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Vízióink: 

- 15 perces város 

- autómentes belváros 

- Kerékpárosbarát város 

- Környezetorientált város 

- Csillapított forgalmú város 

- ……………………………? 



Tánczos Lászlóné Dr. (1995):  ① 

„Az OECD országok számára ajánlott, … hogy a CO2 szintet az akkor mért érték 60-80%-ra 

kell csökkenteni … 

Felvetődik a kérdés, hogy mindebből milyen következtetéseket kell levonni a kelet-közép-
európai térségben … 

 Milyen mértékben alkalmazhatók valamely más városi környezetben sikeres 

intézkedések egy más történelmi, kulturális és politikai környezetben, ahol a fejlődés egy 
korábbi fázisban van? 

 Léteznek-e olyan „legjobb megoldások”, amelyek … valuták módjára konvertálhatók? … 

 Kétségtelen, hogy a gazdaságilag fejlett országokban áldozatokat kell hozni a mobilitás 
csökkentése érdekében. Ezzel szemben, a kelet-közép-európai térségben a gazdasági 

növekedés elengedhetetlen feltétele a mobilitás növekedése.” 



Tánczos Lászlóné Dr.  ③   Megoldások: 

a) Rövidre zárás: 

    „A kelet-közép európai városok építenek kedvező modal-split arányaikra … és annak 

     tudatos, magas színvonalú fejlesztését, valamint az arra építő területi politikát előtérbe 

     helyezve, megőrzik a kedvező arányokat, háttérbe szorítva a gépjárműhasználatot” 

 

b) Kerülő út (nyugati minta) 

    „… nincs kellő figyelem a közforgalmú közlekedés fejlesztésére, ugyanakkor szabad az 

     egyéni gépjárműhasználat, átirányítva a közlekedési terheket a használókra, másfelől 

     az externáliákon át a társadalomra. 



Azzal, hogy a gépjárműközlekedéshez – ellentétben a nyugati városokkal – nem 

épültek ki a kellő, közlekedési és parkolási infrastruktúrák. … És már ki sem 

építhetők. 



① 

Csillapított forgalmú 

város 



„….Már itt, a téma bevezetésekor megjegyzem, 

hogy véleményem szerint társadalmi szempontból  

nem kívánatos, hogy az autómobilizmus kizárólag a 

fogyasztói megítélés által diktált ütemben fejlődjék, 

mert ekkor az igények és a teljesíthetőség között 

egyre nagyobb lesz az olló.” 
                                                                                                               

(Kovács Zoltán VK. 1988/4) 



Magyarország személygépkocsiállománya: 

    - 1970:    213.000 

    - 1990: 1.900.000 

    - 2010: 2.980.000 

    - 2019: 3.810.000 

Közép-Magyarország személygépjárműállománya: 

    - 2019: 1.250.000 









Amsterdam 

Koppenhága 



② 

Autómentes belváros 

(Parkolás) 



„A kétségtelen kritikus helyzetben levő belvárosi 

parkolásszabályozási rendszer az állandó bírálatok, 

kritikák kereszttüzében áll. Mértékadónak a belvárosi 

parkolóhelyek számának mértéktelen szaporítását 

kívánó lakossági álláspont tekinthető. Ez a felfogás 

elfogadhatatlan, nem cél, hogy a történelmi bel-

város hatalmasra felduzzasztott parkolóhellyé 

alakuljon…”  
                                                                                                           

(Kovács Zoltán VK. 1986/4) 



A parkolásszabályozás tovább fejlesztésének alapelvei 

a következők: 

- „1. A munkába járó gépkocsiforgalmat, illetve a vele járó 

  parkolási igényt teljes mértékben korlátozni igyekszünk. 

- 2. A belváros funkcióival összefüggő, indokolt, rövid idejű  

  parkolást a látogatóforgalom számára a belváros jelentős  

  részére tarifális szabályozással kiterjesztjük. 

- 3. A belvárosi lakosok parkolási igényeit figyelembe 

  vesszük, de a nappali parkolás vonatkozásában tudomásul kell  

  venniük bizonyos kényszerű korlátozásokat…. részükre teljes 

  körű, egésznapos, egészéves parkolási kedvezmény nem 

  adható.” 
                                                                                                           

(Kovács Zoltán VK. 1986/4) 



Bécs-környék részarány a bérletesek között 

Forrás: H. Knoflacher - 1995 

Parkoló 
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Közforgalmú közlekedés esélyei 

Forrás: H. Knoflacher 



③ 

Környezetorientált város 

(Közösségi közlekedés) 





„Egyfelől, a vállalat minden korábbinál nehezebb, ponto-

sabban kifejezve, kritikus helyzetben van. 1989 óta nincsenek 

kapacitásbővítő, minőségfejlesztő beruházások, a – csupán 

amortizációból adódó - lehetőségek a szinten tartásra sem 

elegendők; folyamatosan csökkennek a forgalmi teljesít-

mények;  

Másfelől egyre növekszik a társadalmi igény egy olyan városi 

közlekedési szerkezetre, amelyben az életminőségnek, a 

harmonikus, egészséges környezetnek van elsőbbsége a 

motorizációs fejlődéssel szemben. Ez új közlekedéspolitikát, új, 

környezetbarát városi közlekedés létrehozását igényli, melyben a 

tömegközlekedésnek felértékelődő szerep jut, ez viszont 

magas színvonalú tömegközlekedési szolgáltatást feltételez.” 

(Kovács Zoltán VK. 1991/2) 





1868 – 1898 (30 év)  

- Kialakult Budapest belső közúthálózata (Kiskörút, Nagykörút, 
  Andrássy út…)  

- Megépült a mai nagyvasúti hálózat, és főpályaudvarai  

- Más hálózatszerkezettel, de kialakult a jelenlegivel közel 
  megegyező hosszúságú HÉV- és villamoshálózat  

- Megépült a Millenniumi Földalatti vasút, a fogaskerekű vasút, 
  a várhegyi sikló  

1990 – 2020 (30 év) 

- Épül 7.3 kilométer gyorsvasút (4-es metró)  

- 1980-tól tartó 40-éves építési intervallum részeként, 
  öt ütemben  megépül az 1-es villamos Thököly út -  Etele tér 
  közötti 11.7 km-es  szakasza 

- Néhányszáz méter új vonalszakasz építésével megvalósul 
  a Budai fonódó  



Utasszám a kínálat függvényében (vonatkm) 

Forrás: H. Knoflacher - 1995 







④ 

15 perces város 

(Kerékpárosbarát) 



Dr. Hans-Georg Retzko: 

„ A mai közlekedési gondokat az autók tömeges 

használata okozza. E tekintetben gyakran figyelmen kívül 

hagyják, hogy az autók nem az égből jönnek és, hogy a 

közlekedés nem önmagától keletkezik.  

A közlekedés sokkal inkább a térhasznosítás (lakás, 

munka, képzés, ellátás, üdülés…) módjából, mértékéből 

és eloszlásából keletkezik. Ahol a területfelhasználás 

tervezése ezeket az összefüggéseket nem kellő 

mértékben veszi figyelembe, ott már a tervezés is, 

egyébként elkerülhető forgalmakat kelt.”  

(25. Nemzetközi K.F. Tanácskozás 1994.) 



Lakóház/lakás arány   ①   kompakt vagy laza területszerkezet? 

Térség 
Lakóházak száma 

(db) 

Lakóházból egylakásos 

(db) 

Egylakásos százaléka 

(%) 

Magyarország 2.703.000 2.499.000 92 

Közép-Magyarország 

(Bp + Pest megye) 
571.000 480.000 84 

Budapest 190.000 125.000 65.7 

Forrás: Koszorú Lajos 



②   Kompakt, vagy laza területszerkezet? 

Budapest 

a) Lakóterületek 86 %-a ma 30 % alatti sűrűségű 

b) Újonnan beépíthető fejlesztési terület: 4650 ha 

c) Beépítési mód 78 %-ban szabadonálló/falusias 

Forrás: Koszorú Lajos 



Célok 

- Környezeti-közterületi minőségjavítás 

- Érzékeny városrészek terhelés csökkentése 

- Kompaktság szempontjainak érvényesítése 

- Modal-split-területspecifikus alakítása 

- Forgalmi, parkolási feszültségek csökkentése 

- Nem motorizált mobilitás feltételeinek javítása 



Adottságok 

- Laza területszerkezet 

- Növekvő szétterülés 

- Növekvő motorizáció 

- Finanszírozási gondok 

- Elkerülő utak hiánya 

- Parkolási felületek hiánya 



Célok 

- Környezeti-közterületi minőségjavítás 

- Érzékeny városrészek terhelés csökkentése 

- Kompaktság szempontjainak érvényesítése 

- Modal-split-területspecifikus alakítása 

- Forgalmi, parkolási feszültségek csökkentése 

- Nem motorizált mobilitás feltételeinek javítása 

Adottságok 

- Laza területszerkezet 

- Növekvő szétterülés 

- Növekvő motorizáció 

- Finanszírozási gondok 

- Elkerülő utak hiánya 

- Parkolási felületek hiánya 



- Sűrű térségekben tömegközlekedési és nem motorizált dominancia 

- Laza térségekben markáns kötöttpályás gerinchálózat létrehozása 

- Gerinchálózatra kiterjedt ráhordó rendszer feltételeinek megteremtése 

Megoldások 

Célok 

- Környezeti-közterületi minőségjavítás 

- Érzékeny városrészek terhelés csökkentése 

- Kompaktság szempontjainak érvényesítése 

- Modal-split-területspecifikus alakítása 

- Forgalmi, parkolási feszültségek csökkentése 

- Nem motorizált mobilitás feltételeinek javítása 

Adottságok 

- Laza területszerkezet 

- Növekvő szétterülés 

- Növekvő motorizáció 

- Finanszírozási gondok 

- Elkerülő utak hiánya 

- Parkolási felületek hiánya 



Egy jó példa 















Funkcionális kapcsolati tér 








