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KÖZLEKEDÉS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM

• Levegőtisztaság-védelem

• Vízminőség-védelem

• Talajvédelem

• Tájvédelem

• Zaj- és rezgések elleni védelem

• Hulladékgazdálkodás

• Élővilág védelem – NATURA2000

• Klímavédelem

• Társadalmi hatások



KÖZLEKEDÉS HATÁSAI

Éghajlatváltozás (ÜHG kibocsátás)

Módok közötti megoszlás

 Légszennyezés

 Zaj

Területfoglalás

Környezethasználat

 környezet igénybevétele

 környezetterhelés

A közlekedés alapvető szerepet játszik a társadalomban és a gazdaságban. 



 Közlekedési szektor is változik

 Mesterséges felszínek területi növekedése

 Összegződő terhelések komoly probléma

A városokban az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása koncentráltan érvényesül. 

VÁROSI KÖZLEKEDÉS



• létesítményben keletkező fizikai károk fenntartási költségek

• a létesítmény által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások,

• a létesítményt használók körében egészségügyi kockázatok növekedése.

KÖZLEKEDÉS ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS

Egyszerre kell alkalmazkodni, illetve a hatásokat csökkenteni!

Az éghajlatváltozás hat a 
közlekedési szektorra

A közlekedési szektor 
általában sérülékeny 

• Magas hőmérsékleti értékek, UV (aszfaltok deformációja, repedések)

• Extrém mennyiségű csapadékok, viharok

• Belvíz, árvíz, villámárvíz, talajmozgás



1-es villamos az Árpád hídon, 

a Rákóczi híd Budafoki út/Dombóvári 

úti megállója előtti szakaszon

MAGAS HŐMÉRSÉKLETI SZÉLSŐSÉGEK HATÁSA



EXTRÉM

CSAPADÉK-
ESEMÉNY

HATÁSA



EXTRÉM CSAPADÉKESEMÉNY HATÁSA

Beszakadt útpálya

1 óra alatt másfél havi csapadéknak megfelelő 
eső (80 mm)

Dátumok: 2015.06.09, 07.08., 08.17.

Fővám tér; Teleki tér; Szépvölgyi út

Áramszolgáltatás kimaradás



VÁROSI HŐSZIGET HATÁS

 Mikroklimatikus jelenség

 Szignifikánsan magasabb hőmérséklet

 Intenzitás nő a város méretével, népességével

 Klímaváltozás növekvő átlaghőmérséklet

 Burkolt felületek, utak  hőcsapda

 Városokban hőmérséklet többlet

 Városok lakói

 Ország lakosságának 72%

 Közvetlen hatás a város lakosságára



FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS

• Nagyvárosokban

• Kis, könnyű, emberi erő, elektromos motor

• Fiatalabb generáció

• Z-generáció: integrált, multimodális közlekedés

• Egyszerűen használható, fenntartható

• Divatos

• Energiatakarékos és környezetkímélő

A települések sikeréhez a közlekedés környezetbarát fejlesztése is szükséges. 

MIKROMOBILITÁS

Technológia fejlődése 



MI LENNE, HA EGY VÁROST A VÍZ ÉS A NÖVÉNYZET ALAPJÁN HATÁROZNÁNK MEG?



KÉK-ZÖLD INFRASTRUKTÚRA -KÖZLEKEDÉS

A működési elvek

lehetséges kockázatok

gyengepontok

következmények megértése 

egy rugalmas közlekedési 

infrastruktúra tervezéséhez, 

építéséhez és 

üzemeltetéséhez

Kék-zöld infrastruktúra elemek egyszerre adaptáció és mitigáció is!

Szükséges a közlekedési infrastruktúra klímaváltozáshoz való adaptációja



MAGAS HŐMÉRSÉKLETI ÉRTÉKEK –ADAPTÁCIÓ, MITIGÁCIÓ

• Burkolat növényzet

• Burkolóanyagok mennyisége, anyaga, színe

• Növényzet integrálása

• Klímaalkalmazkodási képesség növelés

• Életminőség javulás

• Zöld felület növelése a vonalas létesítmények mentén

• Keresztmetszet szűkítés

Nyilvánvalóan sokkal kibírhatóbb a 

nyári hőség a fák árnyékában



KIALAKÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A városi burkolt felületeken

 csökken a talajba beszivárgó víz mennyisége

megnövekedett lefolyás

 csökkent párolgás

A vízérzékeny tervezés célja a víz helyben tartásával:

 a lefolyás csökkentése

 párologtatásra képes felületek növelése

Gyalogos burkolatok, családi házas övezetek parkolósávjai, 
gyephézagos elemes térkő burkolat (parkolóban)



KIALAKÍTÁS LEHETŐSÉGEI

Esőkertek kialakítása

 Segít a víz kezelésében

Csökkenti az anyagi károkat

 Javítja a mikroklímát

Csökkenti a csatornába jutó víz mennyiségét

 Lassítja a lefolyást

 Zöldfelületek tisztító hatása

Csökkentheti a villámárvizek kialakulásának lehetőségét



• fenntartható tervezéssel

• közlekedési-szállítási igények ésszerűsítése, mérséklése

• a kerékpáros, gyalogos közlekedés bővítése

• mikromobilitás fejlesztése

• a tömegközlekedést használók arányának javításával,

• környezetbarát közlekedési-szállítási módok infrastrukturális feltételeinek megteremtése

MITIGÁCIÓS LEHETŐSÉGEK



FORRÁSOK

• https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3

%A1ly/ZOLDINFRASTRUKTURA_csapdek_10_01_online.pdf

• https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-

05/documents/reducing_urban_heat_islands_ch_5.pdf

• https://ktk.pte.hu/hu/thecorelab/blog/mikromobilitas-hogyan-kozlekedunk-ma-es-a-jovoben

• Módszertani útmutató a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv készítéséhez 1.0. 

változat, 2016 Április

• https://masfelfok.hu/

• http://www.bluegreencities.ac.uk/about/blue-greencitiesdefinition.aspx

• https://theconversation.com/future-cities-new-challenges-mean-we-need-to-reimagine-the-look-of-

urban-landscapes-151709

https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-05/documents/reducing_urban_heat_islands_ch_5.pdf
https://ktk.pte.hu/hu/thecorelab/blog/mikromobilitas-hogyan-kozlekedunk-ma-es-a-jovoben
https://masfelfok.hu/
http://www.bluegreencities.ac.uk/about/blue-greencitiesdefinition.aspx
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