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Kreativitás  
 

Guilford: széttartó gondolkodás 

 



Rendszerszemlélet  
 

 



Rendszerszemlélet  
 

 



Kreativitás + rendszerszemlélet 
 



Életmód igények és közlekedés 

egyensúlya 

Környezet, kultúra és közlekedés 

harmóniája 



- Nem közlekedést tervezni, hanem: 

Életvitelt ! … 

- A közlekedést az életvitelbe illeszteni. 



gőzmozdony   200 év 
autó                 60 év 

informatika        20 év 

Sumér 

civilizáció 

Egyiptomi 

civilizáció 

Újkori 

civilizációk 

Legújabb 

civilizációk 

- 4000 - 3000 - 2000 - 1000 0.0 

i.sz. 

+ 1000 + 2012 

600.000 év 

Homo sapiens 





Magyarország 
vidéki lakossága anyagi állapot, 

városi lakossága mentális állapot 

szempontjából van kedvezőtlenebb helyzetben 

Mo.: 4,7 
Cseh.:  6,2 

Szlo.:    6,1 

Lengy.: 5,8 

Mo.: 96 
A:    13 

Cs:  36 

L.:   53 

Mo.: 30 
1.:   Amszt. 

36.: Töröko. 



Gazdasági versenyképesség 

60 ország sorrendje, 1989 óta Mo.:   1997:    36 

   2013:    50 

1997-2013   német, skandináv, lengyel, kína … 

    spanyol, görög, magyar, brazil, argentin… 

5 hely (Magyar Nemzet 2013. június 9.) 





Egy városról mindent elmond 

közlekedésének és közterületeinek minősége 

Felszereltség és beágyazottság 













Budapest 



„Nem látod tornyod ívelését, 
ha 

küszöbödről nézed” 



A közlekedés- és környezete viszonya napjainkra alap-

vetően megváltozott. 

A megváltozott viszony lényege 

A területi-gazdasági- és mobilitás folyamatos korábbinál 

alapvetően szorosabb viszonya, összefonódása. 



napi életvitel napi környezet napi megélhetés 

a városi lét 

kreatív és rendszerszemléletű megközelítés 

szolgáltat várost alakít gazdaságot fejleszt 

a KÖZLEKEDÉS 



kreativitás és rendszerszemlélet, komplexitás 

szolgáltatás városműködés területfejlesztés 

KÖZLEKEDÉS 

technológia 

tranzakciók szervezése 

üzem hálózat 

kapcsolati intenzitás alakítása 

emberek életminősége 

e autók, közösségi autók 

(car starim) 

infotechnológiák 

Smart City 

ingatlangazdálkodás 

gazdasági telephely vonzás 

városszerkezet alakítás 



Szolgáltatás / üzem 

 





Economist Intelligence Unit 
vezető gazdaságelemző – London 

140 nagyváros életminősége (2014) 
           1. Melbourne 

           2. Bécs 

   . 

   . 

   . 

           50. Budapest 





































Keleti pu. 







Déli pu. 





Madrid 



München 





Luzern 





Városműködés / technológia 

 















Új korszak 

Individuális közlekedés technológiájának 

átalakítása 





e-autók / 2014 /  
 



e-autók / 2015 / I.  
 



e-autók 2020 Mo 
 



e-autók – Smart City  



Hatások:  



Smart City 
 



Jövőfesztivál Budapest  

Richard Florich amerikai városszociológus: 



William Davis / Londoni egyetem tanára 

                          A boldogság iparága 
 



Területfejlesztés / hálózat 

 

























Sopron 











Kreativitás  
 

 



Rendszerszemlélet  
 

 



Kreativitás + rendszerszemlélet 
 



Köszönöm a figyelmüket!  


