet csökkentése, 

valamint az indokolt kereslet ener-

gia- és helytakarékos kielégítése.

Ugyanakkor a városfejlődés új fo-

lyamatai, mint a növekvő szuburba-

nizáció, a szétterülő területhaszná-

lat, a gazdasági és a a kereskedelmi 

struktúrák átalakulása, a szolgál-

tatások kínálatának bővülése, az 

életmód változása, a szabadidős 

tevékenységek fontossá válása 

egyaránt a mobilitási igényeket és 

a közlekedési távolságokat növelik. 

A területhasználatnak és az ingat-

lanfejlesztések spontaneitásának 

teret engedve, a közlekedés ellá-

tási szempontok háttérbe kerültek, 

az agglomerálódó urbánus teret 

pedig az utóbbi két évtizedben az 

úthálózat és a gépkocsi jelentette 

mobilitás alakította. Mivel a korábbi 

tradicionális városfejlődést felvál-

tó szétterülő fejlődés közforgalmú 

szolgáltatással nehezen követhető, 

az autós helyváltoztatások száma 

kedvezőtlenül növekedett. E ten-

denciát a közösségi közlekedés 

elégtelen fejlesztése és romló szol-

gáltatási színvonala tovább erősí-

tette. A mennyiségében közel vál-

tozatlan közlekedési infrastruktúrát 

egyre több forgalomvonzó létesít-

mény fogyasztja, a területhasznála-

ti gyakorlat ellene hat a fenntartha-

tó közlekedéspolitikának. 

Pedig nagyvárosaink sűrű városi 

térségeiben a fenntartható köz-

lekedés bázisát a jövőben mind- 
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inkább a magas minőségű kötött-

pályás közösségi eszközök kell, 

hogy jelentsék, az ehhez szükséges 

finanszírozási háttér megterem-

tésével. Ennek részeként a városi 

vasúti infrastruktúrák fejlesztése 

egy olyan, területfejlesztést is be-

folyásoló komplex szolgáltatásfej-

lesztési program része kell, hogy 

legyen, amelyben a pálya, a jármű 

és a kooperatív üzemvitel együttes 

magas színvonalától várható a kö-

zösségi közlekedés vonzerejének 

a növelése. Beleértve ebbe a tö-

megszerűség csökkentését, az ülő-

helyhez való jogot, valamint a nem 

motorizált közlekedési formákkal 

való harmonizációt. Ugyanakkor – 

a realitások talaján maradva – laza 

térségekben elkerülhetetlen te-

ret engedni az egyéni közlekedési 

módoknak – beleértve ebbe a kör-

nyezeti feltételeknek megfelelő au-

tót és a kerékpárt egyaránt – úgy, 

hogy a laza térségekbe kivezetett 

markáns gerincvonalak állomásaira 

kiterjedt ráhordó rendszerek bizto-

sítsák a sűrű térségek felé történő 

utazások minőségi eszközváltását. 

A regionális és városi közösségi 

szolgáltatások, valamint az egyé-

ni és közösségi mobilitási módok 

harmonizálása Európában ma már 

rutinfeladat, mint ahogy a pályaud-

varok és intermodális kapcsolódá-

sok városi szövetbe és városi életbe 

illesztése, minőségi térformálása és 

a kellő szolgáltatói háttérrel törté-

nő ellátása is az. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesz-

tése tehát ma már nem szűkebb 

értelemben vett szakmapolitikai 

feladat, hanem klímaszemponto-

kat követő, egyben területfejlesztő, 

életminőséget formáló, gazdasá-

gélénkítő, kulturális és turisztikai cé-

lokat támogató tényező. A közleke-

désfejlesztés mindig olyan komplex 

tevékenységet kell, hogy jelentsen, 

amely az elhatározott várospoliti-

kai célok ismeretében és a területi 

sajátosságok figyelembevételével 

a területet és annak életterét az 

integráció eszközeivel tudatosan, a 

szerteágazó szempontok harmoni-

zálásával formálja egyfelől a termé-

szeti értékek megőrzése, másfelől 

a regionális versenyképesség opti-

muma irányába.

A terület(felhasználás) figyelembe-

vétele nélkül a közlekedés prob-

lémáit csak tüneti és időszakos 

jelleggel tudjuk megoldani. Ha ke-

vesen megyünk kirándulni, egy kis 

autóval is kényelmesen el tudunk 

utazni, de ha sokan megyünk, a 

nagyobb autóban is nyomorúsá-

gos lesz az utunk. Valahogy így va-

gyunk ezzel városainknál is. Ha jó 

a területfelhasználás, az „átlagos” 

közlekedési megoldások is kivá-

ló, élhető várost eredményeznek, 

míg nem kellően átgondolt terü-

letfelhasználás mellett a leginno-

vatívabb, legkiválóbb közlekedési 

megoldások is csak ideig-óráig 

jelentenek jó környezetet, élhető 

várost. Felfoghatjuk úgyis, hogy 

a közlekedési rendszerek tervezői 

hozott anyagból dolgoznak. Ha jó a 

város szövete, könnyen lehet szép, 

jó „ruhát” szabni, de ha rossz a vá-

ros szövete, a legjobb szabó is csak 

szenved.

Persze ne feledkezzünk meg a 

másik oldalról sem. Hiába a kiváló 

területi tervezés, ha ahhoz nem 

párosul előrelátó, a fenntartha-

tóságot szem előtt tartó közleke-

déstervezés, mert akkor ugyanúgy 

káosz és élhetetlen környezet lesz 

az eredmény. Mire megy a leg-

jobb kompakt város jól szervezett 

közforgalmú közlekedés és gyalo-

golható környezet nélkül? Mit ér a 

vegyes területhasználat, ha ott csak 

személygépkocsiknak alakítunk ki 

parkolókat? Csak jól és előrelátóan 

tervezett közlekedés támogathatja 

a jól és előrelátóan tervezett terü-

lethasználatot, egyik sem életképes 

a másik nélkül.

A közlekedés- és területtervezési 

szakemberek feladata, hogy meg-

mutassák, melyek a lehetséges 

megoldások, és azoknak melyek 

a várható hatásai. A döntéshozók 

felelőssége pedig, hogy a szakmai 

javaslatok alapján megfelelő irány-

ba indítsák el a szekeret. Sikeres vá-

rosok jó gyakorlatai igazolják, hogy 

nincs hatékony városműködés az 

infrastruktúrák, a hálózatok, a szak-

mák, az érintett köz- és magán-

szereplők együttműködése nélkül. 

Különösen, hogy a városműködés 

irányát és folyamatait ma olyan – 

néhány évtizede még alig használt 

– szavak írják le, mint ökoszisztéma, 

klímaválság, fenntarthatóság, ener-

getikai egyensúly, Smart City, Big 

data, algoritmus, applikáció, integ-

ráció, kompaktság, közösségi terve-

zés és sorolhatnánk…. 
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A Futureal ingatlanfejleszté-
seinek, különös tekintettel az 
ETELE Plazának a közlekedési 
kapcsolatai

Interjú Radványi Gáborral, a Futureal 
főépítészével

DR. SZERI ISTVÁN–MOLNÁR LÁSZLÓ ÁRPÁD–DR. DENKE ZSOLT

Radványi Gábor több mint 25 év iparági tapasztalattal rendelkezik. 2006-ban csatlakozott a Futu-
real-csoporthoz, ahol jelenleg a Futureal hazai, valamint nemzetközi kereskedelmi és városfejleszté-
si projektjeinek megtervezéséért felel. Korábban vezető építészként működött közre hotel-, keres-
kedelmi- és lakóingatlan-projektek megvalósításában. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesület 
(HuGBC) alapító tagja.

> Milyen szempontok játszanak 
szerepet a Futureal ingatlanbe-
ruházásainak helyszínválasztá-
sában? 

Egy ingatlanfejlesztési folyamat két 

irányból tud realizálódni. Az egyik 

esetben a piacra kerül egy fejlesztési 

terület, egy üres vagy beépített telek, 

amelyről el kell döntenünk, hogy ér-

dekes lehet-e számunkra, és ha igen, 

akkor milyen funkciójú fejlesztést tar-

tunk reálisnak az adott lokációban. 

Itt a telekárat a terület potenciálja 

határozza meg, amely az elhelyezke-

désen túl az oda építhető volumen-

ből adódik. A másik esetben a piaci 

igényeken alapuló fejlesztéseinkhez 

keresünk az adott funkcióra alkalmas 

területeket. Míg egyik esetben a hely-

színek, telkek kínálati, a másik eset-

ben a vásárlók, bérlők keresleti piaca 

a fejlesztési folyamat katalizátora.

 > Ezek közül a közlekedési adott-
ságok mekkora súllyal esnek latba?

Az ipari forradalom egyik ritkán ki-

emelt hatása, hogy az emberiség 

képessé vált leküzdeni a távolsá-

got. A korábbi bezárt világok ki-

nyíltak és pár száz év alatt elértük, 

hogy a bolygó bármely pontjára 

eljuthatunk. A különböző desztiná-

ciók között pont az teszi a különb-

séget, hogy mennyire könnyen 

juthatunk el az adott helyszínre. Az 

elérés ezen differenciáltsága hatá-

rozza meg az adott helyszín műkö-

dőképes funkciót. Az alapján, hogy 

milyen modalitással mennyi ember 

képes kényelmesen eljutni egy in-
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gatlanba, az a funkción belül meg-

határozza annak sikerét és ezáltal 

az ingatlan értékét. Ezen elvek tel-

jesen mást jelentenek a logisztika 

esetében, mint a lakóingatlan-fej-

lesztés során. Nagy látogatószá-

mot elváró kereskedelmi épületek, 

sportlétesítmények, közintézmé-

nyek vagy irodaházak esetében 

alapvető, hogy a helyszín elérését 

mely közlekedési eszközök milyen 

arányban tudják kiszolgálni. Ha a 

közlekedési infrastruktúra kapaci-

tása nincs összhangban a funkció 

elvárásaival, akkor az diszkomfortot 

jelent. Egy felelős ingatlanfejlesztő 

vagy infrastruktúra-fejlesztő ezeket 

a rizikókat próbálja minimalizálni.

> Milyen módszereket használnak 
egy beruházási terület kiválasztá-
sánál az érintett terület közlekedé-
si forgalmának mérésére?

Elsősorban fontos rögzíteni, hogy 

mi laikusként szakembereket vonunk 

be az ingatlanfejlesztés minden kap-

csolódó területéről. Minden esetben 

fontos egyértelműen látni az adott-

ságokat, a közlekedési lehetőségek 

fejlesztési lehetőségeit és nem sza-

bad figyelmen kívül hagyni a fejlesz-

tés közlekedésből fakadó hatásait, 

amivel teljes életciklusában segíthet 

a környezetének vagy terhelheti azt. 

A kereskedelmi fejlesztéseknél alap-

vető előre tudni, hogy kik, hogyan és 

milyen számosságban fognak eljutni 

az épületünkhöz. Ezek a „catchment 

study”-k számunkra a potenciális vá-

sárlóerőt és annak rétegződését kell, 

hogy bemutassák, külön vizsgálva 

a gyalog, a tömegközlekedéssel és 

a gépjárművel érkezők körét. Ter-

mészetesen az egy következő szint, 

hogy amikor már az épületünk köz-

vetlen környezetében vannak, akkor 

milyen módon tudunk mindenkinek 

minél kényelmesebb bejutást bizto-

sítani. A környező úthálózat jövőbe-

ni működését szimulációs progra-

mok segítségével vizsgáljuk és ezek 

képezik az alapját a közúti infrastruk-

túrát és a forgalomszervezést érintő 

fejlesztéseknek.

> Mennyiben befolyásolta Önöket 
az ETELE Plaza területének kivá-
lasztásánál, hogy a terület mellett 
Budapest legnagyobb közforgal-
mú közlekedési intermodális cso-
mópontja van kialakulóban?

Etele tér, balra az Etele (Szakasits Árpád) út, az előtérben a Budai Lottó Áruház, a háttérben a 
Hadak útja pontházai, 1974-ben (forrás: Fortepan/Bojár Sándor, képszám: 195327)

Forrás: Futureal
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Talán nem mindenki tudja, hogy 

már 15 éve hittünk ebben a loká-

cióban, akkor vásároltuk meg az 

Etele Plaza bevásárlóközpont és a 

Budapest ONE irodakomplexum 

telkeit. A 4-es metró, illetve akkor 

még annak az ígérete tette fel ezt 

a helyszínt a fejlesztési térképre. 

Már akkor éreztük a területben 

rejlő potenciált és próbáltuk meg- 

győzni a különböző „sapkában” 

ülő, de tulajdonképpen köztulaj-

donú területek felett diszponáló 

„tulajdonosokat”, hogy a budapes-

ti intermodális központok közül itt 

találkozik a legtöbb különböző mo-

dalitás és mindezt egy óriási szaba-

don fejleszthető terület öleli körbe. 

A több mint 700 000 m2 fejlesztési 

lehetőségből hihetetlen, hogy csak 

a magántulajdonú területeken rea-

lizálódott ez a potenciál.

> A közlekedési infrastruktúra 
elégtelen volta esetében (a parko-
lókapacitást kivéve) milyen jellegű 
hiánypótló közlekedési beruházá-
sokat valósítottak meg a beruhá-
zás során?

Ez a terület messze többre hiva-

tott és alkalmas. A közlekedési 

fejlesztések nem városfejlesztési 

gondolatok, hanem közlekedés-

fejlesztési elképzelések alapján 

realizálódtak itt. A fejlesztéseink 

nem generálnak többlet forgalmat, 

hanem kiszolgálják a meglévőt. A 

kereskedelem városi decentralizá-

lása, az alközpontokban, bevásár-

lóközpontokban megépült kon-

centráció az értelmetlen városon 

belüli forgalmat csökkenti. Ilyen 

szempontból az Etele Plaza meg-

szűri a kiszolgálatlan agglomeráció 

kereskedelmi igényeiből fakadó 

forgalomtól Dél-Budát, illetve ké-

nyelmes bevásárlási pontot ad az 

ingázóknak, mivel útba esik nekik. 

A négyes metró végállomására rá-

hordó agglomerációs, illetve külvá-

rosi tömegközlekedésben nem volt 

hiány, amit pótolnunk kellett volna, 

amit mi nyújthatunk ezen emberek 

számára, az az átszállási helyszín 

környezetében elérhető kereske-

delem, szolgáltatás, vendéglátás és 

szórakozás.

> Amennyiben tovább fejlődik a 
terület szomszédságában működő 
intermodális közlekedési csomó-
pont, milyen fejlesztéseket tarta-
nának indokoltnak?

Talán a legfontosabb fejlesztendő 

elem az maga a Kelenföldi pályaud-

var. Budapesthez méltatlan, hogy 

így ez a látvány fogadja a fővárosba 

vasúton érkezőket. Ennek az átme-

nő és fejpályaudvarnak nem készül-

tek el a többi modalitással kulturált 

kapcsolatot biztosító őrmezői és 

kelenföldi intermodális épületei. 

Az intermodalitáshoz kevés, hogy 

megérkezik ide egy viszonylat, le 

kell járni minden utassal a saját há-

lózatát és a cél, hogy a lehető leg-

magasabb kényelmet adjuk meg 

számára az utazása során. Hiányoz-

nak a helyi és helyközi buszok XXI. 

századi buszpályaudvarai, ehhez 

talán már megszületett végre 15 

év alatt a szakmai kompromisszum, 

hogy melyik oldalra mely viszony-

latok érkezzenek vagy hogy hol 

tárolják a buszokat. Fontos úthá-

lózati kérdés, hogy a Somogyi út 

déli meghosszabbításával hogyan 

tárható fel a vasút melletti barna-

mezős terület egészen az Egér útig. 

Ennek pandantjában a Budaörsi út 

és a vasút közötti terület feltárá-

sa és használata is hiányzik még a 

térképről. Mindezt persze aláren-

deljük a nagyszabású vasútfejlesz-

tési elképzeléseknek, de ingatlan-

fejlesztőként türelmetlen kivárni a 

közép- és hosszú távú fejlesztések 

megvalósulását. Különösen úgy, 

hogy ezek továbbra sem élhető 

városrész, hanem közlekedési kap-

csolat fókuszúak.

> Illetve, ha lesznek ilyen fejlesz-
tések, vállalnának-e feladatot az 
ETELE Plaza működésének érdeké-
ben kiegészítő közlekedési beruhá-
zási fejlesztéseket? Ha igen, milyen 
jellegűek lennének azok?

A fejlesztéseink már megvalósul-

tak, településrendezési szerződés-

ben vállalt kötelezettségeinket már 

leróttuk a városnak. A fent emlí-

tett hiányzó infrastruktúraelemek 

tervezését már átvállaltuk, leszál-

lítottuk lassan tíz éve. Ott pihen 

valamelyik fiókban a Somogyi út 

meghosszabbítása, a többszintes 

P+R parkoló, amely a valódi válasz 

az itt tájsebként terjeszkedő fel-

színi P+R-ek helyett, de a Zoboki 

Gáborék gyönyörű Etele téri inter-

modális épületének engedélyezési 

tervéhez sem volt képes még senki 

a szükséges telekalakításokat se el-

indítani és az Új Irány Etele tér köz-

parkká tételéből se tudom, mikor 

lehet végre valami. Mi ott voltunk, 

próbáltuk segíteni a térség meg-

újulását, amit előírtak nekünk, tel-

jesítettük, illetve megépítettük, az 

épületeink pionírként várják, hogy 

a környező világ utolérje őket. 

> Van-e arról adatuk, hogy az 
ETELE Plazába látogatók mely köz-
lekedési módot használják a bevá-
sárlóközpont eléréséhez? 

Az eddigi adataink alapján jellem-

zően az Etele Plaza vásárlóinak har-

mada érkezik személygépjárművel 
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az összesített látogatószám alap-

ján, viszont a hétvégén az autós lá-

togatok aránya átlagban 39%, míg 

hétköznapokon 31% körül alakul. A 

konkurens bevásárlóközpontokkal 

összehasonlítva elmondható, hogy 

az Etele Plaza esetén az autós és a 

gyalogos megközelítés egyaránt 

jelentős arányú, emellett a vonattal 

érkezők is nagyobb számban van-

nak a fő látogatók között. Az autó-

soknak újdonságot hozott az Etele 

Plaza azzal, hogy Magyarország 

első okosplázájaként képes egyedi 

applikációja segítségével a vásár-

lót a leggyorsabb útvonalon eljut-

tatni a bevásárlóközpontba. Sőt 

– amennyiben engedélyezzük az 

alkalmazásban – a parkolórendszer 

felismeri a rendszámot, így azonnal 

nyílik a sorompó, a rendszer pedig 

az általunk kiválasztott üzlethez 

vagy szolgáltatáshoz legközeleb-

bi szintre navigál, ahol elérhető 

szabad parkolóhely. Az applikáció 

ugyancsak magától megjegyzi, hol 

hagytuk az autót, de ezt az infor-

mációt manuálisan is rögzíthetjük 

benne. A 40 VIP-parkoló egyikét is 

akár előre lefoglalhatjuk, így még 

kényelmessebbé tehetjük az Ete-

le Plaza látogatását. Az alternatív 

meghajtású közlekedési eszközök 

szempontjából fontos szempont 

volt, hogy az 1300 parkolóhely 

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás
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csaknem 10%-án elektromos autók 

töltésére is van lehetőség, amely-

nek árát a parkolással együtt az al-

kalmazáson keresztül egyszerűen ki 

lehet fizetni. 

> A közlekedési mód választása 
és a költési hajlandóság között 
látnak-e összefüggést? Van-e erre 
adatuk? 

Egy 750 fős mintán végzett kutatá-

sunk alapján, amelyben 4 csoportra 

bontottuk a vásárlóinkat az utazási 

idő alapján 10 perces sávok szerint, 

elmondható, hogy bár az átlagos 

havi plázaköltségben a 10 percnél 

kevesebbet utazókhoz képest a 20 

percet utazó vásárlók másfélszeres 

összeget költenek, ugyanakkor ez 

a pénzköltés látogatásonként csak 

7–8%-kal magasabb. Ugyanakkor 

az is egyértelmű, hogy a különbö-

ző zónákból érkezők más típusú 

vásárlásaikra használják a bevásár-

lóközpontot, így ez nem feltétlenül 

fedi le a vásárlóerejüket. Számunk-

ra fontos továbbá azt is figyelem-

be venni, hogy a vásárlóink milyen 

konkurens plázákat látogatnak és 

mivel tudnánk őket jobban hoz-

zánk csábítani.

> Van e már vizsgálatuk ügyfél- 
összetételről? Nevezetesen, hogy 
a plázát látogatók közül milyen 
arányban részesednek az intermo-
dális csomópontot átszállás céljá-
ból használók (akik utazásukba 
illesztik a pláza használatát). Ha 
van ilyen adat, akkor lehet-e tudni, 
hogy ez a látogatói szegmens mi-
lyen okkal keresi fel a plázát?

A megkérdezés ezt az aspektust 

nem vizsgálta ilyen részletezett-

séggel. A közlekedési eszközvá-

lasztásnál számunkra fontosabb a 

bevásárlóközpontban töltött idő, a 

költés, a márkapreferencia, illetve, 

hogy milyen hiányosságot tapasz-

taltak. Nyilván érdekesek lehetnek 

még demográfiai vagy szociológiai 

mintázatok is. Azt a döntési pillana-

tot kell, hogy megértsük, hogy ami-

kor valaki az egyre erősebb online 

vásárlás helyett elhatározza, hogy 

egy bevásárlóközpontba látogat, 

mitől leszünk számára mi az elsőd-

leges célpont.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás
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Városi közlekedési 
beavatkozások és 
a területfelhasználás 
kölcsönhatásai 

DR. JUHÁSZ MATTIAS

BEVEZETÉS

A közlekedéstervezésben és azon 

belül különösen a városi és elő-

városi közlekedés tervezésében 

megfigyelhető, hogy a szakértők 

egyre összetettebb struktúrákban 

és rendszerekben gondolkoznak. 

A stratégiai szinten meghatározott 

városfejlesztési és városüzemelte-

tési, jellemzően a város tágan értel-

mezett fenntarthatóságát elősegí-

tő vagy működését optimáló célok 

megvalósításában a közlekedés a 

városi létet meghatározó rendszer-

nek tekinthető. Mint ahogy a köz-

lekedés egy származtatott igény, 

azaz valamely tevékenységünk 

(például a munkavégzés) megvaló-

sítását szolgálja, úgy a közlekedési 

rendszer sem önmagáért való, csak 

kontextusában, a várost meghatá-

rozó többi rendszerrel összefüg-

gésben értelmezhető.

Azaz, ha jól akarjuk szervezni és 

fejleszteni a város és környékének 

közlekedését, akkor figyelembe kell 

vegyük a tágabb, rendszerszintű 

összefüggéseket, a közlekedés és 

más meghatározó rendszerek kap-

csolatrendszerét. Ezáltal biztosít-

ható, hogy nem csak izolált, tüneti 

kezelés adható egy-egy felmerülő 

közlekedési problémára, hanem az 

ok-okozati összefüggéseket, illetve 

a lehetséges beavatkozások rövid 

és hosszú távú hatásait egyaránt 

figyelembe vevő megoldások talál-

hatók. [1]

A jelenlegi városi közlekedési 

problémák és az azok által indu-

kált negatív spirálnak tekinthető 

folyamatok kialakulásához ma már 

jól ismert szemléleti hiányosságok 

vezettek. Gondolhatunk például 

a motorizációs fejlődés (személy-

gépjármű-ellátottság növekedése) 

infrastrukturális kiszolgálásának 

bázisán kialakult torlódási, par-

kolási és környezeti problémákra, 

amelyek aztán a város élhetőségé-

nek csökkenésén és egyéb kísérő 

folyamatokon keresztül a városok 

szétterüléséhez (urban sprawl) ve-

zettek, tovább nehezítve a közle-

kedési lehetőségeket. Budapesten 

például így lett a Rákóczi útból, 

mint bevásárlóutcából a kelet-nyu-

gati tengelyt kiszolgáló belvárosi 

autópálya, így költözött ki a rend-

szerváltozást követő 15 évben kö-

rülbelül 300 ezer ember az agg-

lomerációba.

Természetesen nem csak a fővá-

rosban és nem csak Magyarorszá-

gon láthatóak ezek a folyamatok. 

Különböző mértékben, de a világ 

szinte minden táján szembe kellett 

nézzenek a közlekedéstervezők (és 

más szakpolitikák is) azzal, hogy a 

második világháborút követő mo-

torizációs és együtt járó mobilitási 

robbanást nem tudták megfelelő-

en kezelni, nem megfelelően szá-

moltak hosszú távú visszacsatoló 

hatásokkal, így lényegében egy 

társadalmi csapdahelyzet alakult ki 

[2]. Már az 1980-as évektől kezdő-

dően, fokozatosan zajlott le a köz-

lekedéstervezés paradigmaváltása, 

amely közel sem csak a forgalom-

csillapítás szükségességéről vagy a 

környezeti tudatosságról és a fenn-

tarthatóságról szól. Sokkal inkább 

FÓKUSZBAN
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a tágabb összefüggéseket előtér-

be helyezve, nem a folyamatokat 

lekövető, az igénynövekedéseket 

kiszolgáló (predict & provide), ha-

nem azokat tudatosan szabályozó 

(aim & manage) tervezési szemlé-

letben gondolkozik [3]. Ezen válto-

zásokkal összefüggésben jelen cikk 

a közlekedési beavatkozások és a 

területfelhasználás kölcsönhatása-

it, valamint a közlekedéstervezési 

döntések során való értő figyelem-

bevételük fontosságát mutatja be. 

A KÖZLEKEDÉS ÉS A 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
KAPCSOLATA

A közlekedési rendszernek – hely-

változtatási igényeket kiszolgáló 

jellegéből eredően – a leginkább 

nyilvánvaló kapcsolatai a minden-

kori területfelhasználással, azaz a 

különböző tevékenységek térbeli 

szerveződésével, megnyilvánulásai- 

val vannak. Közlekedési szempont-

ból meghatározó jelentősége van, 

hogy hol laknak az emberek, hová 

járnak dolgozni, milyen az oktatá-

si, az egészségügyi és az egyéb, 

például a szabadidő-eltöltés 

szempontjából meghatározó léte-

sítmények térbeli elhelyezkedése, 

hiszen ezen „tevékenységi helyek” 

között kell a változatos jellegű 

mobilitási igényeket biztosítani. 

Az 1950-es évektől kezdődően 

azonban előtérbe került a fordí-

tott irányú kapcsolat vizsgálata is, 

Hansen ekkor figyelte meg, hogy 

a jobb közlekedési adottságokkal, 

elérhetőséggel rendelkező terü-

leteket nagyobb eséllyel és jobb 

minőségben fejlődnek [4]. Azaz 

a közlekedési igényeket ereden-

dően határozzák meg a terület-

felhasználás adottságai, azonban 

ezen adottságok részben a közle-

kedési lehetőségek függvényében 

formálódnak.

Wegener megállapításai alapján a 

közlekedés és a területfelhaszná-

lás interakciója egy körfolyamat-

ként szemléltethető (lásd 1. ábra). 

A területfelhasználás mennyiségi 

és minőségi jellemzői meghatá-

rozzák a különböző tevékenysé-

gek lehetséges térbeliségét, így 

befolyásolják például a lakóhely-, 

a telephely- vagy a munkahely-vá-

lasztást, továbbá a vásárlási és 

egyéb szabadidő-eltöltési szoká-

sokat. Ezen tevékenységi döntések 

közlekedési igényeket indukálnak 

a különböző helyszínek közötti 

távolságok áthidalása érdekében: 

például a lakóhelyünkről el kell 

jutnunk a munkahelyünkre vagy 

az iskolába. Azt, hogy mennyire 

nehéz eljutni két lokáció között, 

azt a közlekedési rendszer adott-

ságai, az infrastruktúra és az azo-

kon bonyolódó szolgáltatások 

összessége befolyásolja. Ennek a 

nehézségnek jól érzékeltethető 

mérőszáma az utazók által érzékelt 

úgynevezett általánosított utazási 

költség, amelybe beleértjük nem 

csak a pénzbeli, hanem például az 

utazási idő – egyénenként egyéb-

ként eltérően – érzékelt költségét 

is. Az utazási költségviszonyokkal 

egy adott terület közlekedési el-

érhetősége is reprezentálható, és 

ezen jellemző hat vissza a terület-

felhasználással kapcsolatos dönté-

sekre például akkor, amikor a jobb 

közlekedési adottságok miatt a vá-

rosból kijjebb költözünk, vagy ha 

jelenlegi lakóhelyünkhöz képest 

távolabbi munkahelyet választunk. 

Ezen döntések mentén pedig visz-

szajutunk a körfolyamat elejére. [5]

AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
FIGYELEMBEVÉTELE 
A TERVEZÉS SORÁN

Az előzőekben felvázolt kapcsolat-

1. ábra: A területfelhasználás és a közlekedés egymásra hatásának körfolyamata [saját szerkesztés 
[5] alapján]



12

rendszer kellően bonyolult ahhoz, 

hogy a kezelésükkel kapcsolatos, 

elsősorban stratégiai tervezési fo-

lyamatokban megfeledkezzünk 

egyes összefüggésekről vagy nem 

várt következményekkel szem-

besüljünk. Az elmúlt évtizedek-

ből azonosíthatóak olyan fővárosi 

esetek, amelyek tervezési, szakági 

koordinációs vagy szabályozási 

hiátusokból eredően tanulságos 

negatív példaként szolgálnak. Gon-

dolhatunk például a Tópark Lakó-

park beruházásra az M0 és az M1 

gyorsforgalmi utak találkozásánál, 

a nagy bevásárlóközpontok város-

határ közeli létrejöttére és közleke-

dési anomáliáira, az Infopark, majd 

később a Kopaszi-gát közlekedési 

kiszolgálási nehézségeire, vagy ép-

pen az Aréna Pláza megközelítési 

problémáira. Természetesen ezen 

példáknak is vannak pozitív aspek-

tusai és számos más olyan eset is 

fellelhető, amelyek inkább pozitív 

vonatkozásúak vagy egyszerűen 

csak érdekes megnyilvánulásai a 

mögöttes összefüggéseknek. Ilyen 

például a Budapest Szíve Program, 

a Ferencvárosi rehabilitációk, vagy 

a Váci úti metrótengely fejlődése.

Fontos azt is látni, hogy nem kizá-

rólag a közlekedés és a területfel-

használás van kölcsönhatásban, 

nyilvánvalóan számos más társa-

dalmi-gazdasági alrendszer műkö-

dése, szabályozása is befolyásolja 

a folyamatokat. Ugyanakkor a fő 

hatásmechanizmusok mentén fel-

állított – de kétségkívül egyszerű-

sítéseket alkalmazó – matematikai 

modellek segíthetnek a stratégiai 

döntések előkészítésében, a célok 

tudatosabb meghatározásában és 

elérésében, az adekvát beavatkozá-

sok kidolgozásában. E tekintetben 

a pusztán a közlekedési rendszeren 

belül értelmezett makroszintű for-

galmi modellek manapság hazai 

szinten is egészen elterjedtek és se-

gítik egy-egy beavatkozás várható 

hatásának feltárását. Hasonlóan a 

területfelhasználás terén is vannak 

szimulációs előrebecslő módszerek 

[6]. Kevésbé elterjedtek a közleke-

dés és a területfelhasználás interak-

cióját is leképező, úgynevezett 

Land-Use and Transport Interacti-

on (LUTI) modellek. Magyarorszá-

gon jelen cikk szerzője készítette el 

az első kísérleti LUTI modellt Buda-

pestre [7], amelynek továbbfejlesz-

tése folyamatban van.

Az említett LUTI modellek alkal-

mazásával elősegíthető a közleke-

dési beavatkozások a jelenleginél 

teljesebb körű hatásértékelése, 

figyelembe vehetővé válnak rend-

szer szinten jelentkező, közvetett, 

illetve tovagyűrűző hatások is. A 

Budapestre vonatkozó kísérleti 

modell például három dinamiku-

san együttműködő részből áll: egy 

közlekedési, egy területhasználati 

és egy demográfiai modellrészből. 

A közlekedési modellrész egy kon-

vencionális négylépcsős modell, 

amely a főváros Egységes Forgal-

mi Modellje (EFM) alapján került 

kialakításra1. A területhasználati 

modellrész a közlekedési eredmé-

nyek alapján számított elérhető-

ségi mutató, valamint egyéb bel-

ső és külső paraméterek (például 

rendelkezésre álló kapacitások, 

ingatlanárak, lakásminőség, zöldte-

rületi arány, intézményi ellátottság) 

alapján képezi le a lakóhely válasz-

tási és munkahely elhelyezkedési 

(telephely-választási) döntéseket. 

A közlekedés és a területfelhaszná-

lás kapcsolatában tehát elsősorban 

az elérhetőségi mutatónak van ki-

emelt szerepe. A demográfiai mo-

dellrész pedig az életkor csoportok 

között bekövetkezett változásokat 

követi le. A modellrendszer éves 

visszacsatolással dolgozik, ami le-

hetővé teszi egyes folyamatok rész-

letes leképezését. A kísérleti modell 

a 2007 és 2013 közötti időszak valós 

adatai alapján került kalibrálásra. A 

modell további részleteit korábbi 

cikkek mutatják be [8, 9].

PÉLDÁK

A következőkben néhány példa-

számításon [10] keresztül kerülnek 

szemléltetésre egyes közlekedési 

változások által indukált elérhető-

ségi változások, illetve ezek lakó-

helyválasztási következményei.

Az első példában azt látjuk, hogy a 

2007 és 2013 közötti adatokon ka-

librált modell alapján milyen hatása 

lett volna 2015 és 2030 között an-

nak, ha az M4-es metró és az azzal 

összefüggő közösségi közlekedési 

módosítások 2014-ben nem való-

sulnak meg. A 2. ábra mutatja be az 

M4-es metró hiánya által okozott 

elérhetőségi változást másodperc-

ben kifejezve. A negatív értékek 

az elérhetőségét romlását fejezik 

ki. A számértékek értelmezéséhez 

fontos adalék, hogy egy adott for-

galmi körzet elérhetőségi mutatója 

az összes lehetséges utazási cél-

pontnak (más körzetek háztartásai, 

munkahelyei) az aktuálisan jellem-

ző módválasztás alapján súlyozott 

és normált eljutási idejét veszi fi-

gyelembe. Abszolút értékben ezért 

nem túl jelentősek a változások. A 

metró feltételezett hiánya főleg 

Újbuda és Budaörs térségének el-

érhetőségét rontja, ugyanakkor 

1 Lásd erről Kerényi László Sándor–Kőrizs András László–Halmos Tamás Zoltán: A fővárosi agglomeráció Egységes Forgalmi Modellje című cikkét a Városi Közlekedés 2017/1. számában 
(a főszerk. megj.). 
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egy DNy-ÉK-i tengelyen, valamint 

Dél-Pest irányában is erősebben 

érezhető a hatása. A háztartások 

lakóhelyválasztási döntései az elér-

hetőségi változások következtében 

a 3. ábra szerint változnak. Elsősor-

ban a dél-budai területeken figyel-

hető meg csökkenés, amelyet el-

szórt növekedések kompenzálnak.

A második példa az üzemanya-

gárak megváltozásának hatá-

sáról szól. Ebben az esetben a 

jármű-üzemeltetési költségek 

változnak meg, amely kihatással 

van a közlekedési módválasztási 

preferenciákra és ennek követ-

keztében változik az elérhetőség 

és a területfelhasználás. A példa 

egy reálértéken vett 50%-os nö-

vekedést feltételezett (2015-ös 

árszinten véve a 2015-ös átlag 

3. ábra: A háztartások számának változása az M4-es metró hiányának hatására (2015–2030) [10]

2. ábra: Az elérhetőségi mutató változása az M4-es metró hiánya esetén [10]

2 LA vizsgálat 2015-ben készült. 2021 decemberében az ólmozatlan motorbenzin (ESZ-95) ára a NAV honlapja szerint 511 Ft/l volt (a főszerk. megj.). 
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üzemanyagár kb. 365 Ft/l-es ár 

kb. 550 Ft-ra nő2). Ennek hatására 

2030-ig kb. 18–20%-kal csökken 

a személyautót használók szá-

ma. A módváltók nagy része (kb. 

75%) közösségi közlekedésre vált, 

de nő a kerékpározás részaránya 

is. Az elérhetőség változását a 

4. ábra illusztrálja. A módváltók 

miatt általánosságban javulnak 

a közúti viszonyok, hiszen ke-

vesebb torlódás lesz jellemző. 

Ugyanakkor a közösségi közle-

kedés ilyen mértékű többletter-

helése még nem jelenti a közös-

ségi közlekedési szolgáltatások 

színvonalának jelentős romlását. 

Összességében szinte mindenhol 

javulnak az elérhetőségi viszo-

nyok, főleg ott, ahol korábban ko-

moly csúcsórai torlódások voltak 

5. ábra: A háztartások számának változása az üzemanyagár növekedés hatására (2015–2030) [10

4. ábra: Az elérhetőségi mutató változása az üzemanyagár növekedés esetén [10]

FÓKUSZBAN
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jellemzőek, ugyanakkor van ver-

senyképes közösségi közlekedési 

alternatíva. Az elérhetőség szem-

pontjából romló területek pedig 

azok, ahol a módváltás olyan 

eszközökre tud csak megtörtén-

ni, amelyek lényegesen rosszabb 

eljutást tudnak csak biztosítani. 

A háztartások lakóhelyválasztási 

döntései az elérhetőségi válto-

zások következtében az 5. ábra 

szerint változnak. Az üzemanya-

gár növekedésének hatására a 

háztartások száma elsősorban 

a belvárosi térségben és az el-

érhetőségi változással érintett 

területeken nő, az elérhetőségi 

szempontból romló külvárosi te-

rületeken pedig csökken.

A harmadik példában egy, az 

előző két példától eltérő, álta-

lánosított utazási költség alapú 

elérhetőségi mutató látható az 

Aquincumi híd és kapcsolódó 

hálózati elemek létesítésének 

esetére vonatkozóan (6. ábra). 

Látható, hogy a dunai átkelő és 

a körvasút menti körút részeként 

megvalósuló hálózati elemek el-

sősorban a 10. sz. főút és az M3 

autópálya bevezető szakasza kö-

zött okoznak jelentősebb elérhe-

tőségi javulást, ugyanakkor cse-

kélyebb mértékben, de a főváros 

egész északi részén javulnak a 

közlekedési viszonyok.

ÖSSZEFOGLALÁS

A bemutatott összefüggések, 

modellezési lehetőségek és pél-

dák alapján megállapítható, hogy 

a közlekedés és a területfelhasz-

nálás kapcsolata kiemelt tényező, 

amellyel mind a szakpolitikai ter-

vezés, összehangolás, valamint 

az egyes beavatkozások értéke-

lése során foglalkozni szükséges. 

A LUTI modellezés alkalmazása 

például többletet adhat a bo-

nyolultabb összefüggések mé-

lyebb megértésében, nagyobb 

súllyal becsatornázva azokat a 

döntés-előkészítési folyamatok-

ba. Ugyanakkor nem szabad túl-

becsülni ezen modellek szerepét 

sem, hiszen egy-egy közlekedési 

fejlesztés hatására számszerűen 

csak kis területfelhasználási vál-

tozások indukálódásáról van szó, 

részben a rendszerben jelenlévő 

számos egyensúlyt teremtő me-

chanizmus (például ingatlanár, 

torlódások) miatt. A sok kis hatás 

azonban főleg hosszabb távon 

összeadódik, így figyelmen kí-

vül hagyásuk egyes beruházások 

elmaradásához, nem megfelelő 

formában történő megvalósítá-

sához, vagy épp az elvetési igény 

fel nem ismeréséhez vezethet. 

Ebből adódóan kívánatos lenne, 

ha a közlekedés és területfelhasz-

nálás interakciójának témájával a 

hazai szakemberek aktívan foglal-

koznának, és a fővárosi EFM folya-

matos továbbfejlesztése – részle-

tes adatfelvételek mellett – ilyen 

irányokban is megvalósulhatna.

Az EU egyre inkább a nemzet- 

államokra bízza a projektérté-

kelések gyakorlatát, így a hazai 

projektmenedzsment-körökben 

6. ábra: Általánosított utazási költség alapú elérhetőségi változás az Aquincumi híd és kapcsolódó úthálózat hatására (2020)
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sokszor EU-s kényszernek tekin-

tett megalapozó vizsgálatok kö-

vetelményei lazulnak. Azonban 

függetlenül attól, hogy EU-s vagy 

hazai forrásból gazdálkodunk, vé-

leményem szerint a közpénzek 

társadalmilag és szakmailag ha-

tékony felhasználása érdekében 

nem szabad kiüresíteni a meg-

alapozó elemzéseket. Éppen el-

lenkezőleg, egyre akkurátusabb 

alátámasztó vizsgálatokat kell 

megkövetelni, továbbfejlesztve 

a meglévő elemzési eszköztárat. 

Ha ebbe az irányba haladnak a 

folyamatok, akkor a közlekedés és 

a területfelhasználás kapcsolata 

vizsgálatának minden bizonnyal 

jelentős szerepe lesz a következő 

évtizedek városi közlekedésstra-

tégiai tervezésében.

FÓKUSZBAN
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DR. BODNÁR BALÁZS

Intermodális központok: 
Interfész a közlekedés és 
a városi élet között 

BEVEZETÉS

Napjaink egyik kiemelkedő város-

fejlesztési szakértője és geográfusa, 

Csizmadia Norbert, a Geopillanat 

– A 21. század megismerésének 

térképe című könyvében az urba-

nisztikai gondolkodás területén 

alaptételként szögezi le azt, hogy 

a városok épített környezetének 

formálása hatással van a benne 

élők viselkedésére, magatartására. 

A városi terek átalakítása a funkci-

ók versenyén keresztül lehetséges, 

amelyen belül az első, szükséges 

lépés a közlekedési módok és háló-

zatok fokozatos átformálása. A mai 

hazai közlekedésfejlesztési politikát 

ismerve látható, hogy a közlekedési 

módok és hálózatok átformálásá-

nak kiemelt jelentőségű eszközei 

napjainkban a vasútállomás-fejlesz-

tések és az intermodális központok. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 

az a 2022 márciusában megjelent 

hír, amelyben bejelentették a Nyu-

gati pályaudvar – intermodalitás 

szellemében történő – átépítésére 

irányuló tervpályázat sikeres lezárá-

sát. Állításomat azok a tényadatok 

is meggyőző módon alátámasztják, 

amelyek az elmúlt európai uniós 

fejlesztési ciklusokból kiragadható-

ak: Magyarországon 2013 és 2018 

között a 30 ezer főt meghaladó 

népességszámú városok körében 

17 város készítette el a saját inter-

modális központjához szükséges 

tanulmányát (megvalósíthatósági 

és részletes megvalósíthatósági ta-

nulmányok), feltételezve mintegy 

213,5 milliárd Ft1 uniós és hazai 

közlekedésfejlesztési forrás felhasz-

nálását. Ahhoz azonban, hogy eze-

ket a komplex rendszereket, mint 

közlekedésfejlesztési eszközt sike-

resen tudjuk hazánkban alkalmaz-

ni, szükséges átlátnunk az intermo-

dális központok indokrendszerét 

és szabályozási hátterét, optimális 

megvalósíthatóságukat, közleke-

désfejlesztő szerepüket és nem 

utolsó sorban a város társadalmára 

gyakorolt várható hatásait is.

ALAPFOGALMAK, AMIKET 
SZÜKSÉGES TISZTÁZNI

Az intermodális közösségi köz-

lekedési központok fogalmának 

meghatározásához, valamint azok 

tartalmi értelmezéséhez első lépés-

ként tisztázni kell, hogy mit is ér-

tünk intermodalitás alatt. Az inter-

modális közlekedés alapját képező 

intermodalitás egész egyszerűen 

nem más, mint a közlekedés felté-

teleinek kialakítása a közlekedési 

munkamegosztás optimalizálható-

sága alapján. A Budapest Közleke-

dési Rendszerének Fejlesztési Terve 

(2008) értelmében az intermodális 

központ általánosságban egy-egy 

nagyobb városi, városkörnyéki tér-

ség forgalmát szabályozó, az adott 

intermodális közlekedési rendszer 

szempontjából meghatározó je-

lentőségű csomópontként definiál-

ható. A Magyar Útügyi Társaság [1] 

szerint az intermodális központ a 

személyszállítás eszközváltó pontja. 

Mindezekkel szemben a nemzetkö-

zi szakirodalmi kutatásokban más-

más megközelítések kapcsán ta-

lálkozhatunk az intermodalitással, 

pédául úgy, mint a leghatékonyabb 

közlekedési forma, amely segíthet 

csökkenteni az utakon jelentkező 

torlódási problémákat, vagy úgy, 

mint a legtöbbet ígérő szemlélet 

arra, hogy elérjük napjaink egyik 

legégetőbb célját, az üvegházha-

tású gázok kibocsátásának csök-

1 Ezeknek a magyarországi fejlesztési igényeknek a kielégítésére – figyelembe véve a kalkuláció óta eltelt időszakot és a piaci árnövekedést – ma megközelítőleg 430 milliárd Ft költ-
ségvetési forrás kellene, hogy rendelkezésre álljon (ami valószínűleg még mindig alábecslés).
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kentését. Vannak azonban olyan 

kutatók, akik az intermodális infra-

struktúrát olyan eszköznek tartják, 

amelyet két vagy több közlekedési 

mód működtetésére terveztek, és 

amely főként az autóbusz, a vonat 

és más módok fizikális integráció-

jaként értelmezhető. Az előzőektől 

eltérő megközelítés okán új szem-

léletmódot képviselnek viszont 

azok a kutatói állaspontok, amelyek 

az intermodális központokat a köz-

lekedés és a városi élet egyéb funk-

ciói közötti interfésznek tekintik [2, 

3, 4]. A közlekedés és a városi terek 

közötti interfész kérdéskörére még 

visszatérek. 

A közlekedési szakmában az inter-

modalitás alatt általánosságban 

a formák és módok optimális ösz-

szekapcsolását értjük. Azonban 

lényeges látni a különbséget az in-

termodalitás és az interoperabilitás 

fogalmai között is. Az interoperabi-

litás esetében a formák és módok 

közötti átjárhatóságról beszélünk. 

A szó jelentése: együttműködő 

képesség. Az interoperabilitáson 

alapuló rendszerek az átszállások 

kiküszöbölését – akár különböző 

üzemmódú vonalak összekötése 

árán is – hivatott biztosítani [5]. 

Egy integrált hálózatszervezésnél 

kiemelten fontos a területi, vagy 

ágazati szegmensek együttes ke-

zelése, a díjrendszer és az esetle-

ges területi korlátozások egységes 

kezelése, ami sok esetben meg-

nehezítheti az integrációt. Az in-

termodális központok esetében 

több terület együttes integrációját 

kell feltételeznünk. A legfőbb te-

rületnek, azaz a közlekedési szol-

gáltatások területének ezirányú 

vizsgálatával számos tanulmány 

foglalkozik, melyeknek a következ-

tetéseit, ha összegezni próbáljuk, 

akkor azt láthatjuk, hogy a közle-

kedési szolgáltatások integrálását 

öt különböző tényezőre lehet bon-

tani: úgy mint a (1) fizikai integrá-

ció (fontos a közlekedési módok 

közötti váltásoknál), a (2) hálózati 

integráció (a tömegközlekedési 

járatokon az utasok ki- és a beá-

ramlásának hatékonyságát hivatott 

maximalizálni), a (3) viteldíj integ-

ráció, az (4) információintegráció 

(például az információs kijelzők ha-

tékony együttműködő képessége, 

hangos utastájékoztatás, GPS alapú 

járműkoordináció, stb.) és az (5) in-

tézményi integráció (magán- és az 

állami – ideértve a kormányzati és 

önkormányzati – szektorok közötti 

együttműködések).

Látható tehát, hogy a tudomá-

nyos kutatás gyakran elválasztja és 

különböző diszciplínák vizsgálati 

területévé teszi az intermodális 

központokat. Megkísérlem, hogy 

az egyes diszciplínák által elemeire 

bontott terminológia egyfajta szin-

tézisét adjam. Ennek értelmében az 

intermodális közösségi közleke-
dési központok olyan, a telepü-

léshálózat és a közlekedéshálózat 

kapcsolódási tereiben létrejövő, 

magas szintű szolgáltatásokkal bíró 

többfunkciós csomópontok, ame-

lyek ugyanúgy a település és a köz-

lekedési hálózatok közötti átjárás 

speciális terei, mint ahogy az uta-

zási lánc azon elemei, amelyekben 

létrejön az utazási módok közötti 

összekapcsolódás.

AZ INTERMODÁLIS 
KÖZPONTOK KATEGORIZÁLÁSA

Az intermodális központok értel-

mezéséhez, megértéséhez termé-

szetesen a terminológiai megkö-

zelítésen, az elméleti, modellszintű 

és funkcionális összefüggések fel-

tárásán túl szükség van a közpon-

tok globális szintű kategorizálására 

is. Nem célom az elméleti síkú, a 

modellszintű és a funkcionális ér-

telmezés részleteinek bemutatása, 

mivel a téma kritikai elemzésének 

eredményeit már korábbi kutatá-

som [6] során érintettem, azonban 

fontosságára mindenképpen utal-

ni szeretnék. Mellőzöm továbbá a 

központok kategorizálásához tar-

tozó, fontosabb fogalmi elemek 

meghatározását is, célom sokkal 

inkább a gyakorlatorientált megkö-

zelítése a kategorizálásnak, érintve 

a fontosabb összefüggéseket, jel-

lemvonásokat. A könnyebb érthe-

tőséget esettanulmányok felvillan-

tásával kívánom elősegíteni.    

Elsősorban szükséges megemlíteni 

azokat a szempontokat, amelyek 

nagyban befolyásolják az inter-

modális központok azonosítását, 

és meghatározóak a kategorizálás 

sikerességében. Ezek a vizsgálati 

szempontok a következők: 

> a napi utasforgalom; 

>  a közlekedési viszonylatok; 

> a térszerkezeti pozíció; a létesít-

mény vonzáskörzete;

> a városszerkezeti pozíció (cent-

rális, közbenső mezős, excentri-

kus, településen kívüli);

> a tömegközlekedési viszonyla-

tok száma;

> a P+R parkolók jelenléte;

> a kiegészítő szolgáltatások meg-

léte. 

A fentiek alapján egy ötszintű, 

nemzetközi szinten is érvényesít-

hető kategorizálási rendszer állít-

ható fel (1. ábra), amely egymásról 

jól elkülönülő jellemvonásokkal bír 

a városi intermodális központok 

vonatkozásában. 
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A nemzetközi (interregionális) 
intermodális központok (Inter-

city Terminals) legfőbb jellemzője 

a nagy távolságú utazások lebo-

nyolítására való képesség. Figye-

lemmel az érintett közlekedési mó-

dok dominanciájára (gyorsvasút, 

kikötők, repülőterek) és az ehhez 

köthető, erős elővárosi vonalak-

kal való érintettségre, egyértelmű 

ezen esetekben a városközponttól 

távoli pozícionálás. Példa: Frank-

furt Airport Long-Distance Railway 

Station, Frankfurt, DE (1999., 225m 

EUR, 23 000 utas/nap). 

Meggyőződésem szerint a magyar-

országi fejlesztési elképzeléseknek 

megfelelő kategorizálási szint a 
térségi intermodális központok 

(Commuter Transit Centers) szintje. 

A központok főként a város-agg- 

lomeráció kapcsolatára épülnek, 

előszeretettel használva a „történel-

mi” infrastruktúrát (meglévő vasúti 

főhálózatok, vasúti pályaudvarok). 

Ezen jellegéből fakadóan rendsze-

rint városközponti elhelyezkedés 

jellemzi ezeket a központokat. Pél-

da: Charlotte Transit Center, Char-

lotte, Észak-Karolina (1995., 28m 

USD, 45 000 utas/nap). 

Az intermodális csomópontok 

(Interchanges) esetére már köny-

nyebb hazai példát hozni: Érdi in-

termodális csomópont, Érd, HU 

(2005., 5 Mrd Ft, 15 000 utas/nap). 

Ezek a központok főként a városi 

utazásokat bonyolítják le, és jellem-

ző rájuk, hogy a városközponti el-

helyezkedésük mellett sok esetben 

társulnak kereskedelmi központok-

hoz (vagy generálnak ilyen jellegű 

szolgáltatást). 

A kiemelt átszállóhelyek (Park 

and Ride) és az átszállóhelyek (On 

Street Facilities) közös jellemvoná-

sa, hogy általában mellőzik az előző 

szinteken oly jellemzőnek mondha-

tó háttérfunkciós bázis (főként ke-

reskedelem, vendéglátás) jelenlé-

tét. Amíg az előbbi az ingázó városi 

utazásokra épít – ez alapján érthe-

tő a periférikus elhelyezkedés is –, 

addig az utóbbi egy adott városon 

belül a kötött- és nem kötöttpályás 

közlekedési hálózatok mentén mű-

ködik. A kiemelt átszállóhelyekre 

1. ábra: Az intermodális központok öt kategóriája 
Forrás: saját szerkesztés
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jellemző példa a Centennial District 

Intermodal Transportation Center, 

Philadelphia, Pennsylvania (2013., 

24m USD, 3290 utas/nap), ahol a 

fejlesztést indikáló tényező a váro-

si állatkert volt. Az átszállóhelyekre 

nyilvánvalóan végtelen számú pél-

da hozható, de számomra az egyik 

legkedvesebb a Jakominiplatz 

Grazban, Ausztriában.  

MI LEHET AZ IDEÁLIS 
TERVEZÉSI KONCEPCIÓ?

Joggal merül fel a kérdés, hogy 

meghatározható-e egy adott térség 

számára egy tipikusnak tekinthető 

tervezési irányelv az elhelyezkedés-

re, az integrálódás módjára, vagy 

esetleg a közlekedési funkciókhoz 

köthető egyéb háttérfunkciók- 

ra vonatkozóan. 

Számos nemzetközi kutatói munka 

igazolja az intermodális központok 

kialakulásának speciális körülmé-

nyeit, a központok között fellelhető 

mintákat, a számos tervezési sza-

bályt, a szolgáltatások szükséges-

ségét és a központokkal szemben 

felállított kritériumok fontosságát. 

Vannak természetesen olyan tanul-

mányok is, amelyek az intermodális 

központokkal szemben támasztott 

preferenciákat vizsgálják. A globális 

vizsgálat tapasztalatait figyelembe 

véve azt is láthatjuk, hogy mind 

Ausztrália és az Amerikai Egyesült 

Államok városi térségeinek közle-

kedésfejlesztésében, mind pedig a 

Távol-Keleten más-más módon és 

formában jelennek meg az inter-

modális központok, és máshogy 

Európában. Úgy gondolom, hogy 

az előttünk álló központfejlesztések 

sikeressége érdekében Kelet-Közép 

Európa számára szükség van egy 

követhető profilkép megalkotásá-

ra. Nemzetközi tapasztalat szerint a 

közlekedési módok fizikális integrá-

lását és az optimális, funkcionális és 

szolgáltatási háttér megteremtését 

tartják a kutatók a leginkább mérv-

adó szempontnak. Néhány – az első 

két szempontot vizsgáló kutatói 

közösséghez képest számottevően 

kevesebb – kutatás foglalkozott a 

városfejlesztés aktív láncszemének 

is tekinthető Utazás + Szabadidő 

szemlélettel, a járulékos szolgálta-

tások integrálásával és a verseny-

képesség növelésével. A többi, jo-

gosan felvethető szempontot csak 

elvétve érintette egy-két kutató. 

Az első két szempont dominanci-

ájával egyet kell, hogy értsek. Az 

intermodális központok életre hí-

vója az intermodalitás, amellyel a 

központok a személyszállítás esz-

közváltó pontjaivá válhatnak, tehát 

az autóbusz, a vonat és más módok 

fizikális integrációjaként értelmez-

hetőek. Egyértelmű tehát, hogy a 

módok integrálása elsődleges és 

elengedhetetlen szempont a köz-

pontok kialakításánál. A háttérfunk-

ciók és különböző szintű szolgálta-

tások megjelenésének fontossága 

is kiemelendő – itt jön újra képbe 

az interfész kérdésköre. Vizsgálatok 

igazolják, hogy a szolgáltatásoknak 

és a kereskedelemnek (bizonyos 

esetekben az adminisztratív és kul-

turális funkcióknak) a közlekedési 

helyszínre való odavonzása nagy-

mértékben meghatározza a közle-

kedési létesítmény működtetését, 

2 Az elemzés alapját egy száz példából – 67 európai, 21 amerikai, 9 ausztráliai, 3 távol-keleti – álló mintavételezés képezte. A heterogén mintavételezés elkészítésével a mintába a 
lehető legtöbb, a kutatás szempontjából fontos szempont és változó szerinti példa kerülhetett be az elmúlt 50 év távlatából..

2. ábra: Kereskedelmi-vendéglátási, közlekedési és független funkciók eloszlása egy 100 intermodális központ esettanulmányát tartalmazó adatbázisra 
vetítve2 
Forrás: saját szerkesztés
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és sok esetben a megvalósítását is, 

ugyanis az intermodális közpon-

toknak nagyon fontos szerepük 

van a kényelmi szempontok javítá-

sában.

Szükséges tehát megvizsgálni a 

központok funkcionális szerepvál-

lalását.

A csoportosítást célszerű a 2. ábrán 

látható háttérfunkció-csoportokra 

elvégezni. A funkciók további elkü-

lönítése is kiemelten fontos asze-

rint, hogy az meghatározó-e, ke-

vésbé, vagy nem meghatározó az 

intermodális központok esetében.

Az előzőekben leírtak fényében 

elmondható, hogy az intermodá-
lis központok ideális tervezési 
koncepciójának Kelet-Közép Eu-

rópában a helyi és helyközi autó-

buszos és kötöttpályás közlekedési 

módokat és az egyéni motorizált 

és nem motorizált közlekedési 

módot integráló, főként városköz-

ponti elhelyezkedésű és jellemző-

1. táblázat: Az Intermodális Központokhoz köthető háttérfunkciók kategorizálása
Forrás: a 100 minta adatai alapján saját szerkesztés

Meghatározó Kevésbé, vagy nem meghatározóHáttérfunkciók

Kereskedelem 
és vendéglátás

információs iroda, információs pont, 

autókölcsönző, csomagmegőrző, 

kerékpárbérlő hely, utazási iroda

rendőrállomás, gyógyszertár, irodák, bank

turistainformációs pont, autófelvevő és 

leadó hely, benzinkút, autómosó, 

autószerviz, elektromos bérautó,

 elsősegélynyújtó hely, kerékpáralkatrész 

szaküzlet, kerékpárszerviz, közlekedési 

ügyfélszolgálat, 

szállítmányozási szolgáltató cég

fodrászat, posta, edzőterem, mozi, bérlakás, 

lakás, pénzváltó, autósiskola, 

egészségklinika, egészségklub, könyvtár, 

szervizpont, konferencia központ, 

szépségszalon, tisztító, optikus

Közlekedési

Független

kávézó, üzletek, étterem, bevásárlóközpont, 

újságos, szupermarket, hipermarket, 

gyorsétterem, pékség, könyvesbolt, hotel, 

áruház

virágárus, trafik, dohánybolt, elektronikai 

áruház, szálloda, lakberendezési szaküzlet, 

szórakozóhely, bár, fagylaltozó, cukrászda, 

írószer bolt, piac

3. ábra: Javasolt profilok (zöld), nem, vagy csak korlátozottan javasolt profilok (piros)
Forrás: saját szerkesztés
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en vertikális kapcsolatokra építő, a 

helyi építészeti értékeket megtar-

tó, de új kereskedelmi-vendéglá-

tási háttérfunkciókat megteremtő 

vasútállomás-fejlesztés tekinthető. 

Jellemzően ezek a fejlesztések Ke-

let-Közép Európa közép- és nagy-

városai, illetve azok agglomeráci-

ói közötti, valamint a helyi, városi 

utazásokat lebonyolító közlekedési 

hálózatok mentén jönnek létre. A 

közlekedési integráció szintje kiter-

jedhet az összes jelen lévő közleke-

dési módra, köztük az egyéni mobi-

litási módokra is. A kereskedelmi és 

vendéglátási háttérfunkciók meg-

határozó funkciói: kávézók, üzletek, 

éttermek, gyorséttermek, bevásár-

lóközpontok, szuper- és hipermar-

ketek, újságos, pékség, dohánybolt.  

BEFEJEZÉS

Az intermodális központok kiala-

kításával egy olyan várostervezési, 

építészeti és közlekedéstervezési 

eszközökkel történő városfejleszté-

si beavatkozás valósulhat meg ma 

Magyarországon, amivel egy mo-

dern, mindenki által használható, a 

különböző közlekedési módok kö-

zötti intermodalitást megteremtő 

központ jöhet létre, amellyel meg-

változtathatjuk a város regionális 

kapcsolatrendszerét, és magát a 

városi teret is. 

Gondolatmenetem zárásaként kí-

sérletet teszek a követendő hazai 

programterv és ajánlás megfo-

galmazására az intermodális köz-

pontok kialakításának szempont-

rendszerével kapcsolatban. Ennek 

értelmében szükséges tehát 

1. egy intermodalitáson alapuló 

közlekedési kapcsolati leltár 

felállítása és a közlekedési mó-

dok integrálása az optimális 

közlekedési munkamegosztás 

elősegítése érdekében;

2. a meglévő közlekedési adott-

ságokra, városszerkezeti és de-

mográfiai jellemzőkre alapo-

zott kategorizálás elvégzése 

a megfelelő szintű fejlesztés 

kiválasztása érdekében;

3. az utasok szokásjellemzői alap-

ján egy optimális kereskedel-

mi koncepció mentén megha-

tározott mobilitási környezet 

kialakítása a fenntarthatóság 

és az utazási komfortérzet nö-

velése érdekében;

4. az Interfész létrehozása a köz-

lekedés és a városi élet egyéb 

funkciói között.
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DR. SZELE ANDRÁS

A budapesti 
agglomeráció vasúti 
módváltási 
létesítményeinek 
térhasználata

BEVEZETÉS

A módváltási létesítmények fejlesz-

tése az 1990-es évek óta van jelen a 

közlekedéstervezés repertoárjában 

Magyarországon. A rendszerváltás 

után az egyéni motorizáció felgyor-

suló növekedése miatt figyelmet 

kaptak az akkor Nyugat-Európában 

már régóta alkalmazott módváltási 

megoldások, különösen a P+R, ki-

sebb mértékben a B+R fejlesztések. 

A módváltási tervezést mind a köz-

vélemény, mind a szakma gyakran 

P+R tervezésre egyszerűsíti le, ami 

módváltási arányok szempontjából 

távolról sem igaz, ugyanakkor ép-

pen a területigény szempontjából 

messzemenően meghatározó. En-

nek a cikknek nem témája, de érde-

mes emlékeztetni rá, hogy a mód-

váltásban a P+R parkolás szerepe 

nem egyértelműen pozitív, a neki 

tulajdonított forgalomcsökkentő 

hatást eddig igazolni nem tudták.

Jelen cikkben azt vizsgáltuk, hogy a 

budapesti agglomerációs vasútvo-

nalak állomásain és megállóhelye-

in a korábban megépült, illetve az 

éppen tervezés alatt álló módvál-

tási létesítmények tervezése során 

milyen területhasználati kihívások 

merültek fel, és ezekből milyen ta-

pasztalatok szűrhetők le. 

A vizsgálatok egyik alapját a Bu-

dapest Fejlesztési Központ (BFK) 

által megrendelt módváltási tervek 

képezték. A három legfontosabb 

ezek közül a Budapesti Agglomerá-

ció Parkolásfejlesztési Koncepci-

ója, illetve a budapesti elővárosi 

vasútállomások és megállóhelyek 

módváltási létesítményeinek ter-

vezését célzó két munka. Az első 

munkában az 1-es, a 30a, a 40a és 

a 150-es vasútvonalak 21 állomását 

és megállóhelyét tervezi a Közle-

kedés Kft.–Mobilissimus Kft. kon-

zorcium. A második munkában a 

Tervtár Bt. tervezi a 80a, a 100a és 

a 120a vasútvonalak 14 állomását 

és megállóhelyét. E munkákban a 

koncepciótervi szakasz zárult le, 

megállapításainkat erre alapozzuk. 

Hasonló tervezések zajlanak egyéb-

ként a 70-es vonal több állomásán, 

és öt helyen parkolóházat terveztet 

a BFK az agglomerációban.

A cikkben először a külső oldali 

módváltás fő jellemzőit ismertet-

jük, majd a módváltási tervezés 

területhasználati aspektusait mu-

tatjuk be. Ezt a korábbi módvál-

tási fejlesztések területhasználati 

tapasztalatairól szóló rész követi, 

majd a cikket az éppen zajló mód-

váltási tervezések és ezek térhasz-

nálati következményei zárják.

A KÜLSŐ OLDALI MÓDVÁLTÁS

A mindennapi utazás során törté-

nő módváltás külső és belső oldali 

módváltásból állhat. A külső oldali 

módváltás tipikusan az agglomerá-

ciós és külvárosi területeken a vas-

útra és a HÉV-re történő ráhordás 

különböző módjai és a vasút/HÉV 

közötti kapcsolat. Kevésbé tipikus 
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eset például a budapesti M4-es 

metró – Kelenföld vasútállomás 

végállomása vagy az M3-as met-

ró – Kőbánya-Kispest végállomása, 

ahol a külső oldali módváltásban 

az agglomerációból érkezők mel-

lett komoly szerepe van a Buda-

pest külső kerületeiből érkezőknek, 

illetve a nagyvasút is ráhordó sze-

repben tűnik fel. Több nyugati or-

szágban sikeres kísérletek zajlottak 

a helyközi buszokra épülő ráhor-

dást és módváltást illetően is, de ez 

Magyarországon még csak tervezé-

si szinten jelent meg a budakeszi 

buszsáv-fejlesztés kapcsán. A belső 

oldali módváltás legegyszerűbben 

úgy írható le, mint a városi, nagy-

városi vasút- vagy HÉV-állomásra 

megérkezők által történő módvál-

tás. Itt a városi közösségi közleke-

dés szerepe messzemenőkig meg-

határozó. 

A külső és belső oldali módváltás-

ban a rá- és elhordást végző köz-

lekedési módok és megoldások az 

1. ábra szerintiek (a Budapest kör-

nyékére becsült arányokat az ábrán 

zárójelben közöljük).

A ráhordási módok között verseny-

helyzet van, ezért amennyiben je-

lentős fejlesztés történik a P+R par-

kolásban, az várhatóan csökkenti 

az autóbusszal vagy kerékpárral 

érkezők számát, amíg egy minő-

ségi ráhordó autóbuszjárat érdemi 

csökkenést hozhat a gyalog vagy 

kerékpárral érkezők számában.

TERÜLETI TERVEZÉS ÉS 
TÉRHASZNÁLAT A KÜLSŐ 
OLDALI MÓDVÁLTÁSBAN

A módváltás komplex, egymástól is 

függő, egymással kölcsönhatásban 

lévő elemek érzékeny rendszere. 

A módváltás tervezését érdemes 

kényelmi oldalról megközelíteni: 

könnyen használható létesítmé-

nyeket kell tervezni és építeni. Egy 

nem elég jól megtervezett rend-

szerben az utasok maguk fogják 

megtalálni a járművük tárolásának 

helyét: ez a P+R parkolás esetén 

szabálytalan és vadparkoláshoz, a 

különböző parkolási igények ke-

veredéséhez (például lakossági és 

P+R, városközponti és P+R parko-

lás), a B+R esetén a tárolók helyett 

a tereptárgyak használatához, vé-

gül a K+R esetén rossz, veszélyes 

gyakorlatok kialakulásához vezet-

het.

A módváltási tervezésben az első 

lépés a rendelkezésre álló, használ-

ható területek felmérése, a haszná-

lati igények ezekre való illeszthető-

ségének vizsgálata. Ez térhasználati 

tervezés, itt dől el, melyik funkció-

nak hol van a legjobb helye, illet-

ve melyik helyszín milyen célokra 

lehet alkalmas. Fontos szerepe van 

annak is, hogy mely területek mi-

lyen korlátozásokkal, szabályozás-

sal és milyen költséggel érhetők 

el. Sokáig alapvető, néha egyetlen 

szempont volt ez utóbbi: a köny-

nyen megszerezhető területekre 

alapult a tervezés, függetlenül e te-

rületek valódi használhatóságától.

Az általában szűkösen rendelke-

zésre álló területeken a ráhordó 

módok mindegyike a peronkap-

csolathoz lehető legközelebb eső 

területekért versenyez. A tervezés 

során ezért a következő hierarchiát 

állítottuk fel: 

> rágyaloglás

> autóbuszos ráhordás

> B+R és K+R

> P+R

Amint látszik, ez szépen össze-

cseng a ráhordási arányokkal is. 

A peronkapcsolat közvetlen köze-

lében a gyalogosoké a főszerep, itt 

már minden módváltó utas gyalo-

gosként jelenik meg. Ez járdák, a 

nagyobb állomásokon sétányok 

és terek tervezését jelenti. A gya-

logosok nem kerülnek, ezért a leg-

közvetlenebb elérést kell megadni, 

illetve nagyon kell ügyelni a többi 

módváltási lehetőséggel való kap-

1. ábra: A külső és belső oldali módváltás formái és becsült arányai Budapest környékén
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csolatra: a gyakran itt megjelenő 

B+R tárolók kerékpáros megköze-

lítése, a kerékpárok bekötése tér-

igényes, ezt tervezni kell, ahogy 

a sokszor idekerülő mozgássérült 

parkolókkal és K+R helyszínekkel 

való kapcsolatra is figyelemmel kell 

lenni.

A peronhoz közeli terület az autó-

buszok megállóinak, végállomá-

sainak is a helye, mert a buszokkal 

egyrészt jelentős utasmennyiség 

érkezik, másrészt ezt a lökéssze-

rű gyalogosforgalmi terhelést ér-

demes a lehető legrövidebb út-

vonalon a peronhoz juttatni. Az 

autóbuszoknál gondolni kell a 

megfordulásra (buszfordulók) és a 

tárolásra is, ez a korai fejlesztések 

során nem mindig valósult meg.

Érdemes jó lokációra, peronközel-

be helyezni a B+R helyszíneket is, 

mert a kerékpárosok a legkisebb 

felesleges gyaloglásra is azzal rea-

gálnak, hogy nem a kiépített B+R 

tárolókba, hanem az állomás pe-

ronhoz közelebbi tereptárgyaihoz 

rögzítik a kerékpárjaikat. 

A K+R meglepően magas számban 

és arányban szállít ki utasokat a 

vasútállomásokra. A K+R használók 

mind az utas, mind a gépjármű ve-

zetője szempontjából a legkényel-

mesebb megoldást keresik. Ha a 

K+R nincs elég közel a peronkap-

csolathoz, akkor keresni fognak egy 

olyan helyet, ami már elég közel 

van. Meghatározó az iskoláskorú 

gyermekek kiszállítása, így a bizton-

ság kiemelt szempont, ahogyan az 

autóval való könnyű megközelítés 

mellett az egyszerű megfordulás és 

távozás lehetősége is tervezendő.

Végül utolsóként a hierarchiában a 

P+R parkolók jönnek. Bár a külső ol-

dali módváltás területigényét a P+R 

parkolók határozzák meg, ugyanak-

kor szinte minden szempontból ez 

a legkevésbé hatékony módváltási 

megoldás, amely egyben ráadásul 

a legerősebb versenytársa is a töb-

bi ráhordó módnak.

Számos térhasználati kérdés merül 

fel a P+R parkolók fejlesztésénél:

> a rendelkezésre álló, sokszor 

keskeny területeken egyre gyak-

rabban merül fel az egyébként 

számos előnnyel bíró ferde par-

kolók tervezése;

> nem ritka és egyértelműen a 

megfelelő szélesség hiányát jelzi 

a helypazarló egyoldali parkolás;

> a ki- és bejáratok lehetséges he-

lyei és a megfordulási lehetősé-

gek meghatározhatják a terve-

zést;

> a rendelkezésre álló területeken 

található közművek (amelyek 

egy része csak nagy költséggel 

váltható ki) sokszor formálják a 

tervezési folyamatot, kompro-

misszumokra késztetve a terve-

zőket;

> a tulajdonviszonyok a megsze-

rezhetőség mellett a szabályo-

zást is meghatározzák: a MÁV 

szigorú előírásai például gyakran 

vezetnek tervezési kompromisz-

szumokhoz. 

A módváltás és a területhasználat 

kapcsolatában kitüntetett helye 

van az állomás két oldalának. A 

nagyváros felé tartó oldal a reg-

geli sietésben felértékelődik, ezért 

amennyiben választani kell, erre az 

2. ábra: Intenzív K+R használat a herceghalmi vasúti rakodón (fotó: Szele András)
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oldalra érdemes inkább fejleszteni, 

délután az utasok már kevésbé si-

etnek. Mindenképpen kerülni kell 

a túl hosszú gyaloglási útvonalakat 

a peronkapcsolat és a járműtárolás 

helye között: ha az utasok ezt in-

dokolatlannak tartják, akkor töme-

gessé válhat a síneken való átjárás, 

a túl távoli létesítményeket pedig 

egyszerűen nem fogják használni 

(jó példák erre Biatorbágy vagy Du-

naharaszti távolabbi parkolói, par-

kolórészei).

A budapesti agglomerációban a 

vasútállomások és megállóhelyek 

gyakran városok, települések szé-

lén, nem ritkán a centrumtól mesz-

sze helyezkednek el. Teljesen más 

tervezési megközelítést igényel 

egy városközponti állomás (Monor, 

Sülysáp, Vác, Érd alsó), ahol külön-

böző arányokban nagyon különbö-

ző parkolási és lakossági igények 

találkozhatnak és mindkét oldal 

érintett lehet a tervezéssel. Egy te-

lepülésszéli vagy külterületen elhe-

lyezkedő, továbbá a belterületen is 

a központtól messze eső állomás, 

ahol a túloldalon esetenként me-

zőgazdasági termelés zajlik, más 

módon tervezendő. Ez utóbbi eset 

jóval gyakoribb a budapesti agg-

lomerációban. Ez a megközelíthe-

tőséget is befolyásolja: a település-

központi állomások elérhetősége 

egyrészt nagyon jó, másrészt gyak-

ran zsúfoltság van, a településszéli 

állomásoknál inkább a nagy távol-

ság, a település Budapesttől távo-

labb eső részén való elhelyezkedés 

jelent gondot.

A módváltási tervezésben általában 

törekedni kell a funkciók szétválasz-

tására: nem szerencsés a különbö-

ző üzemeltetésű és jellegű módok 

közös használatát tervezni. Különö-

sen az autóbuszos infrastruktúra tá-

gas(nak tűnő) terei lehetnek csábí-

tóak például K+R célokra, de a K+R 

helyszínek elparkolását is meg kell 

akadályozni. A funkciók szétválasz-

tásának fő oka, hogy a különböző 

üzemek ne kerüljenek konfliktusba, 

egymást ne zavarják. Ez időnként 

oda vezet, hogy a terek egyfunkci-

ósak lesznek, de kihasználatlanok, 

miközben jelentős költséggel épül-

tek ki, és más funkciók esetében 

helyhiány van.

Érdemes megemlíteni a módvál-

tási létesítmények sikerének krité-

riumait: álláspontunk szerint a kié-

pített, de nem, vagy alig használt 

módváltási létesítmények jelentik 

a kudarcot, a túlhasznált parkolási 

létesítmények inkább a finomhan-

golás és a módok közötti verseny 

befolyásolásának igényét vetik fel.

A KORÁBBI MÓDVÁLTÁSI 
FEJLESZTÉSEK TAPASZTALATAI

A P+R parkolókat az agglomeráci-

óban jellemzően vasúti területeken 

alakították ki, ebből következően 

3. ábra: Kiépített, de nem használt P+R parkoló Dunaharasztiban. Az alacsony szintű használat egyik oka a peronok nehézkes megközelítése lehet 
(fotó: Szele András)
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általában a vasúti pálya mentén 

hosszan elnyúló létesítmények jöt-

tek létre. Ebben nagy változás azó-

ta sem történt, a rendelkezésre álló 

területek szűkössége miatt gyakran 

ez az egyetlen megoldás, ráadásul 

a szigorú MÁV szabályozás miatt 

ezek a területek is komoly korlá-

tozásokkal terheltek (sínektől való 

távolság, fásítás korlátai, üzemel-

tetési kérdések, ráfutás elleni vé-

delem kérdései stb.). A B+R tárolók 

általában (de nem mindig) a pero-

nok közelébe kerültek, de gyakran 

nem elegendő számban, illetve sok 

helyen fennmaradt a peronközeli 

tereptárgyakhoz való rögzítés gya-

korlata is. A K+R helyszínek még 

csak kis számban épültek ki, de a 

forgalmasabb helyeken általában 

jó lokációban vannak és a haszná-

latot is megtanulták az utasok. Ezt 

érdemes azzal kiegészíteni, hogy 

a kijelölt helyeken túl a buszmeg-

állók és a P+R parkolók, de olykor 

közeli rakodók (például Herceghal-

mon) is tömegesen szolgálják ki ezt 

az igényt különösebb konfliktusok 

nélkül. Nagyon fontos jelezni, hogy 

a budapesti agglomerációban a 

módváltási tervezés majdnem min-

dig jelentősen korlátozott terüle-

ten, helyszűkében tervezhető és 

tervezett.

Az első P+R fejlesztések Buda-

pesten történtek az ezredforduló 

környékén: Hűvösvölgy, Újpest-Vá-

roskapu és Kőbánya-Kispest voltak 

az első fecskék. Ebben az időben 

komoly szakmai viták szóltak a fő-

városban gyorsan felépülő, P+R 

szempontból kedvező lokációjú te-

rületekről. Az aggodalom mögött 

a budapesti belváros közúti forgal-

mának csökkentése iránti igény állt. 

Ma már nem sokan tartanák ked-

vezőnek az általános fővárosi P+R 

fejlesztéseket, ugyanakkor a külső 

metróállomásokon ezeknek helye 

és fontos szerepe van. 

A budapesti agglomerációban az 

Érd alsón megvalósult intermodális 

csomópont 2005-ös megépítése 

volt az első és sokáig egyetlen ko-

moly, ilyen irányú beruházás. Bár 

ez számos szempontból komoly 

sikerként könyvelhető el, az azóta 

eltelt időben éppen térhasznála-

ti szempontból derültek ki fontos 

hátrányok: a belvárosi fekvés mi-

att nehéz a megközelítés, a P+R 

igények, a lakossági igények és az 

ügyfélforgalom egyaránt előszere-

tettel használja, ráadásul az utób-

bi időben többször is felmerült a 

részbeni vagy teljes funkcióváltás, 

mivel a kapcsolódó üzletközpont 

parkolója nem tudja ellátni az igé-

nyeket. A sűrűn beépített és inten-

zíven használt területen a P+R par-

kolás fenntartása már túl költséges 

és alacsony hatásfokú lett.

2008 után Budapest külső kerü-

leteiben (Rákoskert, Rákoshegy, 

Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, 

4. ábra: Fásítás nélküli P+R parkoló és a kiépített tárolókból kiszorult kerékpárok Tárnokon 
(fotó: Szele András)
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Budafok-Belváros, Budafok-Háros) 

épültek P+R parkolók és B+R táro-

lók, az akkori elvárásoknak megfe-

lelően. Hároson új vasútállomás 

épült 2021-ben új módváltási lé-

tesítményekkel. A fentiek közül 

több állomáson és megállóhelyen 

(Rákoskert, Rákoscsaba, Rákoscsa-

ba-Újtelep, Háros) 2021–22-ben 

bővítési célú újratervezésre került, 

illetve kerül sor a BFK megbízásából.

2009-től a BKSZ, a MÁV és az érin-

tett önkormányzatok együttmű-

ködésében a 70-es, a 100a és a 

120a vasútvonalak tizennégy te-

lepülésén (Abonyban, Albertirsán, 

Cegléden, Gyömrőn, Kismaroson, 

Nagykátán, Pilisen, Sülysápon, 

Szentmártonkátán, Sződligeten, 

Tápiószecsőn, Üllőn, Vecsésen és 

Verőcén) két ütemben összesen 

1096 P+R és 680 B+R férőhely épült 

ki, magas műszaki színvonalon. Két 

helyszínen (Sződliget, Tápiószecső) 

a ráhordó autóbuszjáratok megál-

lói és tárolóállásai is megépültek1. 

A kiválasztott állomások a legfor-

galmasabbak közül valók voltak 

(nem csak az utasfogalom, de a 

P+R, és több helyen a B+R igények 

szempontjából is), több esetben a 

kiépített férőhelyek mára már szű-

kösnek bizonyultak.

Pozitívumként említhető, hogy a 

fejlesztés az addig rendezetlen és 

méltatlan parkolásnak és kerékpár-

tárolásnak kereteket szabott, a kié-

pített létesítményekkel új minőség 

jelent meg. A fejlesztési program 

módot adott olyan máig értékes és 

eredeti állomási módváltási kialakí-

tásokra, mint például Tápiószecső 

vagy a szépen bezöldült, kellemes 

üllői állomási előtér. 

Hiányosságként hozható fel a fásí-

tás esetlegessége, gyakori elmara-

dása, aminek hátterében részben a 

parkolóhely-maximalizálás igénye 

állhat, aminek nyomai máshol is 

tetten érhetők. Sok helyen nagy-

méretű parkolók épültek, amik a 

fásítás nélkül meglehetősen ri-

deg benyomást keltenek (Abony, 

Gyömrő, Sülysáp, Pilis, Cegléd). Az 

állomási előterek kialakítása álta-

lánosan nem volt része a fejlesz-

tésnek, ami nem egyszer befeje-

zetlenséget sugall (Sülysáp, Pilis), 

ráadásul több helyen ez konfliktu-

sokhoz vezetett (Sülysáp: busz-gya-

logos, busz-személygépkocsi, Tápi-

ószecső: busz-gyalogos konfliktus).

E P+R fejlesztési ütem saját kora 

gyermeke, a gazdasági nehézsé-

gek és a forráshiány mellett szép 

teljesítmény, hogy egyáltalán meg-

valósult. Az átadott módváltási lé-

tesítmények sikeresek és fontosak, 

de alulfinanszírozottak és részlete-

ikben sokszor kevésbé minőségiek. 

A P+R (és kevésbé a B+R) igények 

mennyiségi kiszolgálásának vágya 

mindent felülírt, ugyanakkor min-

denképpen fontos mérföldkő a 

hazai módváltási tervezésben. Tér-

használati szempontból állatorvosi 

lónak tekinthető a sülysápi állomás, 

ahol a mennyiségi parkolóhely-fej-

lesztés mellett egyszerűen struktu-

rális problémák és konfliktusok jöt-

tek létre, az állomás környékének 

egyetlen érzékelhető feladata az 

ideérkező személygépkocsik foga-

dása és elhelyezése lett.

2008 és 2013 között zajlott le az 

első nagy hazai elővárosi vasútre-

konstrukció, a 30a vonal teljes fel-

újítása2. Ennek során először Ma-

gyarországon nagy mennyiségben 

és korábban ismeretlen minőség-

ben alakítottak ki módváltási léte-

sítményeket, ideértve a ráhordó 

buszhálózat infrastruktúráját is. A 

vonalon összesen több mint 1300 

P+R és közel 450 B+R férőhely ke-

rült kiépítésre. 

A koránál messze előbbre mutató 

fejlesztésben könnyű a pozitívu-

mokat sorolni: szinte valamennyi 

állomáson és megállóhelyen mi-

nőségi P+R és B+R létesítményeket 

alakítottak ki egységes arculattal és 

az akkor elvárható műszaki és hasz-

nálhatósági színvonallal: közvilágí-

tás, kamerás távfelügyelet, akadály-

mentesítés, fedett kerékpártárolók, 

a szükséges közutak és járdák is 

megvalósultak. A megvalósult au-

tóbuszos ráhordás létesítményei 

is minőségiek, és a megújult vagy 

újonnan épült állomásépületekre 

sem lehet panasz.

Hátrányként leginkább a fásítás ál-

talános hiánya hozható fel: bár a 

tervezés során a szükséges fásítás 

tervezett volt, a megvalósulás so-

rán végül ez általánosan elmaradt, 

feltehetően a parkolóhelyek szá-

mának növelése érdekében.

Problémaként jelezhető, hogy a 

sok sikeres és kihasznált megálló-

hely mellett Pettend például nem 

találta meg a közönségét, Velence 

szűkös helykínálata kompromisz-

szumokról árulkodik, illetve Székes-

fehérvár állomás fejlesztésből való 

kimaradása is felvet kérdéseket. 

A vasútfelújítás után meglóduló 

utasszámok miatt számos helyen 

gyorsan kimerültek a P+R kapacitá-

sok: Tárnok, Martonvásár, Velence, 

Gárdony és Dinnyés is ebbe a hely-

zetbe került. A B+R igények Tárno-

2 Lásd erről Molnár Richárd: A Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal fejlesztése és elővárosi közlekedésben elért eredményei című cikkét a Városi Közlekedés 2018/1. számában (a 
főszerk. megj.).
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kon haladják meg igen jelentősen a 

kiépített B+R tárolók lehetőségeit.

Úttörő vállalkozás volt Magyaror-

szágon a 30a vonalrekonstrukció 

keretében megvalósított nagylép-

tékű módváltási fejlesztés. A hiá-

nyosságok tekinthetők gyermek-

betegségnek is, az előnyök és a jó 

példák száma és mértéke messze 

meghaladja a hiányosságok jelen-

tőségét. Térhasználati szempont-

ból a parkolóhelyek maximalizálá-

si igénye volt talán a legnagyobb 

hiba, aminek a nagyvonalúság és 

a fásítás is áldozatául esett. Nem 

épültek K+R helyszínek, de a K+R 

megjelent, így a forgalmasabb ál-

lomásokon az erre alkalmas hely-

színeken folyamatos ez a tevé-

kenység, ami gondokat ugyan nem 

okoz, de megerősíti a körültekintő 

tervezés fontosságát.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. (NIF) 2014-től a korábban nem 

fejlesztett 142-es, 150-es vasútvo-

nalakon, valamint a 71-es vasút-

vonalon Ivacson és Veresegyházán 

(28 állomáson és megállóhelyen) 

összesen mintegy 2500 P+R és 

1150 B+R férőhelyet épített ki. Ezek 

vonali szinten egységes arculattal 

és tervezési elvekkel jöttek létre, 

ennek minden előnyével és hátrá-

nyával. 

A fejlesztés nagy pozitívuma az 

egységesség, de emellett lehető-

ség nyílt egyedi megoldásokra is, 

mint például Gyál felső fából ké-

szült B+R tárolója vagy Kunszent-

miklós–Tass kockaköves burkolatai, 

amik egyedivé tették az állomáso-

kat. A korábbi fejlesztési tartalma-

kon túl megjelentek a K+R hely-

színek (Ócsán és Dunavarsányban 

például), sok helyen egységes, 

átgondolt módváltási rendszerek 

alakultak ki (Veresegyház, Ócsa, 

Dabas, Lajosmizse, Dunaharaszti, 

Taksony, Dunavarsány, Kunszent-

miklós–Tass). Egyértelmű, hogy a 

korábbi fejlesztések hibáira is re-

flektált a megbízó.

Hátrányként említhető viszont a 

fásítás hiánya több helyen (Ócsa, 

Inárcs–Kakucs, Dabas, Taksony, Kis-

kunlacháza, Kunszentmiklós–Tass) 

és különösen, hogy a 142-es vo-

nalon (továbbá Kiskunlacházán és 

Dunaharasztiban is) igen jelentős 

mennyiségi túltervezés történt, 

ami üres létesítményeket eredmé-

nyezett. Nem szerencsés az sem, 

hogy több megállóhely kimaradt a 

fejlesztésből: az áldatlan állapotok 

fennmaradtak Gyálon, Hernád és 

Táborfalva között, Dömsödön és 

Délegyházán, de emellett a 71-es 

vasútvonal szinte összes megálló-

helyén is.

Ez a fejlesztési kör újabb jelentős 

lépés volt, a létrehozott módvál-

tási létesítmények komplexebbek, 

jobban használhatóbbak lettek, de 

5. ábra: A 2021-ben átadott hárosi állomási előtér a módváltási létesítményekkel: kimondottan szép megoldások, sajnálatosan alacsony kihasználtsággal 
(fotó: Szele András)
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a forráshiány és a parkolóhely-ma-

ximalizálási motiváció itt is megje-

lenik. Térhasználati szempontból 

a legfeltűnőbb sajátosság, hogy 

jelentős számú állomáson volt hely 

és tér, így a létrejött létesítmények 

tágasabbak lettek, a szűkösség a 

korábbiakkal szemben kevésbé lett 

rájuk jellemző.

2012 és 2017 között zajlott le a má-

sodik nagy hazai elővárosi vasútre-

konstrukció, a 2-es vasútvonal teljes 

felújítása, a 30a vonal már megva-

lósult fejlesztéseinek mintájára. A 

vonalon 1400 P+R és több mint 450 

B+R férőhely került kiépítésre. 

A koránál messze előbbre mutató 

fejlesztésben sok a pozitívum, a 

minőség és a műszaki tartalom is 

a 30a vonalhoz hasonló: jól hasz-

nálható módváltási infrastruktúra 

épült ki, ideértve a ráhordó buszok 

megállóit, fordulóit is. Külön dicsé-

rendő, hogy volt bátorság Klotildli-

geten és Magdolnavölgyben csak 

B+R tárolókat tervezni P+R parko-

lók nélkül.

Hiányosságként szokás azonosítani 

Solymár és Pilisvörösvár kimerült 

P+R kapacitásait. Főleg az előbbi 

gyakran idézett rossz példaként, 

pedig igen jelentős P+R kapacitás 

épült ki 233 férőhellyel. Itt nem is a 

több parkolóhely hiányzik elsősor-

ban, hanem a valószínűleg eredeti-

leg tervezett, csak nem megvalósult 

együttműködés Szélhegy megál-

lóhellyel. Különösen fájóak ennek 

fényében a látványos túltervezések: 

a mai menetrend és tarifa által alakí-

tott igények mellett Szélhegy és Vö-

rösvárbánya nagyon üres, emellett 

a legnagyobb hazai P+R parkolónk, 

Dorog (284 férőhely) 19%-os ki-

használtsága (2019. őszi adat) is vet 

fel kérdéseket. Nem vagy részben 

nem fásítottak Piliscsaba, Leányvár, 

Esztergom–Kertváros és Esztergom 

parkolói. Az esztergomi és a dorogi 

B+R tárolók rossz lokációba kerül-

tek, az utasok inkább a peronkorlá-

tokat használják.

A 2-es vasútvonalon megvalósult 

módváltási létesítmények jól hasz-

nálhatóak, szépek és általában 

sikeresek. Azonban a 30a vonal 

rekonstrukciójánál még gyerekbe-

tegségként kezelhető problémák 

egy részét nem nőtte ki a fejlesztés 

és hazánkban itt találkozhattunk 

először látványosan az állomások 

közötti munkamegosztás tervezé-

sének problémájával. Térhasználati 

szempontból is általában a 30a vo-

nalnál is leírt problémák merülnek 

fel, leginkább a parkolóhely-maxi-

malizálási igény és ennek következ-

ményei, például a fásítás hiánya.

A 40a és a 80a vasútvonalak Buda-

pest környéki szakaszainak teljes 

körű felújítása 2021-ben fejeződött 

be. Ennek keretében számos, rég-

óta aktuális vasúti fejlesztés való-

sult meg: új állomás, új szakasz és 

számos új vasúti keresztezés épült. 

A módváltási létesítmények terén 

is érzékelhető a korábbi példák ta-

pasztalatainak figyelembevétele: 

nemcsak méretes parkolók épültek, 

de számos helyen ferde parkolást 

alakítottak ki, jutott figyelem a K+R 

igények kielégítésére, elektromos 

töltők telepítésére és a ráhordó 

autóbusz-járatok számára is épült 

infrastruktúra.

A területhasználat szempontjából a 

korábbi minták itt is felfedezhetők: 

a már nem használt vasúti terüle-

teken épültek a létesítmények, így 

itt is a vasúti pálya mellett hosz-

szan elnyúló fejlesztések valósul-

tak meg. Különösen látványos ez 

Rákoscsaba és Rákoscsaba–Újtelep 

megállókban, ahol a szinte csősze-

rűen beszorított vasútvonal mellett 

nyilvánvalóan nem volt tér. A 40a 

és a 80a vasútvonalak fejlesztésé-

nél kiemelhető a nagyvonalúságra 

és az egységességre való sikeres 

törekvés, a módváltási igényekre 

való érzékenység, valamint a kör-

nyezetrendezés és az épített kör-

nyezet általánosan magas minő-

sége. Térhasználati szempontból 

ez a két fejlesztés tekinthető talán 

a hazai módváltási tervezés eddigi 

csúcsteljesítményének, az egyes 

állomásokban rejlő potenciálokat 

messzemenőkig kihasználták, rá-

adásul mindezt jelentősebb minő-

ségi kompromisszumok nélkül.

Végül nem lehet szó nélkül hagyni 

az M4-es metró kapcsán Kelenföl-

dön (és a Bikás parknál) kiépített 

P+R parkolókat, amik céljuk sze-

rint elsősorban az agglomerációt 

kívánták szolgálni. Kelenföldön 

2022-ben fejeződött be a negyedik 

parkoló építése, így összesen már 

1500 feletti férőhely van, amit az 

agglomerációból érkezők mellett 

előszeretettel használnak a dél-bu-

daiak, és ingyenessége miatt a kör-

nyékbeli lakosok is. A végtelenbe 

nyúló burkolt felületeket csak ke-

véssé tudják feldobni az egyébként 

jól sikerült építészeti és tájépítésze-

ti megoldások, de az igények olda-

láról e parkolók léte nehezen meg-

kérdőjelezhető. Felmerülhetnek 

kérdések ugyanakkor azzal kapcso-

latban, hogy az ide autóval érkezők 

meghatározó része az idevezető 

útja során akár több vasútállomás 

mellett is elhalad, de a metró von-

zereje mellett ezek az érvek nem 

tudnak elég hangsúlyosak lenni.
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A LEGÚJABB MÓDVÁLTÁSI 
TERVEZÉSEK ÉS EZEK 
TÉRHASZNÁLATI 
KÖVETKEZMÉNYEI

A BFK a létrejötte óta folyamatosan 

terveztet módváltási létesítménye-

ket Budapesten és környékén. A 

már említett négy, az agglomerá-

ciós vasútvonalakon zajló tervezés 

mellett a teljesség igénye nélkül a 

H5, a H6 és a H7 HÉV-vonalakon, 

az autómentes Városliget kapcsán 

a Kacsóh Pongrác úti felüljárónál, 

valamint Budakeszin, a Fő utcai 

buszsáv esetében történt módvál-

tási tervezés. 

Az agglomerációs vasútvonalak 

módváltási tervezésében a BFK a 

Parkolásfejlesztési Koncepció alap-

ján elsősorban nem mennyiségi, 

sokkal inkább minőségi módvál-

tási infrastruktúrát kíván létrehoz-

ni, ezzel tér nyílt a nagyvonalúbb 

megoldásokra, és a környezet mi-

nőségére is több figyelem jutott. 

Szempont volt a térstruktúra javítá-

sa is, ahol ez megoldható volt (Tár-

nok, Alsógalla, Sülysáp). 

A korábbi tervezésekhez képest az 

utasok igényeinek tudatosan ér-

zékeny figyelembevételére külön 

hangsúly került. Szempont volt az 

egyes funkciók elkülönítése, az igé-

nyek mérhetőségének biztosítása 

és egyes távlatos szempontok (pél-

dául az elektromos töltők számá-

nak) figyelembevétele is. A teljes 

külső oldali módváltási spektrum 

tervezése feladat volt: a P+R parko-

lók és a B+R tárolók mellett a busz-

megállók, buszfordulók és a K+R 

helyszínek, valamint esetenként 

a megközelítés útvonalai is részei 

voltak a munkának. Ezek egyben 

hangsúlyos reakciónak is tekinthe-

tők a korábbi tervek kevésbé sike-

rült aspektusaira. 

Térhasználati szempontból hang-

súly volt az állomások két oldalának 

megfelelő kiépítésén. Az igényeket 

követve a korábbiakhoz képest jó-

val nagyobb férőhelyszámú K+R 

létesítmények születtek, és a terve-

zők mindent megtettek a korábbi 

tervezéseket meghatározó P+R do-

minancia mérséklésére. Mindezek 

eredményeként a koncepciótervi fá-

zis végén szép, jól használható, zöld 

módváltási terek láhatók a terveken.

Mindezektől függetlenül azonban 

a tervezés térbeli és egyéb keretei 

nem sokat változtak:

> a budapesti agglomeráció állo-

másainak többségén továbbra is 

meghatározó a szűkösség, kevés 

a hely; 

> gyakori a sűrű beépítés még a ki-

sebb települések településszéli 

állomásainál is; 

> a legjobb területek továbbra is 

a vasúti területek, azonban ezek 

alakja (hosszú, keskeny telkek a 

vasúti pálya mentén) és terve-

zési korlátai nem lettek előnyö-

sebbek; 

> több helyen is magánterületek 

igénybevételére volt szükség a 

megbízói igények megvalósítá-

sára: Tárnokon, Kápolnásnyéken, 

Alsógallán csak így lehetett mi-

nőségi módváltást kiépíteni; 

> több állomáson is a meglévő 

módváltási létesítmények átala-

kításával lehetett csak helyhez 

jutni: Herceghalmon, Üllőn, Süly- 

sápon is ez történt;

> gyakori megoldás, hogy a ki nem 

épült, parkolásra használt léte-

sítmények fejlesztése is a meg-

oldás része: ez történt Marton-

vásáron, Monoron és Sülysápon;

> mivel az állomások és megálló-

helyek a mostani helyükön ma-

radnak (Alsógalla helyzete ilyen 

szempontból nem egyértelmű), 

ezért vannak megközelítési 

problémák is, gyakori, hogy szűk 

kertvárosi utcák szolgálják ki a 

vasútállomásokat; 

> továbbra is túl sok különböző 

igény jelenik meg a peronkap-

csolat közvetlen közelében, így 

nagyon kell ügyelni a zsúfoltság 

elkerülésére. Ennek egyik meg-

oldási formája az emeletes B+R 

tárolók tervezése lett Tárnokon 

és Üllőn;

> komoly tervezési kihívás volt a 

párhuzamosan zajló tervezések 

kezelése: Budaörsön és Törökbá-

linton a Kelenföld–Törökbálint 

vasúti szakasz vágánybővítése 

projektben is történt módváltá-

si tervezés, a Bia–Tata vasútre-

konstrukció terveit Herceghal-

mon, Bicske alsón és Szárligeten 

kellett figyelembe venni, a 150-

es vasútvonal éppen zajló fej-

lesztésére is tekintettel kellett 

lenni, Monoron pedig az új Feri-

hegyi gyorsvasút külső végállo-

másának helyigénye volt terve-

zési korlát.

Mint látható a fentiekből, a mód-

váltási tervezés továbbra is össze-

tett, tértervezésre és -szervezésre 

alapuló feladat, amelyben a terve-

zési nehézségek kapcsolódnak ösz-

sze a térbeli szűkösséggel. Ebben 

a közeljövőben jelentős változás 

nem várható. 



32

ALBRECHT UTE–PETŐ ZOLTÁN–TEREMY VIKTÓRIA

Budapesti barnamezős 
területek fejlesztése 
és közlekedési vonzatai
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Budapest városszövetében nagy 

mennyiségű olyan terület találha-

tó, amely korábbi – elsődlegesen 

ipari, közlekedési vagy akár kato-

nai – funkcióját elvesztette. Ezeken 

a használaton kívüli, úgynevezett  

barnamezős területeken sok eset-

ben értékes épületek, részben mű-

emlékek is pusztulnak, miközben 

komoly értékük a településszerke-

zeti helyzetükből fakadó területi, 

fejlesztési potenciál.

A főváros történeti városfejlődésé-

nek következményeként, jelentős 

méretű barnamezős területek el-

sődlegesen az átmeneti zóna terü-

letén helyezkednek el, mivel a XIX. 

században az egykori nagyipari, 

közlekedési, valamint katonai funk-

ciójú területek itt kaptak helyet. 

A barnamezős területek funkcióvál-

tása elsőként a városszerkezetben 

kitüntetett helyzetben fekvő terü-

leteken (például a Duna mentén) 

indult el, de a nagy területkínálat 

miatt, egyelőre csak a különleges 

adottságokkal rendelkező területek 

iránt mutatkozott igény. Helyen-

ként a várhatóan magas járulékos 

költségek (kármentesítés, műemlé-

ki felújítás) és a rendezetlen tulaj-

donviszonyok is gátolják a fejlesz-

téseket. Megfigyelhető olyan trend 

is, hogy egy-egy korábbi gyárterü-

letet valamely ingatlanfejlesztő cég 

vásárol fel, aki azt – átmeneti jelleg-

gel – bérbe adja különböző vállal-

kozások számára, lényegesebb be-

ruházás és állagjavítás nélkül.

A főváros térbeli fejlesztésében a 

fenntarthatóság elvét követve te-

rülettakarékos, a konszolidált te-

rülethasználathoz és a meglévő 

infrastruktúrához igazodó, kiegyen-

súlyozott és kompakt fejlesztésekre 

kell törekedni. Ehhez pedig elen-

gedhetetlen, hogy a barnamezős 

területek legyenek a város elsődle-

ges fejlesztési területei, kihasználva 

a meglévő közmű- és közlekedési 

infrastruktúrát is. E területek meg-

felelő átstrukturálásával, a meglévő 

városszerkezetbe integrálva, a tér-

ségi funkcióhiány kompenzálható.

A BUDAPESTI IPAR TÖRTÉNETE 
ÉS A BARNAMEZŐK 
KIALAKULÁSA

Budapest mai barnamezős terüle-

teinek egy része már a városegye-

sítési előtti időszakban beépült, el-

sőként az élelmiszeripari termelés 

és nehézipar gyárai létesültek. A fő-

városi iparterületek helyválasztását 

az alapvető infrastruktúraelemek 

határozták meg: a Duna, mint vízi 

közlekedési útvonal, a történelmi 

főutak és a vasútvonalak. Az 1868-

as évtől megalakult Magyar Királyi 

Államvasutak, és későbbi jogutód-

ja, a Magyar Államvasutak biztosí-

totta a vasúthálózat töretlen fejlő-

dését, az 1872-es ipartörvény pedig 

iparszabadságot engedélyezett. A 

hazai ipari fejlődés egyik kulcsterü-

lete a vasúti járműgyártás volt. Az 

ebben az időben kialakult üzemek 

elhelyezkedése a mai napig meg-

határozó a városszerkezetben. Bar-

namezős területként nyomokat ha-

gyott maga után például Óbudán 

a hajó- és téglagyártás, a textilipar, 

Újpesten a bőrgyártás, Angyalföl-

dön a gép- és malomipar, a Váci út 

mentén a gép- és vasipar, Sorok-

sáron a vegyi üzemek, Kőbányán 

az építőanyagipar és a sörgyártás, 

Csepelen az ércárugyár és töltény-

gyár, Budafokon az élelmiszeripar, 

Erzsébetvárosban a vasöntöde, Jó-

zsefvárosban pedig a kocsigyár és 

lakatosárugyár. 1910–1918 között a 

meglévő gyárak katonai termelésre 
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álltak át, jelentős mennyiségben 

jelennek meg honvédségi terüle-

tek, laktanyák a városban, például 

Fehérdűlő területén.

1920 után a meglévő iparterüle-

tek fejlődnek tovább, az új léte-

sítmények (például erőművek) a 

kialakult ipari körzetekhez kap-

csolódnak. Meghatározó ebben 

az időszakban a textilipar, a vegy-

ipar, a gyógyszeripar; visszaesik az 

élelmiszeripar, valamint a vas- és 

gépipar. A 30-as évek elejei gazda-

sági világválság miatt a budapesti 

ipar átrendeződése is elkezdődött, 

majd a második világháború ka-

tonai beruházásai (repülőgépipar, 

finommechanika) váltak hangsú-

lyossá. A világháború óriási pusz-

títását a nehézipar fejlesztése kö-

vette. 1950-ben az iparterületek 

elhelyezkedése a városszerkezet 

szempontjából már kedvezőtlen 

volt, a belső városrészekben meg-

maradt a termelés. A 60-as évektől 

a házgyárak és betonelemgyárak, a 

Egykori vasúti járműgyártás, járműjavító Istvántelken, ma barnamezős terület (fotó: Lugosi László)

Budapest egyik barnamezős területe és az egyik legrégebbi, máig megmaradt gyára, a Széchenyi István által alapított Óbudai Hajógyár (fotó: BFVT Kft.)
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városi közlekedési infrastruktúra te-

lephelyeinek és városüzemeltetés 

létesítményeinek építése volt meg-

határozó, ekkor szűnt meg teljesen 

a malom- és dohányipar, bezárt a 

gázgyár. A rendszerváltás és a 90-

es évek újabb gazdasági átrende-

ződése után az ipari és közlekedési 

hasznosítású területek egy része a 

gazdasági szereplők értékítélete 

alapján használaton kívül került, 

számos tulajdonos által széttago-

lódtak eredeti funkciójukban, vagy 

ingatlanpiaci helyzetük szerint 

megtörtént a funkcióváltásuk.

BUDAPEST MAI BARNAMEZŐS 
TERÜLETEI 

Budapest történeti városfejlődé-

sének következményeként a jelen-

tősebb barnamezős területek1 (~ 

2800 ha) elsődlegesen az átme-

neti zóna területén helyezkednek 

el. (1–2. ábra) A városszerkezetileg 

jól pozícionált egykori barname-

zők funkcióváltása már sok helyen 

megtörtént, elsősorban a Duna 

mentén, a XIII. kerületben és Lágy-

mányos területén. Meghatározó 

szerepe volt a kiváló közösségi 

közlekedésnek is, így alakult át a 

Váci út menti irodaterület irodafo-

lyósóvá. Hasonló folyamat zajlik Új-

budán, a Szerémi út és a Fehérvári 

út mentén. A fővárosi barnamezős 

területek változásait 2016 óta nyo-

mon követi a „Barnamezős és bel-

városi használaton kívüli területek 

katasztere” (BFVT Kft.). Az adatbá-

zisban szereplő területek és azok 

adatai minden évben aktualizálásra 

kerülnek. 2016 óta nagyságrendi-

leg 546 hektár barnamezős terüle-

tet hasznosítottak, amellyel párhu-

zamosan 153 hektár új barnamező 

keletkezett. A barnamezős terüle-

tekre irányuló fejlesztések során 

számos esetben jelentős bontások 

történtek, több terület fejlesztése 

elakadt és évek óta félbehagyva áll, 

sok esetben pedig a még megma-

radt értékes, védelemre méltó épü-

letállomány (részben műemlékek) 

állapota a minimális karbantartás 

hiánya miatt folyamatosan romlik.

A FŐVÁROSI BARNAMEZŐK 
A VÁROSFEJLESZTÉS 
KULCSTERÜLETEI

A barnamezős területek újrahasz-

nosítása elengedhetetlen ahhoz, 

hogy Budapest kompakt város 

legyen. Megújításukkal és a meg-

lévő infrastruktúra felhasználá-

sával, a szerkezeti szempontból 

szükséges, hiányzó funkciók a 

városszövetbe integrálhatók (3. 

ábra) Ez Budapest fenntartha-

tó térbeli rendszerének alapja. 

A városfejlesztés elsődleges kö-

zéptávú célterületeit az „Otthon 

Budapesten” című, a Fővárosi 

Közgyűlés által jóváhagyott in-

tegrált településfejlesztési stra-

tégia (BFVT Kft. 2021) tartalmazza 

(4. ábra).

Rákosrendező, háttérben Istvántelek (fotó: BFVT Kft.)

1 Az Európai Unióban CLARINET néven hoztak létre egy speciális munkacsoportot (Contaminated Land Rehabilitation Network, a szennyezett föld rehabilitációjával foglalkozó háló-
zat), amely a barnamezős újrahasznosítással foglalkozik. A 2002-ben kiadott dokumentumukban szerepel az Európai Unióban általánosan elfogadott meghatározás, amely szerint a 
„barnamező (brownfield) az a hely, amelyet előzőleg használtak már, jelenleg elhagyott, vagy kevésbé hasznosított; feltárt vagy feltételezett szennyezettségi problémákkal küszködik; 
főként a (fejlett) városi térségben található; a hatékony újrahasznosítása érdekében beavatkozásra van szükség.”
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1–2. ábra: Budapest iparterületei 1930-ban és barnamezős területei 2021-ben (forrás: BFVT Kft.)

3. ábra: Budapest barnamezős területei és a városfejlesztés célterületei (forrás: BFVT Kft.)
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A barnaövezeti rehabilitáció gaz-

dasági, környezeti és társadalmi 

vonatkozású komplex kérdéskör2, 

ahol a területek eltérő helyzete el-

térő beavatkozási jelleget eredmé-

nyez. 

Ki kell emelni, hogy a kötöttpályás 

közlekedési kapcsolatok szempont-

jából jól ellátottak a barnamezős 

területek. Közel 85%-uk rendelkezik 

valamilyen kötöttpályás kapcsolat-

tal, amely a nagy utasszállító képes-

ség és környezetbarát volta miatt 

kedvező közlekedési adottságként 

elősegíti az egykori ipari területek 

lakó-, valamint iroda- és kereske-

delmi rendeltetésű területként tör-

ténő megújulását egyaránt. 

A FŐVÁROSI BARNAMEZŐK 
ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI 
BERUHÁZÁSOK EGYMÁSRA 
HATÁSA

Minden területhasználat esetében, 

de elsősorban a beépítésre szánt 

területekhez szükséges a megfe-

lelő közlekedési infrastruktúra. Az 

elsősorban ipari-gazdasági terüle-

tekből létrejött barnamezős öve-

zetek megújulásának lehetőségét 

ezért részben meghatározza a köz-

lekedési infrastruktúrával való ellá-

tottsága, amelynek léte azonban 

csak szükséges, de nem elégséges 

feltétel az újrahasznosításhoz. Az 

elégséges feltételhez elengedhe-

tetlen egy gazdaságilag prosperáló 

társadalmi közeg, amelyben igény 

mutatkozik az épített környezet 

bővítésére is (ezek a lakásállomány 

növelésében, a kereskedelmi-intéz-

ményi létesítmények számának és 

alapterületének bővülésében, új 

munkahelyeket befogadó gazdasá-

gi területek létrehozásában nyilvá-

nulnak meg).

Budapest életében ez idáig nem 

került sor olyan célzott közlekedé-

si infrastruktúra fejlesztésre, amely 

előzetesen megvalósítva, kimon-

dottan a barnamezős övezetek te-

rületének versenyképessé tételé-

re, vagyis a barnamezős övezetek 

funkcióváltásának tudatos előmoz-

dítására irányult volna (ami a múlt 

század végén végbement társadal-

mi átalakulást kísérő évtizedek fi-

nanciális helyzete alapján nagyobb 

részben érthető is). Természetesen 

a fővárosban megvalósuló önálló 

közlekedési nagyberuházások és 

az egyes városfejlesztési projektek 

megvalósítása kapcsán létrejövő 

infrastruktúraelemek hatással vol-

tak és a jövőben is hatással lesznek 

a barnamezős övezetek sorsára, be-

folyásolva azok jövőjét is. 

Az alábbiakban a nagyobb barna-

mezős övezetek kerülnek bemu-

tatásra a korábban megvalósult 

közlekedési infrastruktúraelemek 

tükrében, és fejlesztési lehetősé-

gük a tervezett közlekedési nagy-

projektekkel összefüggésben.

ANGYALFÖLD 
Az M3 metró vonal megvalósult sza-

kasza és a Váci út: Máig Budapest 

egyik legsikeresebb barnamezős 

átalakulása a Váci úti irodafolyosó, 

ahol eddig mintegy 1 000 000 m2 

bruttó szintterületű beépítés való-

sult meg. Az M3 metróvonal építé-

se során 1981 és 1990 között újult 

meg a Váci út. Az 1990 évi társadal-

mi átalakulást követő évtizedben a 

szocialista nagyipar összeomlott és 

privatizálásra került, ezáltal előállt 

egy kiváló közlekedési infrastruktú-

rával rendelkező, jól hasznosítható, 

megújulásra váró barnamezős öve-

zet. Az összefüggő irodatengely ki-

FÓKUSZBAN

4. ábra: Otthon Budapesten, Integrált Településfejlesztési Stratégia, „Városfejlesztés a barnamezős 
területeken” című térkép a középtávon tervezett barnamezős beavatkozásokról (forrás: BFVT Kft.)

2 MTA Társadalomkutató Központ, A barnamezős területek megújulásának lehetőségeiről, 2004
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alakulásában meghatározó szerepe 

volt a Váci út kiváló közlekedési inf-

rastruktúrájának. 

A vasúthálózat tervezett fejlesztése 

(BAVS) és az Újpest–Aquincum Duna 

híd a kapcsolódó úthálózatával: Be-

fejező szakaszába léphet a Váci út 

menti barnamezős területek funk-

cióváltása, amelyet nagymérték-

ben elősegíthet a hangsúlyosabbá 

váló vasúti közlekedés és a terve-

zett közúti híd megvalósítása.  

FERENCVÁROS
A megvalósult Rákóczi híd: Dél-Bu-

dapesten került volna megren-

dezésre az 1996. évi világkiállítás, 

amely azonban végül meghiúsult. 

A Petőfi híd és a Déli összekötő  

vasúti híd között fekvő pesti terüle-

ten a Dunai teherpályaudvar ennek 

érdekében felszámolásra került, ez-

által kedvező tulajdoni struktúrával 

rendelkező kármentesített terület 

jött létre. A fejlődés szükséges köz-

lekedési hátterét az 1995. évben át-

adott Rákóczi híd és csatlakozó út-

hálózata alapozta meg. Az évezred 

elejétől mintegy 250 000 m2 bruttó 

szintterületű, zömében iroda ren-

deltetésű beépítés valósult meg 

a Soroksári út mentén, továbbá a 

belváros déli irányú kiterjesztése 

keretében a Nemzeti Színház és a 

Művészetek Palotája. 

A HÉV-hálózat tervezett fejlesztése 

és a Galvani híd: A terület déli ré-

szén került volna sor 2024. évben 

a budapesti rendezésű nyári olim-

piai és paralimpiai játékokra, amely 

azonban szintén meghiúsult. A 

sportesemény előkészítésének je-

gyében a Déli összekötő vasúti híd 

és a tervezett Galvani híd vonala 

között fekvő barnamezős területek 

5. ábra: Budapest barnamezős területeinek és a nagykapacitású kötöttpályás hálózatának összefüg-
gése (forrás: BFVT Kft., hálózat fejlesztés a Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégia alapján)

6. ábra: Budapest barnamezős területeinek és a szerkezeti jelentőségű úthálózatának összefüggése 
(a tervezett elemek Budapest településszerkezeti terve alapján kerültek feltüntetésre, forrás: BFVT Kft.)
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a Magyar Állam tulajdonába kerül-

tek, így szintén kedvező tulajdoni 

struktúrával rendelkező kármen-

tesített terület jött létre. A terület 

fejlesztéséhez a szükséges közleke-

dési infrastruktúrát a Galvani híd és 

kapcsolódó úthálózata, valamint a 

csepeli és a ráckevei HÉV vonalak 

Kálvin térig tervezett bevezetése 

lett volna hivatott biztosítani. A 

közlekedési nagyprojektek a BFK 

Zrt. terveztetése keretében to-

vábbra is folyamatban vannak. 

LÁGYMÁNYOS 
Rákóczi híd és a Szerémi út: A meghi-

úsult 1996. évi világkiállításhoz ter-

vezett és 1995. évben megvalósult 

Rákóczi híd jelentette közlekedési 

infrastruktúrával megtámogatott 

területen az ELTE campusának épü-

letei, valamint az Infopark további, 

mintegy 100 000 m2 irodaterülete 

valósult meg 2009-ig. 

A tervezett Galvani híd és Csepel–Al-

bertfalva híd a kapcsolódó úthálóza-

tokkal: Lágymányos középső és déli 

területein a barnamezős területek 

megújulását a fővárosi telepü-

lésszerkezet mindenkor markáns, 

fejlesztő hatású elemeinek számí-

tó Duna hidak megjelenése gyor-

síthatja fel a jövőben, biztosítva a 

megújuláshoz szükséges közleke-

dési potenciált. 

CSEPEL 
A megvalósult Csepeli gerincút: Az 

egykori Csepel Művek területén 

Budapest talán legellentmondá-

sosabb barnamezős átalakulása 

ment végbe. Magyarország egykor 

legnagyobb iparvállalatának több 

mint 200 ha-os területe a privatizá-

ció óta ugyan továbbra is ipari-ke-

reskedelmi területként funkcionál, 

de a mai elvárásoknak megfelelő 

tulajdoni és műszaki struktúra nem 

alakult ki. A közúti kapcsolatrend-

szer fejlesztése keretében a Csepeli 

gerincút kiépítése pedig máig nem 

fejeződött be. 

A HÉV hálózat tervezett fejlesztése, 

valamint Galvani híd és a Csepel–Al-

bertfalva híd a kapcsolódó útháló-

zatukkal: A Csepelt érintő tervezett 

Duna hidak megvalósításával a vá-

rosrész közlekedési szempontból 

szervesebben kapcsolódhat a fő-

város vérkeringésébe, megszűnik 

a pesti kapcsolatrendszer kizáróla-

gossága. A tervezett közlekedésfej-

lesztések új lendületet adhatnak a 

jelenleg hasznosítatlan barname-

zős területeknek. 

KELENFÖLD ÉS A BELVÁROSI 
TERÜLETEK
Az M4 metróvonal megvalósult 

szakasza: Jelenleg a főváros talán 

legnagyobb kihasználatlan lehe-

tősége, legalábbis közlekedési 

szempontból. Budapest nyugati 

kapujában a Kelenföldi vasútállo-

más egykor túlméretezett vasúti 

területei jelentős barnamezős terü-

letet alkotnak. A 2014. évben forga-

lomba helyezett új metróvonal el-

indította ugyan az alulhasznosított, 

barnamezős területek átalakulását, 

de egyelőre csak egy bevásárlóköz-

pont és mintegy 50 000 m2 iroda 

7. ábra: Egykori Láng gépgyár területének fejlesztési víziója (BFVT Kft. 2021)

FÓKUSZBAN
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valósult meg. A teljes átalakulást 

jelentős mértékben akadályozza, 

hogy az intermodális központhoz 

kapcsolódó P+R várakozóhelyek te-

rületigényes felszíni parkolókként 

kerültek kialakításra. 

Vasúthálózat tervezett fejlesztése 

(BAVS): a közös vasúthálózati érin-

tettség miatt Kelenföldhöz kap-

csolódóan célszerű bemutatni a 

Déli és a Nyugati pályaudvar (Pod-

maniczky térség) területét. A két 

pályaudvarra befutó vasútvonalak 

direkt összekötésére a Duna alatt 

tervezett vasúti alagút értelemsze-

rűen magát az állomási infrastruk-

túrát is nagyobb részben a felszín 

alá helyezi. Ezáltal jelentős mére-

tű, belvárosi környezetben fekvő 

vasúti terület átalakítása válik le-

hetővé. A tervezett közlekedési fej-

lesztés hatása alapvető átalakulást 

eredményez majd. 

ÓBUDA 
Alsórakpart megvalósult északi irá-

nyú meghosszabbítása: Az egykori 

Gázgyár területe távol fekszik a Bu-

dapest–Szentendre hév vonal és a 

Szentendrei út jelentette, megha-

tározó Észak-budai közlekedési inf-

rastruktúrától. A tulajdonviszonyok 

azonban kedvezőek voltak (a teljes 

területet a Fővárosi Önkormányzat 

birtokolta), ezért a 25 ha-t meghala-

dó Duna-parti terület – Graphisoft 

parkként történő – megújulásának 

közlekedési feltételrendszerét ké-

pes volt a budai alsó rakpart észa-

ki irányú meghosszabbításaként 

megvalósult, korábbi nevén Jégtö-

rő utca (2015 óta: Ángel Sanz-Briz 

út) biztosítani. 

HÉV-hálózat tervezett fejlesztése és 

az Újpest–Aquincum híd a kapcsoló-

dó úthálózatával: Fővárosi viszony-

latban Óbuda rendelkezik ma már 

a legkisebb kiterjedésű barname-

zős területtel a fővároson belül, de 

ezen területek is profitálnak a jobb 

elérhetőség okán. 

RÁKOSRENDEZŐ 
A tervezett Szegedi úti felüljáró, vala-

mint a Lehel utca–Nagy Lajos király 

úti villamos közlekedés összekötése: 

Az 1990-es évek gazdasági szerke-

zetváltása nem csak az ipari-gazda-

sági területek, hanem a közlekedési 

területek egy részét is újrahaszno-

sításra váró barnamezős területté 

tette, ezek között meghatározó 

jelentőségű az egykori vasúti ren-

dezőpályaudvar feleslegessé vált, 

közel 70 ha-os területe. Legkoráb-

ban az évtized második felében 

kaphatunk majd választ arra a kér-

désre, hogy a javuló közlekedési 

infrastruktúra képes-e elindítani az 

újrahasznosítását. 

Vasúthálózat tervezett fejlesztése 

(BAVS) és új körútfejlesztés: A főváro-

8. ábra: Rákosrendező egyik lehetséges fejlesztési víziója (BFVT Kft., 2019)



40

si vasúthálózat dinamikusan folyó 

városi-elővárosi fejlesztése jól ki-

használható a barnamezős terület 

megújítása során. Ugyanakkor a fő-

város átmeneti zónájában elhelyez-

kedő terület megújulásában kata-

lizátor szerepet tölthet be a zóna 

határán évtizedek óta vizionált új 

körút. 

KŐBÁNYA ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
TERÜLETEK
Kőbánya különleges barnamezős 

övezet, mivel alig érvényesül a köz-

lekedési infrastruktúra felértékelő 

hatása, pedig elvben rendelkezésre 

áll. A metróvonalak azonban sajná-

latos módon a Budapest geomet-

riai középpontját jelentő kerület 

északi és déli határán helyezkednek 

el. Továbbá itt található a fővá-

rosi vasúthálózat mintegy 17%-a, 

azonban meghatározó állomási 

infrastruktúra nélkül, ezért előnyök 

helyett csak a vonalak területelvá-

lasztó hatásából származó hátrány 

érzékelhető.

9. ábra: Kőbányai úti kulturális tengely egyik lehetséges fejlesztési víziója (BFVT Kft., 2019)

10. ábra: Új ökováros fejlesztésének előkészítése Fehérdűlőn (BFVT Kft., 2020)

FÓKUSZBAN
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Vasúthálózat tervezett fejlesztése 

(BAVS) és a közúthálózat fejleszté-

se: A Kőbányai út mentén fekvő, 

feleslegessé vált és kiürített vasúti 

területek – Józsefvárosi pályaudvar, 

Északi járműjavító területe – ma 

már fejlesztési területnek tekint-

hetőek, ahol a közlekedési infra-

struktúra szegényessége folytán 

azonban a közlekedés jelentette 

fejlesztési potenciál igen alacsony. 

Ezért egyelőre csak a Magyar Állam 

van jelen befektetőként, amelynek 

eredménye egy kulturális tengely 

kibontakozása (Közlekedési Múze-

um, Opera Eiffel Műhelyház). A Kő-

bányai út közlekedésének fejlesz-

tése – villamos középre helyezése, 

közúti és kerékpáros közlekedés 

kapacitív átépítése – azonban a 

versenyszféra számára is értékessé 

tehetné a területet (elvi építési le-

hetőség mintegy 400 000 m2 szint-

terület).

Budapest északi területén az Új-

pest–Aquincum, a déli területén a 

Csepel–Albertfalva tervezett hidak 

között, a főváros gyűrűs-sugaras 

közúthálózat fejlesztésébe illesz-

kedő új körirányú elem nem csak 

a Jászberényi úti és Maglódi úti 

munkahelyi területek megújulása, 

hanem az ahhoz kapcsolódó – a 

Gyömrői úti Bosch fejlesztéshez 

hasonló – kutatás-fejlesztés nagy-

arányú megtelepedését is lehető-

vé tenné a barnamezős területen. 

Ilyen típusú potenciális fejlesztési 

területnek tekinthető a Fehér dűlő 

térsége is (elvi építési lehetőség 

mintegy 750 000 m2 szintterület). 

A Ferihegyi repülőtérre vezető út 

előkészítés alatt álló, tervezett át-

építése a közút déli oldalán fekvő 

gazdasági területek megújulását 

és üres területek beépítését, az 

északi oldal mentén elterülő lakó-

területek átalakítását is lehetővé 

tenné, amellett, hogy az ország és 

a főváros egyik kapujának számí-

tó légikikötő és Budapest közötti 

közlekedési kapcsolat színvonalát 

a mai kor igényeinek megfelelően 

rendezné (elvi építési lehetőség 

mintegy 900 000 m2 szintterület).

11. ábra: Volt Dreher Sörgyár (S1) fejlesztési víziója (BFVT Kft., 2022)
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Barcelonai szuperblokk 
tervezési módszer 
bemutatása

SZUPERBLOKK 

A szuperblokk, mint városrész, egy 

olyan tervezési metódus is egyben, 

amely Barcelona városához kap-

csolódik. Többek között Salvador 

Rueda biológus nevéhez köthe-

tő, aki a Barcelonai Városökológiai 

Ügynökség (Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona) igazgató-

ja, valamint a Városi és Területi 

Ökológiai Alapítvány vezetője. Az 

1990-es évektől folyamatosan fej-

leszti, az aktuális, illetve azóta is 

fennálló problémákra, kihívásokra 

válaszul. Lényege, hogy az olyan 

forgalmas városi utakon, ahol a zaj 

határértéke meghaladja az 55–65 

decibelt (azaz az Egészségügyi Vi-

lágszervezet által egészségesnek 

vélt határértéket), a forgalom korlá-

tozásával csökkenti a zajt. 1993-ban 

létrehozták az első szuperblokkot – 

spanyolul supermanzana, katalánul 

superilles – La Riberában, a város-

központ szívében, majd ezt köve-

tően 2006-ban kiterjesztették Grà-

ciára, Poblenou, Sant Antoni, Horta, 

Sants, Montjuic városrészekre is.1

Barcelona városában eltöltött éve-

im alatt több aspektusból sikerült 

„találkoznom” a szuperblokk terve-

zési módszertan hatásaival: mind 

építésztervezői, mind a városban 

élő lakosként. Az első találkozás az 

egyetemi évekre datálható, amikor 

is a Katalán Műszaki Egyetemen 

(Universidad Politécnica de Ca-

taluña – UPC) Vicente Guillart (Bar-

celona Főépítésze, IAAC alapító, 

kutató, tervező) mellett volt lehe-

tőségem alaposan tanulmányoz-

ni a várostervezés aspektusait. Az 

alábbiakban röviden bemutatom 

e tervezési folyamatot, azaz, hogy 

milyen analízisek, inputok szüksé-

gesek egyáltalán az egyes város-

részek jelen működésének megér-

téséhez, amely szükséges ahhoz, 

hogy válaszokat tudjunk adni (out-

put) az esetleges problémákra.

Egyetemi hallgatóként és – a ké-

1. ábra: Tervezési terület meghatározása (Aron Biro, Liv Grete Framgard, Maria Elena Amescua Dacasa – Research Project, IAAC: Slow cities into Smart City

1 LMiguel Ángel Medina, Mariano Zafra, Jacob Vicente López: Supermanzanas, o cómo devolver al peatón la ciudad robada por los coches
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sőbbiek során – építésztervezőként 

is volt lehetőségem Barcelona vá-

rosának egyes részein belül elhe-

lyezkedő blokkokkal, mint vizsgá-

landó területekkel foglalkozni. 

DESIGN – THINKING 

Az első kérdés, amit feltehetünk 

magunknak, hogy mi a célunk? 

Milyen az ideális város? Milyen 

szemléletre, változásra van szük-

ség ahhoz, hogy e célt elérjük? A 

célunk nem lehet más, mint egy – 

utópisztikusan – autó utáni város: 

nem autó nélküli város, hanem egy 

olyan város, ahol az utcák legna-

gyobb felületét nem gépjárművek 

foglalják el: azaz, ahol a legtöbb 

embernek nincs autója (sőt nincs is 

szüksége rá). Egy olyan város a vízi-

ónk, ahol minden ott élő számára 

biztosított a tiszta levegő, a humá-

nus (természetes) zajszint, a sétál-

ható, könnyen elérhető zöld- és 

közterületek, valamint a közösségi 

közlekedési lehetőségek.

A már sokak számára ismert de-

sign thinking metodikát követve a 

terület megismerésének alapvető 

eleme az ott élők, dolgozók közvet-

len bekapcsolása a tervezési folya-

matba (Empathize). Ennek keretén 

belül interjúkat készítünk, milyen 

problémákat látnak a környezetük-

ben, mik a pozitív/negatív tapasz-

talatuk, valamint milyen területe-

ket sorolnak fel, mint fejlesztendő 

pontok. Az egyének megismerésén 

kívül további analízisek készülnek a 

városrészt illetően: többek között 

funkcionális, beépítettség/zöld fe-

lület, zajvizsgálat-analízis. 

A népsűrűség egy bizonyos szintje 

szükséges ahhoz, hogy a közterü-

letek életre keljenek, aktívak le-

gyenek közösségi szinten, a lakók 

szívesen használják, formálják, vala-

mint gondozzák közösen. 

A négyzetkilométerenkénti 16 000 

fős lakosságszámmal Barcelona a 

negyedik legsűrűbben lakott város 

Európában. A legsűrűbb negyedé-

ben 53 000 ember lakik négyzetki-

lométerenként.2

2. ábra: Földszinti funkciók és épülettípusok osztályozása, arányok kimutatása (Aron Biro, Liv Grete Framgard, Maria Elena Amescua Dacasa – Research 
Project, IAAC: Slow cities into Smart City)

3. ábra: Kilátásvizsgálat (Visibility study, GIS szoftver) 

2 David Roberts – Barcelona’s plan to free itself from cars
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Előnye továbbá a városnak a terü-

lethasználat sokfélesége. Ahogy a 

2. ábrán a vizsgált területünkön is 

látszik, ez vegyes használatú terü-

letrendezést jelent, ahol lakó-, ke-

reskedelmi és civil/közösségi köz-

pontok osztoznak a városrészen, 

sőt sok esetben az épületeken is. 

Nagyon fontos, hogy az emberek 

elég közel lakjanak az egyes szol-

gáltatásokhoz, amelyekre szüksé-

gük van ahhoz, hogy autó nélkül is 

boldogulni tudjanak. Barcelonában 

ez az alapértelmezett megoldás. 

BELSŐ & KÜLSŐ ZÓNA 

A szuperblokk-modell lényege egy 

olyan közlekedési hálózat kialakítá-

sa a városokban, amin keresztül a 

városban élők mobilitása biztosít-

ható, míg a fennmaradó (gépjár-

műmentes) teret más funkcióknak 

kell betölteni, ahol az emberek a 

főszereplők, ők vannak a közép-

pontban. Egy blokk a város rend-

szerében kvázi egy városi sejt, cca. 

400 x 400 m (a barcelonai Eixample 

9 háztömbje), amelyet a lakosok 

mindennapi életéhez elengedhe-

tetlen kiindulási és célállomásokat 

összekötő alapvető utak hálózata 

határoz meg (5. ábra)

A fő forgalmat tehát a blokk körü-

li utcákra tereljük, a tömegközle-

kedés jobban igazodik a főutcák 

hálózatához. A felszíni parkolóhe-

lyek megszűnnek, a legtöbb par-

kolóhelyet mélygarázsokban lehet 

létrehozni. Ezáltal gyalogos terek, 

felületek jönnek létre (6. ábra). A 

zöldterületek kibővülnek, pótolva 

az összevont város növényzetének 

hiányát. Egy átlagos szuperblokk-

ban 270 új fa ültethető.

A leendő blokkok így az átme-

nő forgalom megszüntetése által 

egyfajta szigetekké válnak a városi 

szegmensek belsejében, amelye-

ket olyan tengelyek határolnak, 

amelyeken keresztül a városi forga-

lom 85%-a halad, így a belső utcák 

(intervías) szinte teljesen mente-

sülnek a gépjárművektől (7. ábra). 

Ezeken az utcákon a gyalogosok, a 

kerékpárosok, valamint a szükséges 

minimális gépjárműforgalom tud 

megvalósulni. Barcelonát vizsgálva 

elmondhatjuk, hogy a modellünket 

használva a város 173 közterületet 

nyerne a blokkokon belüli belső 

utcák kereszteződéseinek gyalogos 

övezetté válása által.

A blokkok belső tereiben csak cél-

forgalom haladhat, ahogy fentebb 

említettük, maximálisan 10 km/h 

sebességet meghatározva. Az előb- 

biek által olyan tereket hozunk lét-

re, amelyek felszabadulnak a sza-

4. ábra: Kapcsolódó városrészek funkcióanalízise (Aron Biro, Liv Grete Framgard, Maria Elena Amescua 
Dacasa – Research Project, IAAC: Slow cities into Smart City

5–6. ábra: A várost, mint egy nagy blokkot, blokkok változó csoportosítása, azaz egy szuperblokk váltja fel, cca. 400 méteres oldaltávolsággal (Miguel Ángel 
Medina, Mariano Zafra, Jacob Vicente López: Supermanzanas, o cómo devolver al peatón la ciudad robada por los coches)

FÓKUSZBAN
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3 Ciudades Que Caminan - Salvador Rueda ofrece Supermanzanas para curar las ciudades, Facultad Ágora / Seminario 1A

badidő eltöltésére, amely arra szol-

gál, hogy gyalog vagy kerékpárral 

közlekedjünk, ahol a szórakozás, a 

szabadidő, a sport, a szabadidő, a 

kultúra – mint demokratikus jog – 

teret kap.

Ahogy a 8. ábrán, valamint az ahhoz 

tartozó 1. táblázatban látjuk, egy 

tipikus 3 x 3 blokkból álló szuper- 

blokk esetén: a lakóterületek kö-

zötti szabad felületek nem ele-

gendőek, zöldterület gyakorla-

tilag nem létezik. Az élhetőségi 

index rendkívül alacsony. Salva-

dor Rueda elemzése segít nekünk 

megérteni, három szcenárió által 

az egyes fejlesztendő irányokat. 

Az első, a jelenlegi blokk kiszé-

lesítése, a korábban taglaltak 

szerint: megszünteti az átjárha-

tóságot, zöldfelületeket, közössé-

gi tereket létrehozva. A második 

opció az előbbinek a kiegészítése 

30%-os zöldtetővel. A harmadik 

pedig mindezeken túl, a tömbök 

belsejének megújítására, zöldíté-

sére is törekszik. Ez cca. 1500 m2-t 

jelent blokkonként. Az egyes mu-

tatók változását az 1. táblázatban 

látjuk.3

A klímaváltozás hatásaira reflek-

tálva, élhető, energiatudatos 

városok létrehozása érdekében 

szükség van egy fenntarthatóbb 

városmodell, egy okosvárosi 

(smart city) modell megfogalma-

zására, integrálására. 

A közösség terek létrehozása 

mellett így további fontos szem-

pont a városi éghajlati viszonyok 

javítása: hőszigetek mérséklésé-

vel, a légszennyezés miatti korai 

halálozások csökkentésével, vala-

mint a mindennapi élet javítása a 

zaj csökkentése és a közlekedés-

biztonság növelése révén.

KÖZÖSSÉG 

Természetesen a városszövetet 

érintő nagyobb beavatkozások 

nem történhetnek az egyes tár-

sadalmi konzultációk, egyezte-

tések nélkül. Barcelonában ez 

megszokott, bevált fórumok van-

nak a vélemények ütköztetésére. 

Mindezek ellenére az egyes szu-

perblokkok ötletek felvetésekor 

7. ábra: Közlekedési rendszer – a szuperblokk előtt és után (BCNecologia - Agència d’Ecologia Urbana 
de Barcelona)

8. ábra: A blokk működése – Szuperblokk előtt (bal) és után (Salvador Rueda: La Supermanzana, 
Nueva célula urbana para la contrucción de un nuevo)Supermanzanas, o cómo devolver al peatón la 
ciudad robada por los coches)

1. táblázat: Szuperblokk előtt és után: Három irányú fejlesztés (Aron Biro, Salvador Rueda: La Super-
manzana, Nueva célula urbana para la contrucción de un nuevo)
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előfordultak, előfordulnak ellen-

vélemények, a projektet nem tá-

mogató lakosok. Általánosságban 

azonban elmondható, hogy ami-

kor a projektek valósággá válnak, 

mindenki meggondolja magát. 

Hiszen hogyan, mivé változnak a 

terek? Az autóktól megtisztított 

felületeken játszóterek, piknik- 

asztalok vannak, a helyi lakosok 

találkozó pontjaként. A blok-

kok megvalósítása közben/után 

gyakran előfordul, hogy helyi 

(szomszédsági) egyesületek ala-

kulnak, ilyenre példa a Col.lectiu 

Superilla Poblenou, amely mind-

össze négy év alatt több száz 

tevékenységet szervezett – film-

vetítésektől a fesztiválokig, vala-

mint beszélgetéseket, gyermek-

programokat – egy olyan helyen, 

ahol korábban autóforgalom és 

parkolás történt. A létrejött kö-

zösségi terekre egyszerű bútorok 

kerülnek: padok, asztalok, kerék-

pártárolók, pingpongasztalok.

A koronavírus megjelenése to-

vább gyorsítja a városok átalaku-

lását. A barcelonai városvezetők 

(élükön Janet Sanz alpolgármes-

ter asszonnyal) ezt felismerve 

sürgetik mind a döntéshozókat, 

mind a mérnököket és civil szer-

vezeteket, hogy gyorsítsanak fel 

több, a jövőre tervezett intézke-

dést: például a kerékpársávok és 

az ideiglenes járdák kiszélesíté-

sét. A cél, hogy egész Barcelo-

na egy szuperblokká váljon (11. 

ábra).

Maradva a barcelonai Eixample 

negyedben, Sant Antoni városré-

szében, egy hosszú, széles körű 

társadalmi egyeztetést követő-

en valósult meg a szuperblokk 

projekt. Ezt a negyedet is egy 

egységes, szabályos és kiterjedt 

szerkezet jellemez, vegyes funk-

cióeloszlással (ahogy fentebb 

taglaltuk), sűrű városszövetként, 

amelynek újra kell definiálnia ma-

gát, válaszokat adva az új, gyor-

san változó környezeti és társa-

dalmi problémákra.

FÓKUSZBAN

9. ábra: Klímavizsgálat: Benapozás, éves Napsugárzás     10. ábra: Szabad vs. épített területek aránya, funkcionális eloszlása (Aron Biro, Liv Grete Framgard, 
Maria Elena Amescua Dacasa – Research Project, IAAC: Slow cities into Smart City)

11. ábra bal: jelenlegi barcelonai úthálózat: 912 km (1483 Ha), jobb: Barcelona szuperblokk: 355 km (815 ha) (Bcnecologia, Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona)
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A városi zöldfelületek és közös-

ségi terek hiánya, az éghajlati 

vészhelyzet, a köztudottan ismert 

magas szintű légszennyezés Bar-

celonában, egy olyan új ökoszisz-

téma kialakítására ösztönöznek, 

amely egy emberibb, kényelme-

sebb és egészségesebb várost 

rajzol ki. A szuperblokk modell 

Barcelona város egyik legambi-

ciózusabb átalakítása. Emberköz-

pontú, emberléptékű gondolko-

dás és tervezés.

A valós tervezés folyamata köz-

ben tapasztal(hat)juk, hogy a 

tervezési határ kitolódhat továb-

bi szomszédos területekre, az 

átalakítás („szuperblokkosítás”) 

fokozatos és konszenzusos be-

vezetést igényel. A megoldások 

folyamatos tesztelése, valamint a 

tervezési program rugalmassága 

egyaránt a folyamat alapvető ösz-

szetevői, amihez új várostervezé-

si eszközökre van szükség.

A fent említett tervezési folyamat 

tehát speciális várostervezést 

igényelt, ami által egy visszafor-

dítható, az aktuális igényekhez 

adaptálható „termék” jött létre, 

nem mellesleg újrahasznosítható 

elemekből (12. és 13. ábra). Sa-

ját, egyedi, a lakók bevonásával 

történő grafikai nyelv, adaptív 

bútorok, sövények, fák kerültek 

a korábban autók által elfoglalt 

területre.4 E projekten is látha-

tó, hogy a szuperblokk tervezé-

si folyamat megértése, további 

városokra történő applikálása 

elengedhetetlennek tűnik, mind 

a zöld gondolkodás előretörése, 

mind pedig társadalmi, szociális 

megfontolások végett. Termé-

szetesen a változások nehezen 

indulnak, sok érdek találkozik, 

ütközik, viszont, ha látunk, megé-

lünk olyan élettereket, ahol ez a 

változás végbement, ha beszél-

getünk a helyi lakosokkal, akkor 

nem lehet kérdés, hogy merre 

kell indulnunk – akár Budapes-

ten, akár más városokat érintve. 

Látjuk, hogy autóutak helyén 

zöld tud lenni, a gépjárművek 

okozta zaj helyett gyerekek kia-

bálnak, ahol korábban közlekedé-

si csomópont volt, most élhető 

közösségi tér van. Ez a cél.

12. ábra: Sant Antoni, Eixample. A projekt előtt és után (Superblock-St-Antoni-LekuStudio)

13. ábra: Sant Antoni, Eixample. Adaptív bútorok, közösségi tér, találkozó pont (Superblock-St-Anto-
ni-LekuStudio)

4 (Ajuntament de Barcelona, Supermanzana en Sant Antoni con 5.000 metros cuadrados de espacio vecinal)
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PIRITYI ANDRÁS

A metróépítés hatása 
a Váci és az Üllői út 
arculatára

FÓKUSZBAN

Budapest városszerkezetének két 

leghosszabb útvonala a Váci út 

és az Üllői út, amelyek már a kö-

zépkorban is léteztek. A közösségi 

közlekedési eszközök (lóvasút és 

villamos) már régóta segítették az 

útmenti területek fejlődését, de 

jelentős változást mégis csak az 

M3-as metró megépítése hozta el 

mindkét út, de különösen a Váci út 

tekintetében. Folyamatos építke-

zések jelenleg is vannak, az ingat-

lanárak még fokozottabban emel-

kednek, az építési lázat a több éve 

tartó metrópótlás sem csillapítja.

Az Üllői út az egykori Kecskeméti 

kapunál, a mai Kálvin téren kezdő-

dik, ahonnan valamikor még a So-

roksári út is indult (amely út belső 

részét ma Ráday utcának hívják). 

Bonyolultabb a helyzet a Váci út 

elejével kapcsolatban, mivel az 

gyakorlatilag a Nagykörút kiépülé-

sével vált egyértelművé. A városfal, 

a Váci kapu innen kissé távolabb 

volt, de a Lipótváros kiépüléséig a 

mai Váci utca és Váci út még össze 

volt kötve.

Mind a Váci út, mind pedig az Ül-

lői út néhány kerülethez köthető, 

a Váci út csaknem kizárólag a XIII. 

kerülethez, az Üllői út metróval 

érintett szakasza pedig a VIII. és IX., 

valamint kisebb részben a X. kerü-

lethez. Az Üllői út menti kerületek 

már 1873-ban, Buda, Pest és Óbuda 

egyesítésekor is léteztek, az önálló 

XIII. kerület viszont csak 1930-ban 

jött létre, addig az V. és a VI. kerü-

let része volt. Angyalföld annak is 

köszönheti a létrejöttét, hogy Pest 

városa nem akarta a városfalakon 

belül tudni a temetőt, a laktanyát, 

a tébolydát és a hajléktalanszállót. 

(A tébolyda, azaz elmegyógyinté-

zet az országban az első volt, ma a 

Nyírő Gyula Kórház van a helyén. A 

hajléktalanszálló is megvan.) 

Mind a Váci út, mind pedig az Ül-

lői út több részre osztható, s a két 

útvonal abban is hasonlít egymás-

hoz, hogy az eredeti tervek szerint 

hosszabb szakaszukon vezetett 

volna a metró. A Váci út esetében 

Budapesti metró fejlesztési tervek 1974-ből (forrás: Fortepan / UVATERV, képszám: 99235)
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ez azt jelenti, hogy a metró csak 

az angyalföldi szakaszán közleke-

dik, az újpesti szakaszán nem, így 

viszont a környező utcákkal együtt 

az újpesti Árpád út is részesült a 

metró áldásos hatásaiból. 

A villamosok metró miatti megszű-

nése következtében természetesen 

mindkét út keresztmetszeti elren-

dezése megváltozott, az egykori 

filmekből már-már alig lehet követ-

keztetni azok forgatásának jelen-

legi helyszíneire. A „Szép leányok 

ne sírjatok” című film a mai Pallas 

irodaház környékén játszódik (itt 

volt a Láng Gépgyár), a „Két eme-

let boldogság” című filmben pedig 

van egy kis „csalás”, ugyanis a Le-

hel utcai tiszti lakótelephez a film 

főszereplői a Váci úton, a Dagály 

utcai villamos-megállóhelynél száll-

nak le. (A filmen látható régi bérház 

még ma is áll, gyógyszertár van a 

földszintjén. Kicsit távolabb talán a 

32-es busz végállomása látszik.)

A rendszerváltozás előtt az Üllői út 

metróval nem járt (kispesti és pest-

szentlőrinci) szakaszát még Vörös-

hadsereg útjának hívták, az átne-

vezéssel és egyesítéssel viszont az 

Üllői út Budapest, s valószínűleg 

Magyarország leghosszabb útja 

lett, a legnagyobb házszám a 873-

as. Itt azért járt volna a metró, hogy 

el lehessen jutni vele a repülőtér-

re. A lehetőség erre még mindig 

nyitva áll azzal, hogy a Határ útnál 

„elágazó” állomás épült. A vasúti 

és járműüzemi kapcsolat, valamint 

költségtakarékosság miatt végül 

Kőbánya-Kispest vasútállomásig 

épült ki a metró.

Már az első budapesti lóvasút ki-

épülése is összefügg a két úttal, 

mivel a lóvasút az Üllői út elejétől, 

a Széna (mai Kálvin) tértől közle-

kedett a Váci út angyalföldi szaka-

szának külső végéig. Később már 

mind a Váci úton, mind pedig az 

Üllői úton beindult a villamos-, sőt 

az autóbuszközlekedés is. Ma már a 

kerékpáros közlekedés is fontossá 

vált ezen az útszakaszon.

A metró beindulása előtt az Üllői 

úton a Ferenc körút és a Nagyvá-

rad tér között korábban három vil-

lamosmegálló és két buszmegálló 

üzemelt, amelyek helyett egy met-

rómegálló épült. Ez a megállóritkí-

tás a mai napig megmaradt, akár-

mennyit is panaszkodtak az ott lakó 

nyugdíjasok. A Váci úton viszont 

több évig működött autóbuszjárat 

a metróval párhuzamosan, a met-

róénál sűrűbb megállókiosztással, a 

sok közeli munkahely miatt. Ugyan-

akkor azóta elfogytak a gyárak, ez-

zel együtt az utasok is, amellyel 

megpecsételődött az autóbuszvi-

szonylat sorsa. (Egyesek szerint ma 

már a sok és népes irodaház miatt 

nem lenne ördögtől való ötlet az 

autóbuszjárat újraindítása.) 

A Váci út alatt a Lehel térig 1981, az 

Árpád hídig 1984, Újpestig pedig 

1990 óta jár a metró. Ebből követ-

kezően a Váci úti villamosvonalak is 

folyamatosan rövidültek. Először a 

Kádár utcai hurokvégállomás szűnt 

meg, amire korábban azért volt 

szükség, mert a Váci úti fejvégál-

lomás egyrészt szűkössé vált, más-

részt a viszonylatok zöme pótkocsis 

üzemmódban közlekedett. 

A metró kiépülésével jött létre a 

12-es és 14-es villamosok számára 

a Lehel téri fejvégállomás, ami mi-

att a Béke utca felől érkező utasok 

közül többlet átszállásra kénysze-

rülnek azok, akik a Nyugati pálya-

udvarig akarnak (akár a nagykör-

úti villamosokra átszállás céljából) 

utazni. A villamosvonal vissza-

1. kép: Sóház
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építését a Westend beruházójára 

nem lehetett „ráverni”, viszont a 

legújabb villamosfejlesztési tervek 

már tartalmazzák a Bajcsy-Zsilinsz-

ky úti villamos visszaépítésével 

együtt.

Városszerkezetileg a leginkább vál-

tozatlan útszakasz a Váci út Duna 

felőli oldalának Nyugati tér és Dózsa 

György út közötti szakasza, habár 

még a legbelső részen is maradtak 

gyárépületek a 80-as évekig. A túlol-

dalon terül el – a Lehel térig tartó sza-

kaszon – a Nyugati pályaudvar szom-

szédságában a Westend City Center, 

a végén az úgynevezett Sóházzal  

(1. kép), ahol a nemzetközi érdekelt-

ségekkel is rendelkező, más bevá-

sárlóközpontokat is üzemeltető cég 

központja van. (Ehhez az áruház-

lánchoz tartozik a VK 2018. évi 2-3. 

duplaszámában ismertetett sziléziai 

bevásárlóközpont is.) 

A Lehel téren egy érdekes temp-

lom található, amelyet hajdan az 

Esti hírlapban Élmunkás templom-

nak is hívták (2. kép). Ez az épület 

a zsámbéki templom mása, amely 

legjobban a „Magyar vándor” című 

film vége felé látszik. A Lehel tér 

mögött, a régi temető helyén épült 

a vásárcsarnok, kicsit beljebb pedig 

az úgynevezett Élmunkás házak, 

amelyeknek már a műemlékké nyil-

vánítása is felmerült.

Az új irodaházak térnyerése legin-

kább a Dózsa György úttól kifelé 

jellemző, különösen a keleti olda-

lon. A Dózsa György út keresztező-

désénél már a 70-es években épült, 

ma már lebontott Volga szálló he-

lyén is irodaház van. Ugyancsak 

irodaház épül a lebontott Vízmű-

vek-irodaház helyén is (3. kép). A 

szemben lévő, sokkal régebbi EL-

MŰ-székház viszont megmaradt. 

A Róbert Károly körútnál található 

metróállomást először Árpád-híd-

nak hívták, 2020 februárjától pedig 

a Göncz Árpád városközpont nevet 

kapta. Itt valójában városközponti 

2. kép: Templom

3. kép: Irodaház
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funkciók nincsenek, a Rendőrpa-

lota (4. kép) sem tekinthető annak. 

Valamikor a tervezők még úgy 

számoltak, hogy „igazi” BKV-busz-

végállomás épül itt, amelyet végül 

elvetettek, állítólag a XIII. kerületi 

Pártbizottság tiltakozása miatt. 

Aztán éppen emiatt felmerült egy 

Forgách utcai végállomás építése 

is, amiből végül csak a 32-es autó-

buszjárat meghosszabbított útvo-

nala maradt. Az Árpád híd metróál-

lomásnál egy forgalmi sávokban 

elhelyezett végállomás valósult 

meg, amely forgalomtechnikailag 

nem szerencsés megoldás.

A Váci út–Fáy utca–Turbina utca 

csomópont egyik oldalán egy mo-

dern templom épült, a másik olda-

lon egykor híres gyárépületben ma 

tánciskola működik (5. kép). Kicsit 

arrébb, a Láng Gépgyár területén 

jelenleg az ingatlanfejlesztés kez-

dődik, a látványtervek alapján zsú-

folt lakópark lesz itt. A Rákos-pa-

taknál az út szintje megemelkedik, 

hogy a patak felett, az útpálya alatt, 

elférjen a metróalagút. Érdekes, 

hogy a patak melletti, ide nem illő 

Opel-szalont csak nemrég kezdték 

el bontani.

A Csavargyár utca előtt szintén egy 

híres, volt gyárépület áll az út Duna 

felőli oldalán, ahol ma különböző 

üzletek vannak. Ugyancsak ezen 

5. kép: Tánciskola

6. kép: Dunapláza

4. kép: Rendőrpalota
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az oldalon, a Gyöngyösi utcai met-

róállomásnál épült ki Közép-Európa 

első bevásárlóközpontja, a Duna 

Plaza (6. kép). Kicsit északabbra, 

de még a keleti oldalon található 

Tesco melletti irodaház előtt egy 

használaton kívüli vasúti átjáró van, 

amelyen keresztül hajdan majdnem 

az Országház térségéig iparvágány 

vezetett. Ennek nyomai néhány he-

lyen (például éppen a Duna Plaza 

mögött) még ma is fellelhetők (7. 

kép). Létezik egy kísértetiesen ha-

sonló hely Bécsben, ahol a haszná-

laton kívüli vasúti híd szintén „neki-

megy” egy irodaépületnek.

A szovjet metrókocsik nagy ívsuga-

ra miatt a metróvonal nem úgy ve-

zet Újpesten a Váci útről az Árpád 

útra, mint hajdan az 55-ös villa-

mosvonal, hanem sokkal nagyobb 

ívben, érintve Újpest vasútállomást 

is. A metró megépülése az újpesti 

szakaszon is jelentős ingatlanfej-

lesztéseket generált, több, igénye-

sen kivitelezett lakóház mellett itt 

épült fel Magyarország egyik legna-

gyobb wellness-központja is. 1990-

ben az „ideiglenes” metróvégál-

lomás az ugyancsak ideiglenes, 

folyópályás kialakítású buszvégál-

lomással együtt Újpest-Központ-

hoz, azaz az István úthoz került.

 

Jelentős ingatlanfejlesztések a 

metró megjelenése miatt az Üllői 

út mentén nem voltak, az Üllői útig 

az eltérő koncepciójú ferencvárosi 

és józsefvárosi tömbrehabilitáció 

sem jutott el. (A Józsefvárosban 

komplett háztömböket bontottak 

8. kép: Tengerszem

7. kép: Iparvágányhíd
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le, teret adva a Corvin sétánynak és 

a Corvin-negyed bevásárlóközpon-

tot, irodaházakat és lakóépületeket 

is tartalmazó ingatlanfejlesztésé-

nek, amíg Ferencvárosban a jobb 

állapotú házakat meghagyták, s a 

felújított régi épületek közé illesz-

tették be az új építésű házakat.) 

Az Üllői út–Ecseri út és Határ út kö-

zötti szakaszán lakótelepek épültek 

a 30-as 50-es, 60-as és 70-as évek-

ben is, tehát ezek a fejlesztések 

már a metróépítés előtt is részben 

megvalósultak. Ezek közül a legér-

dekesebb az 1958-ban épült Gyár-

dűlő-lakótelep, amelynek közepén 

egy érdekes kör alakú épület, a 

Tengerszem eszpresszó állt, ame-

lyet most alakítanak át orvosi ren-

delővé, nem a legszerencsésebb 

módon (8. kép), ugyanis a kör alakú 

kialakítás több helyen is szögletes-

sé változott, oda nem illő, élénk 

színekkel tarkítva. Természetesen 

néhány építmény a metróépítést 

követően nem véletlenül került 

az Üllői útra. Ezek közé tartozik a 

Népligettel szemben felépített 

Volán-autóbuszpályaudvar és új 

sportcsarnok (9. kép), amelyek he-

lyén nem is olyan régen még lak-

tanya állt.

Összefoglalva elmondható, hogy 

az M3-as metrónak jelentős ingat-

lanfejlesztési, ingatlanárfelhajtó 

szerepe volt mind a Váci út, mind 

az Üllői út tekintetében, amely a 

Váci út vonatkozásában fokozottan 

elmondható. A tönkrement, üre-

sen álló gyártelepek helyét, illetve  

magukat az ipari csarnokokat fel-

értékelte a kiváló felszíni és felszín 

alatti közlekedés, s szinte azonnal 

megindult a szolgáltató és keres-

kedelmi szektor rohamos betele-

pedése a környékre. A Váci úton 

végig haladva jelenleg is számos 

irodaház-építést lehet látni. 

9. kép: MVM_Dome

Felhasznált irodalom: 

A XIII. kerület kezdetektől napjainkig (negyedik kiadás 2016, Budapest, szerzők: Gellért Lajos, Dr. Juhász Katalin, 

Pappné Vőneki Erzsébet)
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ERŐ ZOLTÁN

TÉRSZÍN ALATT – TÉRSZÍN 
FELETT – TÉRSZÍNEN
A városfejlesztés lehetőségei és korlátai 
a közlekedési infrastruktúra elemeinek 
tükrében

Budapest közlekedésszerkezetének aktualitásai, fejlesztései szempontjából is fontos kérdéseket fe-
szeget Erő Zoltán cikke. Rendhagyó gondolatokkal, a különpálya/különszintű pálya egybevetésé-
vel indító írás a budapesti megoldásokat jó külföldi gyakorlatokkal egybevetve mutat rá arra, hogy 
hol és hogyan lehetséges, illetve indokolt a közlekedés harmonikus városszerkezetbe illesztése kü-
lönszintű megoldásokkal. A főépítészi felelősséghez illő, széles látókörrel érzékeltetett következte-
tés fontos üzenet: a nagyvonalú megoldások esetenként nem elkerülhetők, a térszint alatt, térszint 
felett vezetett közlekedési pályák célja és következménye kell, hogy legyen a felszín tehermentesü-
lése, a csillapított, vegyes területhasználatnak teret engedő utcai közterülethasználat növekedése.

Molnár László Árpád rovatvezető

A történeti városfejlődés során év-

századokon át meghatározónak 

tekinthetők a morfológiai adott-

ságok (domborzat, vízfolyások), a 

nagy birtoktestek telekhatárai (a 

fontosabb épületegyüttesek vagy 

akár a városfalak), de ugyancsak 

hosszú időn át mozdíthatatlanok 

az infrastruktúraelemek is: az utak, 

a vasutak vagy akár a közmű infra-

struktúra vonalai vagy csomópont-

jai. Mindannyian ismerünk példá-

kat ezek állandóságára, arra, hogy 

a városfejlesztés ezeket átalakítani, 

módosítani nem tudja. Ezek a váro-

si kontinuitás legfőbb tanúeleme-

ivé válnak. Ilyennek tekinthetjük a 

nagyobb terepalakulatokat, a fo-

lyópartokat, az uralkodói reziden-

ciákat vagy a székesegyházakat, 

apátságokat – és látni kell, hogy a 

fő úthálózat, a kikötők, a vasúti inf-

rastruktúra is olyan meghatározóvá 

válhat egy város életében, hogy 

annak gyökeres átírására nem lehet 

számítani, legfeljebb kis lépések-

ben, fokozatosan. 

Mégis, hosszan tudjuk sorolni azo-

kat a példákat is, amikor a város-

fejlődés valamiképp felülírja a ne-

hezen változtatható adottságokat: 

tudunk London föld alá rejtett pa-

takjairól, Bécs eltűnt erődrendsze-

réről, Brüsszel elásott vasútvona-

lairól. Az alábbiakban azt kívánom 

röviden számba venni, hogy az inf-

rastruktúraelemek és a városszerke-

zet kapcsolatának milyen tapaszta-

latai adódnak és ezekből adódik-e 

valamilyen tanulság Budapest vagy 

a magyar nagyvárosok fejlesztése 

szempontjából.

A KÜLÖNPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

Magam az 1990-es évek végén 

találkoztam egyre többször a „kö-

töttpályás közlekedés” szókap-

csolattal,  és bevallom, máig nem 

értem ennek a szóhasználatnak 

KITEKINTŐ Rovatvezető: Molnár László Árpád
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a térhódítását, hiszen a halmaz, 

amit jelentése lehatárol – sínen 

futó járművek, trolibuszok, drótkö-

télpályák – olyan heterogén, hogy 

annak összefoglaló jellemzésére 

talán nem is lenne szükséges ezt 

a terminus technicus-t alkalmazni. 

(Amikor idegen nyelvre fordításá-

val kísérleteztünk, azt tapasztaltuk, 

hogy más nyelvterületeken nem is 

alakult ki ez a kifejezés: „fixed track 

transport”?1) Számunkra, a váro-

si infra építészete szempontjából 

sokkal fontosabb lehetne a „külön-

pályás közlekedési” lehetőségek 

(„separated track based transport”) 

számba vétele, ami elsősorban a 

különféle közlekedési módok, kü-

lönféle sebességű formák, külön-

féle üzemmódok elkülönítésének 

lehetőségére utal. Ez a gondolat a 

nagyvárosokban a XIX. század óta 

jelen van és máig újabb és újabb 

formákkal gazdagítja a városépítés 

eszköztárát (1. ábra). Látni kell, hogy 

ez a szeparáltság egyfelől rendkívül 

kedvező, mert javítja a közlekedési 

üzem megbízhatóságát és bizton-

ságát, s ezzel segíti egyes területek 

elérhetőségét, másfelől azonban az 

elkülönített hálózat adott esetben 

felszabdalja, átjárhatatlanná teszi a 

városszövetet.

A „külön pályák” voltaképpen szo-

kásos útjainkon is megjelennek: 

elkülönül az úttest és a járda, az út-

testen belül a közösségi közlekedés 

sávjai vagy pályái, a kerékpárutak. 

Ezek egymás közötti kapcsolata de-

dikált megoldásokat – elválasztóe-

lemeket, kijelölt gyalogátkelőket 

stb. – igényel. Az elkülönítés lehet 

vegytiszta: a gyalogos utcák, sétá-

nyok, korzók kisebb nagyobb háló-

zattá, gyalogos zónává, „autómen-

tes várossá” állhatnak össze, ennek 

ismerjük az előnyeit és a kötöttsé-

geit is. A jól kialakított gyalogos 

területek – elsősorban a történeti 

városmagokban, de sok más lakó-

területen is – olyan attraktív városi 

környezetet nyújtanak, ami az él-

hető városok egyik legkedveltebb 

eleme. Másfelől azonban a gépko-

csihasználat teljes kizárása korlá-

tozza a környező ingatlanok hasz-

nálatát, a kiszolgáló forgalmat, az 

autóhasználatot. Így a vegytisztán 

szétválasztott megoldások helyett 

a szabályozott, kiegyensúlyozott 

vegyes használat tűnik célszerűnek 

(2. ábra). A Váci utca példája helyett 

alkalmazhatóbbnak tűnik a Károlyi 

utca képlete...

A KÜLÖNSZINTŰ PÁLYÁK

Az elkülönített pályákat a legnyil-

vánvalóbb módon külön szinten 

lehet biztosítani. Talán a legegy-

szerűbb példát a vasútépítésből 

vehetjük: Nyugat-Európában a 

vasutak sok nagyvárosban – de 

Nagy-Britanniában még a nyílt 

szakaszokon is – szintben elkülö-

nítve épültek. Azokban a városok-

ban, ahol viaduktok épültek már 

a 19. sz. közepén, nem szakadtak 

le zárványba zárt városrészek, 

nem alakultak ki „halálsorom-

pók”, sőt a hídlábak közötti városi 

terek sokféle hasznosítás révén 

kapcsolódnak a környező város-

2 A főszerkesztő megjegyzése: A német szakirodalomban a „schienengebundener Verkehr” fogalom elterjedt a kötöttpályás közlekedésre, ahogy a straßengebundener Verkehr a közúti 
(szó szerint közúthoz kötött) közlekedésre. Angol fordításban az előbbi: track based transport. 

1. ábra: Ideálterv nagyvárosok számára a XX. sz. elejéről: az elképzelés szerint a város használatát 
a közlekedési hálózatok elkülönítése teszi praktikussá (City of the Future, Harvey Wiley Corbett,1913)
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részekhez (3. ábra). E helyeken 

maguktól értetődőek és rend-

kívül jól szervezhetőek a vasúti 

megállók, vasútállomások, hiszen 

a +1 szinten közlekedő vonatok 

a város 0 szintjéről egyszerűen 

megközelíthetőek. (Természete-

sen hasonló előnyöket mutatnak 

a bevágásban közlekedő vasu-

tak is.) Nem csak a nagyvasutak, 

hanem a városi (gyors)vasutak 

is kiépülhettek ezzel a logikával, 

gondolhatunk a berlini S-bahnra, 

a bécsi U6-ra, a párizsi és a lon-

doni metró egyes vonalszakasza-

ira is, ha nem is akarunk a tenge-

rentúli példákhoz fordulni. Ezzel 

szemben Magyarországon akár a 

főváros, akár nagyvárosaink bár-

melyike máig a „vasút elválasztó 

hatását” szenvedi. A város élette-

rét átvágó vasúti területeket ke-

resztező felüljárók vagy aluljárók 

mindig hiányoznak, ha vannak 

ilyenek, azok viszont egy-egy 

térségbe koncentrálják az átjáró 

forgalmat. Csak nagyon ritkán 

történtek olyan fejlesztések, pá-

lyaemelések, mint a Budapest–

Cegléd vonalon, ahol legalább 

Zugló és Kőbánya alsó térségé-

ben kialakult a magasvasút csírá-

ja, ám ez a kialakítás sem délre, 

sem északra nem folytatódott. Mi 

több, azt is el kell fogadjuk, hogy 

a budapesti vasúthálózaton az el-

múlt évtizedekben kiépített felül-

járók és aluljárók mára többnyire 

konzerválták is a szintben veze-

tett vasutakat, emiatt nincs már 

lehetőség mindennek gyökeres 

újragondolására. 

Mégis, miközben irigyelhetjük a 

szerencsésebb fejlődési pályát 

befutó országokat, és sajnálhat-

juk, hogy egy korábbi időpont-

ban nem jutott szándék vagy for-

rás hazánkban a nagyvonalúbb 

megoldásokra, nagyon fontos, 

hogy Budapesten is felismerjük 

azokat a lehetőségeket, amelyek 

máshol jó gyakorlatnak bizonyul-

tak és az általános tapasztalatok 

alapján merjünk rögzíteni fejlesz-

tési irányokat. Ennek jegyében 

üdvözlendők azok a tervezett új 

vasútmegállók, amelyek a Déli 

Körvasút emeltszintű vezetésé-

nek előnyeit fogják kihasználni: 

Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget. 

A fentieket számba véve azonban 

jó megoldást kínálhat a lajos-

mizsei vonal magasvasúti vezeté-

se is, különösen a belső, kispesti 

szakaszon, az Üllői út és az Ady 

Endre út átvezetéséhez. Buda-

pesten még egy helyen merült fel 

egy sajátos magasvasúti vezetés: 

2. ábra: Történeti városszövetből kihasított új városi köztér, vegyes használattal: Barcelona, Rambla del Raval (a szerző felvétele)

KITEKINTŐ
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az Örs vezér terén és környezeté-

ben, ahol a M2 metróvonal és a 

H8 gödöllői HÉV vonalának ösz-

szekötését szolgálná egy magas-

ba emelt pályaszakasz és állomás.

Természetesen felmerül a ma-

gasvasutak városképi megjele-

nésének kérdése, erre rossz és 

jó példák egyaránt találhatóak 

a világban. Nem érheti azon-

ban kifogás Otto Wagner bécsi 

Stadt-bahnját, vagy az új bécsi 

Hauptbahnhofot, de a Prágát el-

kerülő vasúti viaduktrendszer is 

átgondolt, a városképet nagyvo-

nalúan alakító rendszer. Felmerül 

a magasvasutak zajvédelmének 

kérdése is, de látni kell, hogy a 

zajvédelem ma már más esetben 

is olyan feladat, ami sokkal na-

gyobb körültekintést és anyagi 

ráfordítást igényel, mint azt eddig 

megszoktuk. És természetesen 

felmerül a magasvasutak létesíté-

si költsége. Ha a városi hálózatok 

kapcsolatának utólagos javításá-
3.a–b. ábra: Magasvezetésű vasutak alatti területek integrálása a környező városszövetbe: Lon-
don, Párizs (a szerző felvétele)
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nak – például aluljárók építésé-

nek – költségével is számolunk, 

akkor a mérleg kedvezően billen. 

A mélyben vezetett vasutak is jól 

ismertek a városi vasutak világá-

ból, hiszen Londonban már az 

első Metropolitan vonal – még 

gőzvontatással is – hol bevágá-

sokban támfalak között, hol ala- 

gútban futott. Értelemszerűen az 

elektromos vontatás elterjedé-

se tette lehetővé a kiterjedtebb 

városi földalatti üzemeket. Gon-

dolhatunk az 1896-os Millenniu-

mi Földalatti Vasútra, de gondol-

hatunk a párizsi Gare d’Orsayra, 

amely 1900-tól kezdve egyaránt 

szolgált távolsági és elővárosi 

vasúti funkciókat földalatti kap-

csolatokkal a mai napig használt 

átmérős hálózati elem (RER C) 

elődjeként. Amíg ez valóban ko-

rai kezdeményezés volt, a XX. szá-

zad első felétől már sorozatban 

épülnek a nagyvárosok alatt a kü-

lönféle metrók, elővárosi vasutak. 

Előbb-utóbb megfogalmazódik 

a nagyvasutak korábbi fejpálya-

udvarai összekötésének igénye. 

Mára felsorolni sem tudjuk azo-

kat az európai nagyvárosokat, 

ahol a különféle, történetileg ki-

alakult kisebb-nagyobb fejpálya-

udvarokban végződő hálózatok 

egyesítése érdekében a város-

magok alatt átvezető alagutak 

épültek, akár többféle funkciójú 

vasút számára is, mint például 

Madridban, ahol az elővárosi há-

lózat alagútjai mellett készült el a 

nagysebességű országos vonalak 

alagútja. Minden ilyen esetben 

az infrastruktúra jelentős újrafo-

galmazására kerül sor, nagylép-

tékű átalakításokkal, az adott idők 

legteljesebb intermodális cso-

mópontjának kialakításával. Ezen 

túlmenően lényeges hozadéka a 

nagyléptékű városalakító beavat-

kozásoknak új városi területek, 

akár teljesen új városi struktúrák 

létrehozása (4. ábra). Igaz, ma 

már elfogadhatatlan példának 

tekinthetjük Brüsszelt, ahol a kö-

zépkori történeti városmag átvá-

gásával, épületek százainak bon-

tásával alakult ki a vasút felett új 

irodanegyed, másfelől azonban 

nem veszíthetjük szem elől Bécs 

példáját – akár a Hauptbahnhof, 

akár a Wien Mitte, akár a Praters-

tern fejlesztését tekintjük –, ahol 

4. ábra: Vasúti terület felülépítése: a Nemzeti Könyvtár épületegyüttese mellett Párizsban a Gare d’Austerlitz üzemi területeinek felülépítésével új város-
rész alakult ki. A felvétel 2002-ben készült, mára kiteljesedett a lefedett terület (a szerző felvétele)
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a felszabadított vasúti területek 

mintaszerű, jövőbe mutató hasz-

nosítását láthatjuk. Mindeközben 

azonban nem szabad elfelejteni, 

hogy az alagútban vezetett háló-

zatoknak a költségei – legyen szó 

vasutakról vagy közútról – az épí-

tés és az üzemeltetés során elvárt 

biztonság miatt igen magasak: 

a felszín alatti építés kockáza-

tát kezelni kell, a tűzvédelmet, a 

füstelvezetést, a menekítést igen 

komoly ráfordításokkal kell meg-

oldani.

A gépkocsiforgalom magasba 

emelése vagy mélybe süllyeszté-

se hosszabb szakaszokon ugyan-

csak jó néhány nagyvárosban 

fellelhető. Ezek a megoldások 

sokszor már az 1950-es évek au-

tomobilizációja során létrejöt-

tek, és mondható, hogy sok he-

lyen ma is újabb és újabb átkelő 

vagy elkerülő szakaszok építése 

során választják ezeket a megol-

dásokat. Az alagútban vezetett 

gépkocsiutak indokoltságát ad-

hatja a kisajátítás elmaradása, a 

zajszennyezés visszafogása és az 

úthálózat elrejtése a városképből, 

ugyanakkor látni kell, hogy a köz-

úti alagutak a viszonylag távoli 

csomópontok miatt elsősorban a 

városok alatti tranzithálózat szá-

mára kedvezőek. A csomópontok 

térsége eközben mind a forga-

lom, mind a városkép roncsolása 

szempontjából koncentrált ter-

helést kap. Budapesten hosszabb 

viaduktra vagy alagútra csak ter-

vezetek készültek – a Hungária 

körút emelt szintű vezetésére és 

a Csalogány utcai alagútra gon-

dolhatunk – és ilyenek a jövőben 

is várhatóan csak az M0 egyes 

szakaszain épülnek majd. Ad-

dig azonban meg kell vitatnunk 

a meglévő rövidke felüljáróink 

sorsát, mert ezek felújítási prog-

ramjának meghatározásához jö-

vőbeni szerepüket is el kell dön-

teni. Egyre inkább elfogadottnak 

látszik a Nyugati téri felüljáró 

megszüntetése, ami a Nagykör-

úton belül eső terület forgalom-

csillapítását szolgálná, azonban 

kevésbé tűnik kiszervezhetőnek a 

Könyves Kálmán körúti vagy a Ró-

bert Károly körúti felüljáró. 

A városi forgalom növekedésé-

vel célszerűnek tűnt kipróbálni a 

külön szinteken vezetett gyalog-

utakat is (5. ábra). Amíg a moder-

nizmus egy gondolataként Nyu-

gat-Európában sokfelé születtek 

magasvezetésű gyalogos járdák, 

adott esetben az első emeleti 

üzletek kirakatai előtt, azonban 

ezek többnyire nem lettek sikere-

sek: a zsúfolt forgalom fölé emelt 

5. ábra: Igényes gyalogos felüljáró a közlekedési pályák felett: London, Stratford, az olimpiai park mellett kiépített új városnegyed főbejárata (a szerző 
felvétele)
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zajos, szeles folyosók nem bizo-

nyultak vonzó városi élettérnek. 

Ilyenek mifelénk nem is terjedtek 

el. Ezzel szemben Budapesten az 

aluljárók jelenléte meghatározó, 

ezek elsősorban a metróállomá-

sok elosztócsarnokaként tűnnek 

indokoltnak. Mai gondolkodá-

sunk szerint azonban városi te-

reinken az akadálymentes hasz-

nálat érdekében törekszünk a 

szintbeni gyalogátkelők visszaál-

lítására, s ennek köszönhetően a 

gyalogosok nem kényszerülnek a 

„föld alá”. Így van ez már a Kálvin 

téren és a Deák téren, s nemsoká-

ra így lesz a Blaha Lujza téren is. 

Ennek eredményeként azonban 

lényegesen kevesebben fogják 

használni az aluljárókat – csak aki 

valóban a metróállomást keresi –, 

ami új használati és végső soron 

biztonsági kérdéseket vet fel. 

A VEGYES MEGOLDÁSOK 
DICSÉRETE

Ahogy azt a gyalogosterületek 

autómentesítése kapcsán már 

láttuk, a vegytiszta megoldások-

6.a–b. ábra: Sokoldalú rendszer: Metro Porto, a villamosnak tűnő metró zártpályán és alagútban nagy sebességgel, a város fölötti hídon a gyalogosok 
között lépésben halad (a szerző felvétele)
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kal szemben sok szempontból 

sikeresnek bizonyulnak azok az 

okosan kombinált rendszerek, 

amelyek tudatosan ötvöznek 

többféle koncepciót. Bár azt hi-

hetnénk, hogy az ilyen megol-

dások alkalmatlan kompromisz-

szumokat szülnek, jól láthatóan 

vannak olyan példák is, amelyek 

az előnyöket egyesítik és nem a 

hátrányokat.

A már említett vegyes forgalmú 

utak a megfelelő szabályozás – 

vagy inkább szokásrend – beve-

zetése esetén biztosítani tudják 

a gyalogos-kerékpáros haszná-

lat primátusát, miközben meg-

hagyják a gépkocsik korlátozott 

használatából adódó előnyöket. 

Bár Budapesten még idegenke-

dés fogadja, Miskolcon, Brnoban, 

Zágrábban, Amsterdamban – és 

még sorolhatjuk – évek, évtize-

dek óta elfogadott és bizton-

ságosnak mondható a villamos 

jelenléte a gyalogos utcákon, te-

reken. Mi több, ez olyan módon 

is megvalósulhat, hogy a belvá-

rosban lépésben haladó villamos 

a külsőbb szakaszokon gyorsvilla-

mosként, zárt pályán, szinte elő-

városi vasútként haladhat. Ilyen 

megoldást láthatunk Dublinban, 

Edinburghban, Bergenben: a vi-

szonylag új villamosüzemek ki-

alakítása során azért népszerű 

ez a megoldás, mert a mai köz-

úti vasúti járművek alkalmasak 

arra a flexibilitásra, amivel a vá-

rosközpontok forgalmában való 

részvételre és a viszonylag nagy 

megállóközökön, elkülönített pá-

lyán haladó nagyobb sebességű 

(akár 70–80 km/h) szakaszok be-

járására egyaránt alkalmasak. Ne-

vezhetjük villamosnak, könnyű 

metrónak, LRT-nek. Ha ezekre 

a példákra tekintünk, azt látjuk, 

hogy jellemzőjük a 29 cm-es pe-

ronmagasság, ami még nem teszi 

szükségessé a városi környezet 

jelentős átalakítását, ezek a pero-

nok harmonikusan kialakíthatók a 

meglévő városi környezetben. Az 

alacsonypadlós járművek kínálata 

ma már kiforrott megoldások szé-

les körét adja. (Elvileg az is előny, 

hogy a busz-villamos közös tö-

megközlekedési sáv is használ-

ni tudja ezeket a peronokat.) Az 

egyik legérdekesebb üzemet Por-

to metrója esetében figyelhetjük 

meg, ahol a metró a repülőtér 

felől felszíni zárt pályán 80 km/h 

sebességgel érkezik, a történe-

ti városközpont alatt alagútban 

vezetett útvonalon halad, de pél-

dául az egyik vonal az alagútból 

kilépve a Douro folyó felett a vá-

ros jelképének tekinthető magas 

viadukton a panorámát csodáló 

gyalogosok között vezet (6. ábra). 

Budapesten nem ebbe az irányba 

mutatnak a várható fejlesztések: 

a HÉV üzem nem a villamoshoz 

válik hasonlóvá. Bár a történe-

lem során inkább arra volt példa, 

hogy a HÉV vonalak a villamos-

vasúti hálózat részévé váltak – 

például Fehérvári út, Üllői út –, 

azonban köztudott, hogy most a 

HÉV hálózat a MÁV üzemmel ke-

resi a szinergikus kapcsolatokat. 

Ennek megfelelően az 55 cm-es 

peronoknak kell helyet keresni és 

kialakításukra megoldást találni 

a Szentendrei úton, a Soroksári 

úton, de Csepel központjában is. 

A vegyes, rugalmasan kezelt 

megoldások egyik előnye, hogy 

igazodni tud a meglévő adottsá-

gokhoz, esetleg fel tudnak hasz-

nálni korábban megépített háló-

zati elemeket. Általában a vegyes 

megoldások lehetővé teszik a 

gazdaságilag előnyös megoldá-

sok kidolgozását, amennyiben 

például a nagy műtárgyépítéssel 

járó szakaszokat lokalizálni lehet 

és más, szerényebb megoldások-

kal lehet kiegészíteni. 

ÖSSZEFOGLALVA

A városi infrastruktúra-elemek 

hosszú távon meghatározóak, 

kialakításuk nagy erőfeszítéseket 

igényel, jelenlétük meghatározó. 

A történeti városfejlődés megis-

merésével szerzett tapasztalatok 

alapján egyes megoldások prak-

tikusabbnak, előnyösebbnek tűn-

nek, mások korlátaikat mutatják 

meg. Érdemes ezért szemmel tar-

tani a nemzetközi gyakorlat pél-

dáit, kreatív módon hasznosítani 

azok tapasztalatait. Látható, hogy 

a jó gyakorlatok továbbgondolá-

sával újabb és újabb hatékonyan 

működő megoldásokat lehet ki-

dolgozni. 

Az itt bemutatott példák azt mu-

tatják, hogy az egyes rendszerek 

elkülönítése és saját rendszerén 

belüli fejlesztése mellett időről- 

időre ugyanezen rendszerek in-

tegrálása és egyesítése vezet jó 

eredményre. 
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BÁNFFI TIBOR

Tuk-tuk, aminek nincs ki a 
négy kereke

A tuk-tuk, más néven riksa tipi-
kus példája annak, hogyan lehet 
tervezni egy „minimál” járművet 
úgy, hogy az két-három, de akár 
négy személy utazását elemi 
szinten megoldja. A városi for-
galomban az autók maximum 50 
km/órás sebességgel közleked-
hetnek, többnyire 1-2 utassal 
araszolgatnak. Ma oly divatos 
benzinfaló SUV-ok uralják az 
utca látképét. Lássuk be, hogy 
ezen szükséglet kiszolgálásá-
hoz tökéletesen megfelelne egy 
tuk-tuk is, igaz, hogy a kényelem 
oltárán némi áldozatot kell hoz-
ni. Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika 
és Afrika néhány országában 
nem létezhet a túlzsúfolt váro-
si közlekedés tuk-tuk nélkül. A 
jólétben pöffeszkedő Egyesült 
Államokban és Európában ilyen 
járgányt csak mutatóban látha-
tunk. Tulajdonosuk büszkén mu-
togatja, mint a bazári majmot.

A riksa őse a gyaloghintó és a ja-
pán kago volt.

Az agyoncicomázott gyaloghintót 

már a 16. századtól Európában is 

használták a méltóságok.

Volt két-, négy- és hatemberes 

gyaloghintó. Ez utóbbit nevez-

hetjük a gyaloghintók „Ferra-

rijának”. A japánok kitalálták a 

„Kagót”, amellyel két-két férfi fel-

váltva nyargalt mintegy 10 km/

óra sebességgel. A japán urasá-

gok, szamurájok utazását szol-

gálták. A kezdetleges jármű nem 

volt más, mint két bambuszrúd-

ra rögzített vászonkosár és tető 

védte utasát az időjárás viszon-

tagságaitól [1]. 
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KEREKES RIKSÁK

A „taxi” ősét, a kerekes riksát elő-

ször 1870 körül Japánban alkal-

mazták és a keresztneve indiai 

eredetű. A riksa a „jinrikisha” ja-

pán szóból származik, amely szó 

szerint „emberi hajtású jármű”. 

Az első riksák kétkerekű, ember 

által húzott eszközök voltak [3]. A 

húzott riksa a 19. században Ázsia 

városaiban rohamosan terjedt és 

munkát teremtett az izmosabb 

férfiaknak. Később megjelentek a 

pedállal hajtott triciklik, amelyek 

az áruszállítás mellett személy-

közlekedésre is alkalmasak voltak. 

Ez a megoldás már hatékonyabb 

volt és kisebb erőkifejtést igé-

nyelt. A triciklik elterjedését elő-

segítette, hogy a Japán Posta- és 

Távközlési Minisztérium 20 ezer 

háromkerekű járművet osztott 

szét Délkelet-Ázsiai térségben.

Napjainkra a legtöbb országban 

a kerekes riksát betiltották, de 

India legszegényebb részén és 

Délkelet-Ázsia egyes városában 

még ma is használják, mert ez je-

lent megélhetést sok családnak. 

Gyakori, hogy riksabérletet vásá-

rolnak például a szülők gyerme-

kük iskolába járásához. Néhány 

európai országban, sőt az Egye-

sült Államokban napjainkban is 

használnak triciklis riksákat tu-

risztikai célból, mint kuriózumot 

büszkén mutogatják, mint a ba-

zári majmot. Kétségkívül ökoba-

rát megoldás, mert akár két szelet 

zsíroskenyérrel is „elmegy” a riksa 

hajtója egész nap. 

ROBOGÓ AZ ELSŐ LÉPÉS 
A TUK-TUK FELÉ

A tuk-tuk evolúciójának első, köz-

vetlen, korszakalkotó állomása a 

robogó volt. Hogy ezt a fejezetet 

tanulmányozzuk, Olaszországba 

kell látogatnunk. A II. világhábo-

rú visszavetette a motorizáció 

fejlődését Európában. Enrico 
Piaggio üzeme a háború előtt 

luxushajókat, repülőgépeket, vo-

natokat gyártott. Rengeteg re-

pülőgép kerék jobb sorsa várt. 

Piaggio jól látta, hogy profilvál-

tásra van szükség. A lakosság a 

drága személyautókat nem tudta 

megfizetni, hiszen az élelmezés is 

nagy gonddal járt. A boldog bé-

keidőben végre mindenki utazni 

szeretett volna, de a tömegközle-

kedés gyakorlatilag megszűnt. A 

kényszerhelyzet egy úttörő meg-

oldást eredményezett, mégpedig 

a robogót. 

Enrico Piaggio a II. világháború 

után megbízta Corradino D’As-

canio repülőgép konstruktőrt a 

Vespa 98 (darázs) tervezésével, 

amely iskolát teremtett. D’Asca-
nio zsenialitását már bizonyította 

számos, repülésre irányuló talál-

mányával, így a helikopter tökéle-

tesítésével is. D’Ascanio később 
úgy nyilatkozott a robogó meg-
alkotásáról, mintha ez lett volna 
a világ legtermészetesebb dol-
ga. Az eredeti ötletekhez talán az 

is segítette, hogy előtte semmi 

köze sem volt a motorkerékpá-

rokhoz olyannyira, hogy szinte 

gyűlölte azokat. Adottak voltak 

tehát a kicsiny repülőgépkerekek. 

Az első kereket csak egyik oldal-

ról rögzítette, mint a repülőknél. 

A motort közvetlenül a hátsó ke-

rékhez építette. A robogó 98 cm3-

es motorja 60 km/h sebességgel 

repítette utasát. Az újdonságnak 

számító önhordó karosszéria úgy 
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volt kialakítva, hogy védte az uta-

zót a felcsapódó sártól, piszoktól, 

szinte az autó komfortját kínálva. 

Először csak 50 darabot kínáltak 

eladásra, amiből már az első nap 

48-at eladtak. A sikereken felbuz-

dulva hozzáláttak 2000 robogó 

gyártásához. Hamarosan az olasz 

városok és az országutak a dara-

zsak zümmögésétől voltak han-

gosak.

Kecses idomait látva nem vélet-

lenül a hölgyek szívét is meg-

hódították. Nem volt ritka, hogy 

a család két gyerekkel utazott 

a Vespán, így kézenfekvő volt a 

robogóhoz egy oldalkocsi terve-

zése is. A Vespák hamarosan min-

den korosztály kedvencévé és a 

szabadság jelképévé váltak. Most 

lássunk néhány szívmelengető 

történetet. 

A PIAGGIO APE VOLT AZ ELSŐ 
„TUK TUK”

Az olasz városban túlnyomó-

részt pedálos meghajtású tricik-

likkel, kézikocsikat szállították 

a kisebb-nagyobb csomagokat, 

árukat, vagy az árufuvarozásban 

indokolatlanul nagy, költséges 

tehergépjárműveket használtak. 

A Vespánál minden adott volt, 

már csak egy plusz kerék hiány-

zott az első tuk-tuk, a Piaggio 

Ape megszületéséhez /1948/. 

Alapja a Vespa moped volt, ahol 

a vezető mögött két utas számá-

ra kialakított helyet találunk. Ezt 

a járművet is a kényszer szülte, 

ezért az olaszországi mindennapi 

élet igényeinek tanulmányozása 

után Enrico Piaggio és Corradino 
D’Ascanio megalkották Piaggio 
Ape-t, a „majmot”. A teherszállí-

tó változatok zárt, platós, nyer-

ges kivitelben, a személyszállítók 

ponyvás tetővel készültek. Közel 

egy időben a Lambretta is kiruk-

kolt a saját konstrukciójával. 

A PIAGGIO APE JAPÁN 
VÁLTOZATAINAK 
TÉRHÓDÍTÁSA ÁZSIÁBAN

Ázsia meghódítása 1957-ben in-

dult a Daihatsu Midgettel és a 

Mazda K360-nal, amely a Piaggio 
Ape mintájára készült. Hamaro-

san több kelet-ázsiai ország is 

felsorakozott a gyártók közé és 

a városokat, falvakat ellepte a 

Sztori1: A Vespa jellegzetes formáját mindvégig megtartotta, csak ráncfelvarrásokon esett át, tech-
nikailag folyamatosan fejlesztették. Egy 1946 és egy 1970-es példányt kíváncsiságból megvizsgál-
tak. Arra az eredményre jutottak, hogy csak egyetlen alkatrész közös a két modellben, ami nem volt 
más, mint a kormányt és a kereket rögzítő csavar.
Sztori2: Brigitte Bardot Capri szigetén forgatott, amikor megrohanták a fotósok. Brigitte Bardot egy 
Vespán menekült el a paparazzók elöl.
Sztori3: E történetet Antonio Tabucci jegyezte fel, aki India egy kietlen útján találkozott egy Vespát 
vezető hinduval. A motorra egy nagy csomag volt kötve. Kiderült, hogy egy holttestet vitt a köze-
li szent településre, ahol végtisztességként elégették. Antonio próbált beszélni a motorossal, de 
nyelvismeret híján csak annyit mondott, hogy italiano. Mire a motoros a robogóra mutatva vidáman 
felkiáltott: Vespa, Vespa!!!
Sztori4: A piti tolvajok fejlesztették tökélyre a robogós fosztogatást a hatvanas-hetvenes években. A 
gyanútlan járókelő kezéből kitépték a táskáját, majd sebesen távoztak a tett színhelyéről. 
Sztori5: Ha a Vespától meg kellett válni, a gazdája a könnyeivel küzdött. 

SZERINTEM...
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tuk-tukok áradata, amelyek az 

autók, buszok, tehermonstrumok 

közt cikázva ügyesen és időben 

célhoz értek. 

A TUK-TUKNAK VAN-E HELYE 
A MAI VILÁGUNKBAN?

Mondhatjuk, hogy a tuk-tuknak, 

de Európának sincs ki a négy ke-

reke. A zsúfolt városi forgalom-

ban igenis helye lenne a motoros 

jogsival vezethető tuk-tukoknak. 

India és Kína e járműkategória 

legaktívabb gyártói. Ma már a tí-

pusok nagy része környezetbarát 

elektromos meghajtású, némelyik 

kimondottan divatos, elegáns. 

Valószínű, hogy az európai au-

tógyárak azonnal összezárnának, 

mondván, hogy a tuk-tuk nem 

biztonságos. 2000-ben is ezt tet-

ték, amikor megtorpedózták a 

Tata Nanót, amelyet akkor 500 

dolláros áron, mint a világ legol-

csóbb autóját dobták piacra.

Érdekes, hogy az időzített bom-

bák, a jómódúak hobbiját, a 

száz-kétszázzal száguldozó mo-

torokat megtűrik, mert a profit 

mindennél fontosabb. Ezek sem-

mivel sem biztonságosabbak a 

tuk-tuknál. Véleményem szerint 

a bringákhoz hasonló támogatás-

sal, hatékony propagandamun-

kával sokan választanának ilyen 

közlekedési eszközt, amellyel egy 

töltéssel 40–50 kilométert lehet 

megtenni 40 km/órás maximális 

sebességgel. Ezen paraméterek 

pontosan megegyeznek azzal, 

amit a mai egyéni városi forga-

lom igényel. 

Végezetül, kedvcsinálónak te-

kintsünk meg néhány szemre-

való modellt. Ezek a változatok 

1500–2000 dollár közötti áron 

elérhetők. Járulékos költségekkel 

együtt jóval 1 millió Ft alatti áron 

lehetne forgalmazni.
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Vasútállomás-fejlesztések
a világban

STATION UTRECH CENTRAAL

Az ezredforduló táján fogant 

meg a gondolat, hogy Hollandia 

legnagyobb és legforgalmasabb 

állomása, a Station Utrecht Cent-

raal jelentős átalakításon essen 

át. A mintegy másfél évtizedes 

előkészítési, tervezési és kivitele-

zési periódus 2016-ban zárult. A 

beruházás a Benthem Crouwell 

Architects építésziroda bevoná-

sával zajlott, a tér kialakításának 

a vezérmotívuma, az egy közös, 

hullámzó tetővel fedett csarnok- 

épület gondolata is tőlük szár-

mazik. A vágányok tengelyére 

merőlegesen elhelyezett csarnok 

elsősorban a különböző közleke-

dési ágak közötti átjáráshoz biz-

tosítja a teret, de kereskedelmi 

és közösségi funkciók is helyet 

kaptak benne. A 16 vágányos pá-

lyaudvarra elővárosi, távolsági és 

nemzetközi vonatokat is fogad-

nak, az Utrechtől 30 km-re fekvő 

főváros felé tízpercenként indul-

nak InterCity vonatok. Itt találha-

tó három villamosjárat és számos 

autóbuszjárat végállomása is, 

valamint a pályaudvar mindkét 

oldalán egy-egy háromemeletes 

kerékpártároló épült, amely ösz-

szesen 12 500 kerékpár elhelyezé- 

sére alkalmas. Utrecht egyike an-

nak a hat holland pályaudvarnak, 

amelynek átalakításakor nem ki-

zárólag a vasúthoz kapcsolódó 

területek újultak meg, hanem a 

teljes állomási környezet is. Az in-

tegrált tervezés eredménye, hogy 

a pályaudvar a város szövetébe 

jobban illeszkedik, a különböző 

városrészek között kapcsolatot 

teremt, valamint megerősítette a 

vasút és a település kapcsolatát.

Források: 
https://www.archdaily.com/801731/
utrecht-central-station-benthem-
crouwel-architects
https://en.wikipedia.org/wiki/Utrecht_
Centraal_railway_station

EAST SIDE ACCESS – GRAND 
CENTRAL LIRR TERMINAL

A New York-i Grand Central Ter-

minal gyönyörű épülete méltán 

világhírű, kétszintes pályaudvara 

75 vágánnyal hatalmas forgalmat 

bonyolít le. A szolgáltatás továb-

bi javítása érdekében, valamint a 

másik fontos pályaudvar, a Penn 

Station kapacitáshatárának el-

érése miatt célul tűzték ki, hogy 

a Long Island-i vasúthálózatnak 

közvetlen összeköttetése legyen 

a Grand Central Terminal vágá-

nyaival. Az „East Side Access” pro-

jekt 15 évnyi munka után várha-

tóan idén elkészül. A beruházás 

keretében egy új alagút készül 

Queens városrész és a meglévő 

kétszintes 63. úti vasúti alagút 

között, ahol az alagút alsó, még 

nem használt szintjében vezetik 
Fotó: Jannes Linders
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a vágányokat. Manhattanbe érve 

szintén egy új építésű alagúttal 

éri el a vonal a Grand Central Ter-

minal épületét, ahol a meglévő 

kétszintes földalatti pályaudvar 

alá egy harmadik és egy negye-

dik szint épül, ahol összesen 8 

vágány, tárolóvágányok és utas-

kiszolgáló létesítmények fognak 

helyet kapni. A pályaudvar már 

most is kiváló közlekedési kap-

csolatokkal rendelkezik, 3 elővá-

rosi vonal 5 viszonylatának a vég-

állomása, valamint 3 metróvonal 

7 viszonylata érinti, de számos 

autóbusz megállóhelye, végállo-

mása is itt található. Bár a projekt 

még nem készült el, már most 

egyértelmű, hogy pozitív hatása 

lesz a pályaudvar környezetére, a 

közlekedési kapcsolatok javulnak, 

a megjelenő új utasok pedig a 

munkaerőpiacot és a kiskereske-

delmet is befolyásolni fogják.

Források: 
https://www.amodernli.com/
https://new.mta.info/project/east-side-
access

GRAZ HAUPTBAHNHOF

Graz Ausztria második legnépe-

sebb városa, ennek köszönhe-

tően a várost érintő vasúti fő-

vonal belföldi szerepe jelentős. 

2001-ben a városból kiindulva 

új vasútvonal építésébe kezd-

tek Klagenfurt felé (Koralmba-

hn), amelynek köszönhetően az 

Ausztria és Olaszország közötti 

nemzetközi vasúti forgalom is a 

város érintésével fog lebonyo-

lódni. Erre a feladatra készülve 

2010 és 2012 között kilencven-

millió eurós beruházást hajtottak 

végre, amelynek eredménye egy 

jól működő intermodális csomó-

pont létrehozása lett. A munkála-

tok keretében a peronokat meg-

hosszabbították, két új peronos 

vágányt építettek, és valameny-

nyi utasforgalmi létesítmény fe-

dett lett. A villamosvágányokat 

a felszín alá helyezték, amíg az 

állomás előtti téren éttermek és 

üzletek, valamint a buszállomás 

és a kerékpártároló kapott helyet. 

A projekt második fázisaként az  

Annenstraße újratervezése is 

megtörtént, a szélesebb járdák-

nak köszönhetően a gyalogosfor-

galmat részesítik előnyben, a par-

kolóhelyek nagy része megszűnt 

és a közúti forgalom is egyirányú-

vá vált. A grazi beruházás jó pél-

dája annak, hogy a vasútállomás 

és környéke integrált tervezés so-

rán hogyan tudja a hivatásforga-

lom, a helyi lakosok és a turisták 

érdekeit is szem előtt tartani, ho-

gyan alakítható ki egy pláza-jel-

legű vasútállomás a város és a 

vasút legnagyobb hasznára.

Forrás: 
https://www.archdaily.com/

BEIJING WEST

Az 51 hektáron elterülő Beijing 

West egyike a négy fővárosi pálya-

udvarnak Kínában. Az 1996-ban 

megnyílt létesítményt naponta 

Fotó: amodernli.com

Fotó: Zechner & Zechner Építésziroda
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százezer utas veszi igénybe. A 

tervezéskor különös figyelmet 

fordítottak arra, hogy a közleke-

dési funkciók mellett a kereske-

delem és szolgáltatás egységei is 

helyet kapjanak, így nem túlzás 

azt állítani, hogy a bevásárlóköz-

pont-jelleg csak tovább növeli 

a városi szövetben a pályaudvar 

fajsúlyos jellegét. A pekingi met-

róhálózathoz a 7-es és 9-es vo-

nalakon csatlakozik az Ázsiában 

széles körben elterjedt kereszt-

peronos rendszerrel, amelynek 

előnye, hogy a két metróvonal 

között közös peronos átszállá-

si lehetőséget biztosít. Az állo-

másnak két kijárata van, amelyek 

közül az északi a forgalmasabb, 

a városközponthoz az esik köze-

lebb. Itt található az épületegyüt-

tes emblematikus része, ahol a 

kínai hagyományos építészet ke-

veredik a modern építészettel. A 

pályaudvar számos autóbuszjárat 

végállomása, amelyek az állomás 

déli bejáratától indulnak. Az épü-

let első emeletén jegypénztárak 

és a biztonsági kapuk vannak, to-

vábbá innen közelíthetőek meg 

a peronok. A második emeleten 

várótermek, éttermek és üzletek 

találhatók, a két alagsori szintről 

pedig a taxiállomás, buszállomás 

és a parkolók érhetők el.

Források: 
https://www.railway-technology.com/
https://www.chinahighlights.com/

Fotó: Wikipédia

ÉRDEKESSÉGEK
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Emlékeztető: 
az MTA Közlekedés- és Járműtudományi 
Bizottságának üléséről – 
A Magyar Tudomány Ünnepén

DR. HABIL. HORVÁTH BALÁZS–DR. HABIL. TÖRÖK ÁDÁM

A 2021. november 17-én, szerdán 

megtartott tudományos ülést  

Dr. Török Ádám elnök nyitotta 

meg, aki bevezetőjében köszön-

tötte az MTA ZOOM rendszeré-

ben megjelenteket, a negyedik, 

egyben utolsó tudományos ülé-

sén.

Prof. Dr. Varga István dékán 

Az elmúlt 70 év a tudomány 

tükrében című előadásában 

elmondta, hogy Magyarorszá-

gon a közlekedésmérnök-képzés 

1951-ben Szegeden indult meg. 

A Kar moduláris tantervét 1991-

ben, a Kar alapítása 40 éves ju-

bileumának évében vezették be, 

amelyet a közlekedésért felelős 

minisztériummal szoros szakmai 

együttműködésben, a vállalatok 

és intézmények véleményének 

messzemenő figyelembevételé-

vel alakítottak ki. Az új kari tan-

terv bevezetése után 2 évvel az 

Egyetem Tanácsa elfogadta a 

kreditrendszerű képzés koncep-

cióját. Fontos mérföldkő volt a 

Kar életében a nappali doktori 

képzés beindítása 1993-ban. En-

nek továbbfejlesztéséből alakult 

ki a Karon az akkreditált Kandó 

Kálmán Közlekedés- és Járműtu-

dományi Doktori Iskola.

Prof. Dr. Gáspár Péter Új kihí-

vások és megoldások a járműirá-

nyításban és közlekedésben című 

előadásában kiemelte, hogy a 

magas szintű automatizálás a 

komplex közlekedési helyzetek és 

minőségi elvárások száma miatt 

összetett irányítási struktúrákat 

igényel. A kutatás célja minőségi 

garanciákat nyújtó irányítási stra-

tégiák kidolgozása. A nagy komp-

lexitás miatt kiemelten fontos az 

adat alapú gépi tanulásra épülő 

módszerek alkalmazása. Redukált 

komplexitású feladat esetén mo-

dell alapú módszerekkel robusz-

tus irányítás érhető el. A gépi ta-

nulás alapon tervezett irányítások 

nem adnak elméleti garanciákat 

a robusztus teljesítményekre. A 

modell és adat alapú módszerek 

kombinálásával érhető el a ga-

rantált (robusztus) működés. Mo-

dell alapú és adat alapú módsze-

rek kombinálásának elve, hogy 

biztonságkritikus rendszerek ese-

tén elengedhetetlen az irányítás 

minőségének garantálása. Hie-

rarchikus irányítás az, amikor a 

biztonsági jellemzők garanciákat 

nyújtó robusztus irányítással, a 

kiegészítő funkciók tanulási mód-

szerekkel oldandók meg. Általá-

ban, különösen normál működési 

körülmények között, a supervi-

sor azt az irányítójelet használja, 

amelyet a gépi tanulási módszer 

számít ki. Előfordulhatnak vész-

helyzetek, amikor a supervisor 

a robusztus szabályozó irányí-

tójelét használja, és felülbírálja 

az aktuális irányítójelet. Előzés 

és sávváltás autonóm megoldá-

sa során követelmény, hogy az 

autonóm jármű biztonságosan 

hajtsa végre az előzést. A bizton-

ságos előzés megvalósításához 

pontos információkra van szük-

ség a pályáról, a környező jármű-

vekről, a környezeti jellemzőkről, 

a forgalmi helyzetről. Ember-ve-

zette járművek esetében statisz-

tikai módszerekre épülő mozgás-

becslés, automatizált járműveknél 

V2X1 kommunikáció szükséges. A 

mozgástervezés során bizonyta-

lanságot jelent az érzékelők gépi 

tanulásból nyert információinak 

valószínűségi jellege. Keresztező-

dés forgalmának autonóm irányí-

tása során az autonóm járművek 

2   Azaz jármű és a környezetében lévő valamennyi elem (pl.: másik járművek, infrastruktúra, stb.) közötti kommunikáció. 
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legyenek képesek biztonságosan, 

energia- és időoptimálisan átha-

ladni olyan kereszteződéseken, 

ahol emberek és ember által ve-

zetett járművek közlekednek. 

Feladat a járművek áthaladási 

sorrendjének és mozgásprofiljá-

nak meghatározása. Elsődleges 

cél az ütközés elkerülése. Másod-

lagos célok: energiafelhasználás 

csökkentése (1), áthaladási idő 

csökkentése (2), károsanyag kibo-

csátás csökkentése (3). A külön-

böző irányítási prioritások más-

más sorrendre vezethetnek. A 

feladat megoldására nemkonvex, 

korlátozások melletti optimalizá-

lási módszerek szükségesek. Az 

optimalizációs feladat valós ide-

jű megoldása nem reális. Véges 

számú szituációra előre elkészít-

hető az offline megoldás neurális 

hálókkal. A valós környezetben a 

tervezett ágensek felhasználha-

tóak. A jármű állapotbecslésének 

zajtényezői és bizonytalanságai 

miatt a robusztusságot garan-

tálni kell. A jármű pozíciójának 

becslési hibája miatt önmagában 

még a neurális háló sem adhat 

teljes körű garanciát. Az irányított 

rendszer struktúrájában a tanulás 

alapú ágenstől érkező referen-

ciajel plauzibilitását supervisor 

dolgozza fel. A plauzibilitási vizs-

gálat összehasonlításon alapul: a 

tanulás alapú ágens referenciaje-

lét összehasonlítjuk egy másik re-

ferenciajellel, amelyet az egysze-

rűsített funkcionalitású modell 

alapú ágens szolgáltat. A modell 

alapú referenciajel alkalmazásá-

val az elsődleges teljesítmények 

garantálva vannak, de a másodla-

gos teljesítményeket nem kezeli.

Dr. Tihanyi Viktor ismertette a 

Digitális iker alkalmazása az au-

tonóm járművek támogatásához 

című előadását. Előadásában 

kiemelte a központi intelligens 

infrastruktúra kérdését, különös 

tekintettel a valós idejű digitális 

ikerre. Cél lenne az autonóm gép-

járművek adatokkal történő valós 

idejű támogatása, illetve a ke-

vert valóság tesztek támogatása. 

Előadásában megemlítette a már 

futó kutatásfejlesztési programo-

kat, felidézte a 2020-as csornai 

mérési kampányt. Ismertette a 

2020-ban a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen 

kialakított funkcionális mintát. 

Előadásában kitért a hazai intelli-

gens infrastruktúra fejlesztésekre 

amelyeket a zalaegerszegi teszt- 

pályán, valamint az M1, M7 és 

M76 autópályákon végeztek el. 

Új eredményként a felhő alapú 

járműirányításról, illetve a kevert 

valóság teszt környezet fejleszté-

séről számolt be. 

Dr. habil Csiszár Csaba A sze-

mélyközlekedési rendszerek fejlő-

dése című előadásában kifejtette, 

hogy rendszerszemléletben fog-

lalja össze a személyközlekedés 

fejlődésének legfontosabb irá-

nyait, az elérendő célokat, meg-

oldási lehetőségeket és azok kap-

csolatrendszerét. A technológiai 

és a társadalmi fejlődés, továbbá 

a hatékonyság és a rugalmas-

ság elérését célzó intézkedések 

együttesen befolyásolják a jövő 

közlekedését. A közlekedési át-

alakulás a következő kifejezések-

kel jellemezhető: utazási láncok, 

integráció, klíma- és környezet-

barát, digitalizálás, automatizá-

lás, mesterséges intelligencia, 

kommunikációintenzív rendsze-

rek. Nagy kihívást jelent az indi-

viduális utazások erőforrásha-

tékony lebonyolítása, amihez új 

járműkialakítási és utazásszerve-

zési koncepciók jelennek meg. 

Az egyik legjelentősebb változás 

az információ mennyiségének, 

dinamizmusának és a feldolgo-

zottság mértékének a változása. 

Az ember-gépi rendszerekben 

az információkezelési műveletek 

egyre nagyobb arányban a gépek 

felé tolódnak. Ugyanakkor egyre 

nagyobb figyelem irányul az uta-

zó információkezelési és döntési 

folyamataira is. További jelentős 

változás az alternatív, azon belül 

is az elektromos meghajtású, va-

lamint a vezető nélküli közúti jár-

művek, továbbá a jármű birtok-

lása helyett annak megosztásán 

alapuló szemléletmód elterjedé-

se, amelyek jelentősen megvál-

toztatják a közlekedéstervezési, 

-üzemeltetési, valamint a tér- és 

időgazdálkodási alapelveket és a 

forgalmi folyamatok jellemzőit. 

Mindez a hagyományos elvek új-

ragondolását és a módszerek át-

alakítását, valamint új módszerek 

bevezetését teszik szükségessé. 

A személyközlekedési rendszer 

egyik legfontosabb feladata a 

kereslet és a kínálat összeren-

dezése, amellyel beállíthatók az 

erőforrások és a felhasználók el-

várásai közötti egyensúlyi pontok 

a dinamikusan változó körülmé-

nyek között. Működés közben a 

következő rendszerösszetevők 

„áramlásai” irányíthatóak: jármű-

vek és utazók a közlekedési há-

lózaton, energia az energiaellátó 

hálózaton, adatok az infokom-

munikációs hálózaton. A közle-

kedéstervezés és -üzemeltetés 

feladata az áramló elemeknek 

a térbeli-időbeli összerendezé-

se az egyes hálózatokon és azok 

között, tekintettel arra is, hogy a 
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hálózatok és az elemek jellemzői 

is változnak az időben. A fizikai 

áramlásokhoz értékáramlás is tar-

tozik. A feladatok összetettségét 

fokozza, hogy az egyes hálózattí-

pusok általában nem egységesek, 

hanem több alhálózatból tevőd-

nek össze, amelyeket eltérő érde-

keltségű szervezetek működtet-

nek. A közlekedési rendszer egyes 

szereplőinek gyakran eltérő célki-

tűzései vannak. Mindemellett az 

utazók sem tekinthetők homo-

gén csoportnak, ezért nemcsak 

az utazói csoportokról, hanem 

az egyes személyek jellemzőiről, 

elvárásairól is szükséges adatokat 

gyűjteni. 

Dr. Bóna Krisztián Jövőtechno-

lógiák és kiemelt prioritások a 

logisztikai rendszerek és ellátási 

hálózatok fejlesztésében című 

előadásán kiemelte a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem Anyagmozgatási és  

Logisztikai Rendszerek Tanszéké-

nek történelmét és tudományte-

rületi szerepét. Előadásában rá-

világított a termelés, raktározás, 

áruszállítás fenntarthatóságának 

kérdéseire, különös tekintettel a 

logisztikai hálózatok esetén. El-

látási láncoknál kiemelten fontos 

a nagy adatstruktúrák elemzése, 

a szortimentanalízis, illetve a há-

lózatok optimális kihasználása. 

Kiemelte, hogy a logisztikán be-

lül új tudományterületek jelentek 

meg, úgy mint a dróntechnológia 

és az ergonómia, valamint a digi-

tális iker fontosságát említette.

Az Egyebek napirendi pontban 

az elnök köszöntötte a bizottság 

új tagjait: Dr. Kocsis Dénest és Dr. 

Lakatos András Rudolf köztestü-

leti tagokat. Az ünnepséget le-

zárva Dr. Török Ádám elnök meg-

köszönte az előadóknak a magas 

színvonalú, érdekes előadásokat. 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

Albrecht Ute építészmérnök, településtervező, a BFVT Kft. ügyvezetője; Bánffi Tibor nyugdíjas autógépész-mérnök; Biró Áron építészmér-
nök, MAA Architect (UPC Barcelona), MBA hallgató, a Mangera Yvars Architects (Barcelona, London) és bim.GROUP Budapest vezető építész 
tervezője; Dr. Bodnár Balázs okl. településmérnök, okl. területi tervezési, urbanisztikai és területfejlesztési szakértő, földtudományi PhD,  
a Debreceni Egyetem Műszaki Karának óraadója; Dr. Denke Zsolt okl. közlekedésmérnök, közlekedéstudományi PhD, a BKK Zrt. szakértője; 
Erő Zoltán építész, urbanista, a budapesti 4-es metró állomásainak felelős építész tervezője, Budapest főépítésze; Dr. habil. Horváth  
Balázs okl. közlekedésmérnök, közlekedéstudományi PhD, egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmér-
nöki Karának dékánja és Közlekedési Tanszékének vezetője; Dr. Juhász Mattias okl. infrastruktúra-építőmérnök, építőmérnöki tudományi 
PhD, közlekedési szakértő; Molnár László Árpád okl. építőmérnök, okl. közlekedésgazdasági mérnök, a Pro Urbe Kft. külső munkatársa; 
Pető Zoltán építőmérnök, a BFVT Kft. közlekedés- és közműtervezési irodavezetője; Pirityi András okl. közlekedésmérnök, városi közleke-
dési szakmérnök, jogi szakokleveles mérnök, a BKK Zrt. főmunkatársa; Dr. Szele András Msc. építőmérnök, építőmérnöki tudományok PhD,  
a Mobilissimus Kft. vezető szakértője; Dr. Szeri István jogász, közgazdász, c.  egyetemi docens, a Tisza Volán Zrt.  volt vezérigazgatója, 
a KTI Nonprofit Kft .  tudományos főtanácsosa;  Teremy Viktória településmérnök, településtervező, a BFVT Kft .  vezető tervezője; 
Dr. habil. Török Ádám okl. közlekedésmérnök, közlekedéstudományi PhD, gazdálkodás- és szervezéstudományi PhD, a BME KJK dékán-
helyettese és a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi docense valamint a KTI Nonprofit Kft, Közlekedés Stratégiai 
Osztály tudományos tanácsadója;

Helyreigazítás: az előző lapszámunk szerzői közül Molnár László Árpád rovatvezetőnk, aki a bevezetést írta, kimaradt. Ezúton kérünk 
elnézést Olvasóinktól és a Szerzőtől. 

A következő lapszámok az alábbi témák köré csoportosulnak:
 • új közlekedési technológiák
 • közlekedés és haváriahelyzetek
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A Közlekedéstudományi Egyesület 
2022. évi konferenciái

A további részletekért kérjük, látogassa meg honlapunkat:
https://ktenet.hu/esemenynaptar

Várjuk szeretettel rendezvényeinken!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt a meghirdetett élő 
konferenciáink az online térbe kerülhetnek. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a konferenciákkal kapcsolatos híreinket. 

Közlekedéstudományi Egyesület 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tel: + 361 353 2005, +361 353 0562  •  E-mail: info@ktenet.hu  •  Web: www.ktenet.hu

XX. Európai Közlekedési Kongresszus és
XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia

Győr, 2022. június 9–10. 

City Rail 2022 Tudományos konferencia és a 
XXII. Városi Közlekedés Aktuális Kérdései c. Konferencia

 Balatonfenyves, 2022. szeptember 7–8.

V. Magyar Közlekedési Konferencia – 46. Útügyi Napok
Eger, 2022. október 11–13.

Új megoldások a közösségi közlekedésben: 
fenntarthatóság – integráció – finanszírozás

Bikal, 2022. november 3–4.

XXIII. Szegedi Közlekedési Konferencia
Szeged, 2022. november 24–25.


