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„Közös gondolkodás, milyen következtetéseket tudunk levonni az idei év 
történéseiből, a közlekedésről, újraindulásról, egymásról, magunkról”

dr. Fónagy János

Molnár László

Dr. Bói Lóránd

Egységes országos autóbuszos szolgáltatás
• „MÁVAUT-tól a MÁVAUT-ig…”
• „Európa legnagyobb autóbuszos szolgáltatója”
• „egységes és átjárható díjszabás, tájékoztatás”

Kooperativitás és flexibilitás
• „köztér-kínálat kell”
• „forgalom mellőzése, áthelyezése, módváltása”
• „torz hálózatszerkezet felszámolása”
• „mit és milyen sorrendben kényszerít ki a szakma?”

Közlekedéspolitika a városi közlekedésben
• „most a védekezés áll a középpontban”
• „lehetőség régi kérdések újragondolására”
• „várostervezés új kihívásai: prioritások kellenek”
• „a mikromobilitást szabályok közé kell terelni” 



Kerényi László Sándor

Vitézy Dávid

Bolla Tibor

Történelmi léptékváltás a kötöttpályás fejlesztésekben a fővárosban és az 
agglomerációban
• „100 éves feladattömeg: átmenővé alakítani a vasúti hálózatot”
• „2000 Mrd Ft-os fejlesztés 20 év alatt”
• „napi 523 ezer utas vasúton a főváros felé, +80% potenciál”
• „2040-ig 13%-kal nő az agglomeráció lakossága”

Közösségi? Közlekedés? - „Business as unusual”
• „BMT – a business as usual”
• „COVID 19 – fordított üzenetek: ‚Ne közlekedj!’”
• „reziliencia: reagáló- és alkalmazkodó képesség”
• „kapacitás-menedzsment: lapítsd le a ‚kétpúpú tevét!’”

Zöld BKV – Bekapcsolódás a klímavédelembe
• „fenntarthatóság, felelősség: járművön és telephelyen”
• „következetes, lépésről-lépésre fejlesztés”
• „prioritás a CAF és Solaris opciók lehívása”
• „M3 klimatizálás akkor nem lehetett volna”



„Operatív Törzs átvette az irányítást”
„drasztikus (80-90%-os) keresletcsökkenés”
„változó tan- és munkarendek (ipari parkok is)” 
„elsőajtós rend felfüggesztése és a járművezetők 
védelme érdekében területlezárás a BKK-nál”
„valid, azonnali információ-igény + elemzés”
„a Volánbusz a helyközi autóbuszos közlekedésben 
60-80 féle egyedi, helyi megoldást dolgozott ki”
„a második hullámra 70-80% jött vissza az 
utasoknak” 
„a bevételek csökkenését nem kompenzálta a 
költségek (pl. olcsóbb üzemanyag) csökkenése”
„fedélzeti értékesítés minimalizálása”
„4 napos munkarend bevezetése a DKV-nél”
„eseti (igény szerinti) menetrendek Kecskeméten”
„maszkhasználat, fertőtlenítés sokáig el fog kísérni”
„a nem megfelelő viselkedés már szankcionálható”
„a digitalizáció hatalmas lökést kapott…”

Kerekasztal 1.      A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
ALAKÍTÁSA A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN

A kép illusztráció!



Kerekasztal 2. HOGYAN VÁLTOZTATTA MEG SZOKÁSAINKAT 
ÉS CÉLJAINKAT AZ IDEI ÉV?

„a MOL Bubi nyertese a járványnak, gyorsan reagált 
a digitalizáció révén”
„a COVID legitimálta a gyaloglást és a kerékpáros 
közlekedést, mint aktív közlekedési formát”
„home office hatása még megbecsülhetetlen”
„közlekedési terek közös/váltott felhasználása”
„dilemma: igénykielégítés, vagy igényformálás?”
„tágabb szemléletformálási felelőssége van a 
közlekedési rendszer intézményi szereplőinek”
„a vásárlási szokások átalakítják a mobilitási módok 
megoszlását (online vásárlás logisztikája megnőtt)”
„a fogyasztási (pl. helyi terméket iránti kereslet) és 
tulajdonlási mintázatok átalakulása is felgyorsul”
„a megosztás (sharing) nagyobb bizalmat követel”
„a vesztesekkel (járvány-munkanélküli) ki 
foglalkozik?”
„ez már nem lesz reverzibilis folyamat, a hálózati 
(törzsi) társadalom erősödik”



Záróelőadások

A debreceni közösségi közlekedés fejlesztése

• „tudatos városi infrastruktúra fejlesztés”

• „mobilis munkaerő közlekedési igényeinek kiszolgálása”

• „városszerkezetbe történő beavatkozás”

Integrált vasúti rendszerek

• „átjárhatóság az egyes rendszerek között”

• „biztonság mindenek felett”

• „másodperc alapú üzemi szemlélet”

• „digitalizáció felelős implementálása” 

Nagy Attila

Gergely Balázs



Tér

Tudomány 

Társadalom 

Találkozás



Tér

There Is No Planet B



Tér-képek

https://www.texasmonthly.com/politics/highway-interchange-houston-same-size-city-italy/

https://www.texasmonthly.com/politics/highway-interchange-houston-same-size-city-italy/


Élet-Tér?
Siena, óváros 
Toszkána, Olaszország

Houston, csomópont
Texas,USA



Tudomány



Szám-os, vagy szám-talan érv?

X 3,2

X 40,8 (x73)

1.558 km2 118 km2X 13,2

Forrás: wikipédia



„Houston, we have an agglomeration!”

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_urban_areas

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_urban_areas


Hol ér véget a helyi közlekedés?



Tér-látás-mód
Lakosság: 2.200.000 vs. 30.000  →   x73 (≈ 8 x 9)

Sienna, óváros 
Toszkána, Olaszország

Houston, csomópont
Texas,USA



Társadalom



Siena – örök…

1640

1870

2020



https://www.martinrandall.com/siena-and-san-gimignano https://luxuryfractionalguide.com/property/equity-residences-equity-fund/equity-residences-siena-italy/

1913 2020

https://www.martinrandall.com/siena-and-san-gimignano
https://luxuryfractionalguide.com/property/equity-residences-equity-fund/equity-residences-siena-italy/


Houston



Közlekedési kultúrharc?



Miben utazol? – Konfrontáció vs. kooperáció

https://share-north.eu/2016/05/shared-mobility-should-be-a-part-of-every-sump/

https://share-north.eu/2016/05/shared-mobility-should-be-a-part-of-every-sump/


Transport mode shaming?



Demokratikus Közlekedés?

https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/tmc/home.aspx 



Találkozás

Lehet,   hogy nem mindenben értünk egyet, de
kizárt, hogy semmiben sem!







If we do nothing, the sheer number of people and cars in urban areas will mean global 

gridlock. Now is the time for all of us to be looking at vehicles the same way we look at 

smartphones, laptops and tablets: as pieces of a much bigger, richer network.
Bill Ford, executive chairman, Ford Motor Company



kép: climate.nasa.gov
https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-and-why-does-it-matter

https://www.bbc.com/future/article/20200618-climate-change-who-is-to-blame-and-why-does-it-matter
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Ne féljünk!

Éljünk!
Köszönöm a figyelmet!


