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Kooperatív: együttműködő

(kölcsönhatásban levő)

Flexibilis: rugalmas

(hajlékony, hajlítható)



Kooperatív: a közlekedés szereplőivel

szembeni elvárás

Flexibilis: a közlekedés rendszerével

szembeni elvárás















F l e x i b i l i t á s

Az igényeket rugalmasan alakító-követő 

közlekedési rendszer

eszköz- és intézményi feltételek



Mik a Budapesti agglomeráció mai folyamatai, változásai

• A lakónépesség töretlenül növekszik a szuburbanizáció, illetve

az országon belüli migráció következtében. A népesség területi

koncentrációja erősödik.

• Növekszik a Budapesti várostérség egésze, azon belül pedig

az agglomerációs gyűrű gazdasági súlya.

• Az agglomerációt jellemző változások területileg kiterjedtek.

• A változások dinamizmusa elsősorban az autópályák által

könnyen elérhető térségekben növekszik.

Forrás: Schuchmann Péter



A Mi a jelenlegi helyzet a térségi együttműködésben,

együtt tervezésben?

• Térségi szintű (formatizált) együttműködés nincs.

• Térségi integrált tervek, illetve programok nem készülnek.

• A rendszer atomizálódott, elsősorban az (új) önkormányzati

szereplők hiányolják az érdemi információkat, amelyekhez

viszonyítva saját településük helyzete és tervei értékelhetők.

• Hiányolják a térségi szintű egyeztetés, a párbeszéd fórumait,

nem formatizált lehetőségeit.

Forrás: Schuchmann Péter



Átfogó feladat (forgalom):

- a forgalom mellőzése

- a forgalom áthelyezése

- a forgalom eszközváltása



ami van:
• egyre nyomasztóbb forgalmi feszültségeket

keltő közúti hálózat,

• egy jó szerkezeti adottságú, de leromlott

állapotú, alacsony szolgáltatású közösségi

hálózat,

• nagyon fejletlen parkolási infrastruktúra hálózat



Városok közlekedési felszereltsége / metrók

Városok
Lakónépesség

ezer fő

Gyorsvasúti hálózat

Km

Lakónépességre 

eső hálózathossz

1000 fő/km

Oslo 0.630 83.0 13.17

Koppenhága 0.650 33.5 (+15) 5.15

Amszterdam 0.860 52.0 6.04

Prága 1.320 65.5 (+) 4.96

München 1.470 103.2 7.00

Bécs 1.850 75.5 (+) 4.24

Budapest 1.750 39.5 2.23



Bécs Oslo

München



Forrás: Bécs SUMP



Amsterdam

Koppenhága





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 



Budapest

Kötöttpályás 

tömegközlekedés

1928 (1898)

1998





1 gépkocsira eső útfelület nagyságának alakulása





Forrás: BP. 2030 V.K.



Forrás: BP. 2030 V.K.





Forrás: Thoroczkay Zsolt







Beavatkozási- és értéksorrend (Bécs)

- közösségi közlekedés
- gyalogos
- kerékpár
- autó













„Bécs a tömegközlekedés fővárosa

A megfogalmazás nem túlzás: Európában Bécsben a 

legmagasabb a tömegközlekedők aránya: 10-ből 4 utat 

tesznek meg ilyen módon az emberek. Az utak 7 százalékát 

teszik meg biciklivel, 26 százalékát gyalog és 27 százalékát 

autóval. Fontos szempont, hogy önmagában semmi nem 

működik. Felfesthetünk biciklisávokat, lezárhatunk bármennyi 

utcát, ezek nem teszik jobbá a közlekedést, vagy az emberek 

életét, sőt, lehet, hogy bosszúságot okoznak”.

(Petra Jeans a bécsi Mobilitási ügynökség gyalogosügyi megbízottja)



A Fővárosi Közgyűlés által 2019 tavaszán jóváhagyott 

Budapesti Mobilitási Terv: 

2020-2025:

- P014 projekt: személyforgalmi behajtási díj és járulékos
intézkedései (P+R rendszer, stb..)

2025-2030:

- P155 projekt: „Nagykörút komplex keresztmetszeti felülvizsgálata”
(2000 millió forintos projektérték)

- P70 projekt:  Körvasút menti körút, M3 bevezetés – Üllői út között

- P73 projekt: Körvasút menti körút, Üllői út - Soroksári út  között



Behajtási díj. (Részlet az Európai Bizottság vonatkozó határozatából)

„… Az úthasználati díj középtávon való bevezetése indokolt, de a

működtetés alapos előkészületek után, kapcsolódó intézkedésekkel

és fejlesztésekkel együtt lehet csak fenntartható…. A behajtási díj

fenntartható működtetéséhez az érintett zóna és a díjtétel helyes

megválasztása mellett, az egyéni közlekedés esetén a Körvasúti

körút és Duna hídjainak mielőbbi megvalósítása, a közösségi

közlekedés esetén az eszközkínálat és a színvonal jelentős

fejlesztése szükséges, kiegészítve azt hatékony P+R hálózattal…”



Tervezett (és megvalósult) közúti korlátozások:

- 1a. Lánchíd közúti forgalom előli lezárása

- 1b. Kossuth L. u. – Rákóczi út 1 forgalmi sávra szűkítés

( +  kerékpársáv+ buszsáv)

- 2a. Nagykörút 1 forgalmi sávra szűkítés (+ kerékpársáv+ buszsáv)

- 2b. Pesti alsó rakpart forgalomcsillapítás, csökkentés

- 2.c, 3a. Nyugati téri közúti felüljáró elbontása

- 3b. Kós Károly sétány lezárása







Harmonizációs szegmensek

1. Kompaktság

2. Urbánus zónák és közlekedési megoldások összhangja

3. Utazási módok zökkenőmentes kapcsolása

4. Hagyományos és új városi pólusok integrálása

5. Kötöttpálya dinamikája, erre szervezett város

6. Utazás napi városi életbe illesztése

7. Átmenő közúti forgalom átirányítása

8. Közlekedési tér igényes városi köztérré formálása




