
Kerényi László Sándor 

BKK, Stratégiai Tervezés igazgató 

2021. szeptember 14. 

 

A közösségi, vagy egyéni 

elégedettség 



• Click to edit Master subtitle style 

„Az elégedettség olyan mentális vagy érzelmi 

kielégülési állapot, amelyet valakinek a helyzete, 

szervezete és elméje okoz, azáltal hogy ezekben 

megkönnyebbül. Az elégedettség állapotában az 

illető elfogadta a helyzetét, és így ez az állapot a 

boldogság egy formája.” /Wikipedia/ 

 

Érzelmekre apellálás (egyéni frusztráció KÖZlekedni) 

Egyéni szabadság percepció (reklám és valóság) 

Mindenki közlekedik = mindenki ért hozzá (?) 

Elégedettség? 
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https://www.hamptonroadshondadealers.com/ 
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Nem alágazat-, hanem komfort-specifikus 
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https://www.hamptonroadshondadealers.com/ 

„A komfortzóna azokat a kényelmes fizikai és pszichés életkörülményeket jelenti, 

amiben valaki kellemesen, biztonságban, otthon érzi magát.” /lexiq.hu/ 
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Illesztési problémák 
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https://www.hamptonroadshondadealers.com/ 

„A kompromisszum az, ami mindenkinek fáj.” 



• Click to edit Master subtitle style 
• Régmúlt: „A városok több ezer éve arra 

jöttek létre, hogy az emberek lássák és 

üdvözöljék egymást.” 

• Közelmúlt: „Budapest még mindig az 

autókba szerelmes” (Jan Gehl, 2014) 

• Jelen: Értékteremtő, zöld, nyitott 

Budapest 

• Jövő: ? 

A város lényege az Agora, az 

ember lételeme a mozgás 
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A városfejlesztés fókuszának változásai 

 

6 

Prof. Peter Jones (University College London) diája a „CREATE” projektből 



Ki zöldíti a várost? (1) 
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https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/forward-looking-reflection-on-the-future-of-eu-environmental-policy-and-the-2050-sustainability-transition/ 

Emberek  Szabályozás 

 

 

 

 

 

Saját érdek Technológia 



Ki zöldíti a várost? (2) 
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https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/forward-looking-reflection-on-the-future-of-eu-environmental-policy-and-the-2050-sustainability-transition/ 

Emberek  Szabályozás 

 

 

 

 

 

Saját érdek Technológia 



Milyen lesz a város? 
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https://pollutionfree.wordpress.com/2010/12/23/planning-mobility-for-cities-in-the-future/ 

Tervezett Elterülő 

Megújuló Közösségi 



És a Daimler szerint? 
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https://xoio.de/en/daimler-future-urban-scenarios/ 

Berlin: a jövő technológiái 

beépülnek a meglévő, 

többszáz éves városi 

struktúrákba (a saját autó 

megszűnik, a megosztott 

jármű iroda és találkozóhely) 

Los Angeles:  a meglévő 

városi struktúra az egyéni 

mobiltásra épül (zöld 

városközpontok, autonóm 

megoldások) 

Sanghai: maximális sűrűségű 

városi terek, torlódások 

(egyéni használatú drónok 

lehetőséget adhatnak a lenti 

káosztól való menekülésre) 
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Igények kielégítése, egyéni és közösségi elégedettség 
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EGYÉNEK KEZELÉSE MINT KÖZÖSSÉGI/IRÁNYÍTÁSI FÓKUSZ 

 

PARTNER Részvétel 

Egy jobb városért 

 

 

ÜGYFÉL Mobilitás 

Javított szolgáltatással menedzsment 

 

UTAS Közlekedés 

(A-ból B-be) üzemeltetés 



• Társadalmi konzultáció (BMT, M3, M4) 

• Város szintű közösségi ötletelés 

(Nagykörút, részvételi költségvetés) 

• Közösségi tervezés (Budafoki út, 

mobilitási pontok) 

• Szomszédsági szintű lakosság 

bevonás (Törökőr, Zugló 

közlekedésbiztonsági fejlesztése) 

• Nyitottság civil kezdeményezésekre 

 

Egyéni vélemények el- és 

befogadása, megvalósítása 
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*BKK fotók 



Adatokon alapuló döntéshozatal, szakmaiság 
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Erzsébet krt.  
Közösségi 

közlekedés 
Egyéni 

gépjármű 
Kerékpár Parkolás Gyalogos 

Szélesség 6,5m 2 * 3m 2 * 2,2m 2 * 2m 2 * 7,5m 

Számolt és 
modellezett 

(fő/nap) 

84.000 (73%) 
2019-es modellezett 

adat  

31.000 (27%) 
2020-as számolt adat  

3.000 
2020-as 

számolt adat  

1 
22.000 
2020-as 

számolt adat 

Elméleti 
kapacitás 
(fő/nap) 

259.200 (70%) 
180 fő * 720 jm (2 
perces követéssel) 

* 2 irány 

112.320 (30%) 
1800 jm/óra * 1,3 fő * 

24 óra * 2 irány 

? 
72 

10 perces 
parkolásokkal 

? 

Nagykörút (Erzsébet krt.) 

keresztmetszet (példa): 

• Gyakorlati / elméleti 

Modal Split tartalék 

• Szabályozók: parkolási 

díj, kerékpársáv helye, 

keresztmetszeti 

méretek, sebesség 

szabályozás 

• Időben és térben 

változó funkciók 

A Nagykörút megújítása tanulmányterv (2021. február) 



Szemléletformálás 
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Waze útvonal ajánlás (példa): 

• Egyéni percepció: ők a dugó, én vagyok az 

okos, aki kikerülöm a dugót 

• Közösségi hatás: esetleg egy 30-as utcába 

tévedek, egyéni vs. közösségi optimum? 

• Központi intelligencia: valójában nem 

egyéni döntés az útvonalválasztás, de nem 

kötelező arra menni… 

• Nincs átjárás más módokra: elméleti push 

üzenet („Az Eucharisztikus Konferencia 

idején válassza a közösségi közlekedést!”) 

*Google Play áruház 



Közlekedési kultúra – edukáció 
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Sorban állás (példa): 

• Speciális (reptéri) körülmények: közösségi 

optimum elfogadása mindenki részéről 

(szigorú szabályok, átvizsgálás, várakozás, 

belekalkulált időveszteség) 

• Autóval a reptér és város között: egyéni 

legjobb megoldás keresése az autózók 

részéről („lazább szabályok”, alternatív utak 

keresése, frusztráló időveszteség) 

https://www.tensator.com/could-queue-management-make-your-airport-more-efficient/ 
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Főpolgármesteri program 
• Gyors, kényelmes, környezetkímélő és megfizethető közlekedés 

• Dedikált urbanizációs felelősök (főépítész, főkertész, 

klímavédelmi felelős) 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
• Értékteremtő Budapest: megfizethető lakhatás, egészség és 

életkörülmények javítása 

• Zöld Budapest: élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő, 

klímatudatos város 

• Nyitott Budapest: kezdeményező városkormányzás, 

együttműködés és innováció 

Budapesti Mobilitási Terv (BMT) 
• Célrendszer és intézkedések felülvizsgálata 2022-ben, illeszkedve 

a SUMP 2.0 útmutatóhoz és az uniós célkitűzésekhez (Green Deal, 

RRF) 

• Projektlista és beruházási program felülvizsgálata 2021-ben, 

tervezett beruházások SUMP illeszkedésének biztosítása 

• Monitoring és értékelési rendszer aktualizálása, SUMP 

indikátorok, konzisztens célok és értékelési folyamat 

Merre halad Budapest? 
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Együttműködés minden szinten 
• Intézményrendszer 2022-től? 

BKK Stratégia 
• Ügyfélélmény növelés – szegmentálás, módszertani 

felülvizsgálat, egyensúlykeresés 

• Fenntartható infrastruktúra – 2021-2027 EU ciklus, OP-k? 

• Működési kiválóság – egyéni felelősségvállalás a közös 

feladatokból 

Tudásközpont 
• Kereshető, szűrhető belső BKK tudásbázis 

• Ötletek gyűjtése és értékelése (egyéniből ötletből 

közösségi eredmény legyen) 

Balázs Mór Klub 
• Tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása 

• Szakmai műhely, hogy jobban értsük egymást 

• Következő rendezvények: 2021. szeptember 16. (Aktív és 

Mikromobilitás – Fókuszban a gyaloglás), 2021. 

szeptember 23 (Közlekedésbiztonság) 

/balazsmorklub@bkk.hu/ 

Merre halad a BKK? 
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Köszönöm a figyelmet! 

Kerényi László Sándor 

laszlo.kerenyi@bkk.hu 


