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Megosztott mobilitás Budapesten



Visszaeső közösségi közlekedés

Növekvő személygépjármű- és kerékpárosforgalom

Merre tart a közlekedés Budapesten?
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Erősségek

• Magasabb átlagos 

kihasználtság

• Kedvezőbb 

közterülethasználat

• Járművek minősége

• Közel zéróemisszós

kibocsájtás

A megosztott mobilitási szolgáltatások tulajdonságai
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Kérdések

• Intergráció szintje?

• Közlekedési felületek és 

parkolási szabályozás?

• Előnyben részesítés?

• Differenciális közlekedési 

módok szerint?

• Szolgáltatók korlátozása és 

monitoringja?



A Londonban zajló e-roller pilotnak is része hasonló 

mikromobilitási pontok kialakítása

4Londoni e-roller pont



Drezdában 2018-ban nyitottak meg az első Mobilitási Pontok

5Drezda, Königsbrücker Platz



Berlinben 2019 óta épül a BVG MaaS applikációval is 

megtámogatott Jelbi ponthálózata 11 mobilitási állomással

6Berlin, Lichtenberg



Budapesti pilot 2019-2020: Cities 4 People K+F projekt 

7Budapest, Szt. Gellért tér



Budapesten működő megosztott mobilitási szolgáltatások 

(2021. november)
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Megosztott kerékpár:

Megosztott e-roller:

Megosztott robogó:

Megosztott autó:



Szolgáltatások integrációja - Integrált közlekedési 

szolgáltatási platform (MaaS)

Városi szintű integrált mobilitási szolgáltatásokra van szükség
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Térbeli integráció – Mobilitási Ponthálózat

Forrás: Electric Feel Hamburg, Berliner Tor



Mobilitási Ponthálózat koncepciója
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• mikroMobilitási Pont (mMP): sűrűn lakott 

részen maximum kb. 150 méterenként, csak 

mikromobilitási járművek (kerékpár, roller, 

cargo-kerékpár)

• Mobilitási Pont (MP): sűrűn lakott részen kb. 

250-300 méterenként, a mikromobilitási

járművek mellett dedikált carsharing és 

megosztott robogó parkoló

• Mobilitási Állomás (MÁ): nagyobb 

intermodális/közlekedési csomópontokban 

nagyobb kiépített terület a megosztott 

közlekedési módok számára (valamennyi mód 

és emelt szintű szolgáltatások)



mikroMobilitási Pontok: első helyszínek kialakítása 2022 

tavaszán 
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Budapesti látványterv Tervezett helyszínek



Mobilitási Pontok: mMP + megosztott autó- és robogóparkoló
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Zárt 
kerékpártároló

mMP

carsharing / megosztott 
robogó parkolóhelyek

elektromos 
töltő?

Bécsi látványterv Budapesti látványterv



Mobilitás Állomások: Nagyobb csomópontokban, extra 

szolgáltatásokkal

13A chicagoi Shared Use Mobility Center által készített látványterv



• A megosztott mobilitás minden formája a 

hagyományos közösségi közlekedés kiegészítője,

• Az ügyfelek egy felületen keresztül tudják elérni és 

kezelni a budapesti közlekedési szolgáltatásokat,

• Információk, útvonaltervezés, vásárlás, foglalás,

• Mobilitás menedzseri szempont: megosztott 

szolgáltatások nyilvántartási, engedélyezési és 

felügyeleti rendszerének kialakítása.

• Pilot tevékenység: MaaS4EU – MaaS csomagok 

vásárlására lehetőség

Mobilitás, mint szolgáltatás rendszer (MaaS) kialakítása 

Budapesten
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JELEN

JÖVŐ



Köszönöm a figyelmet!

Vágány András

andras.vagany@bkk.hu


