
6.előadás:
Fenntartható közlekedés

dr. Schuchmann Gábor

VÁROSI 
KÖZLEKEDÉS



Fenntarthatóság

Kielégíteni jelen szükségleteinket, 
meghagyva a lehetőséget 
ugyanerre az elkövetkező
generációknak is. 

Az ENSZ Közös jövőnk jelentése, 1987
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AZMIAZ?



Madison Square, NYC, USA

2009 ITDP Sustainable Transport Award

(NYC: 19 millió lakos, 26.720 fő/km2; Manhattan: 71.000 fő/km2



Intergenerációs szolidaritás = időbeli kiterjedés

Intragenerációs viszonyok = térbeli együttélés

Úgy kell tehát jóllaknunk (??), hogy ne az asztalunknál ülő
gyerekünk ÉS ne az ükunokáink elől együk el, ami az övék 
is. 
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ELMÉLET
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Környezet Gazdaság

Társadalom

Környezet

Társadalom

Gazdaság

GYENGE:

ERŐS:

Az összes tőke ne csökkenjen

A környezeti határokat be kell tartani, közvetlen 
hozzáférés a gazdasághoz, esetleg a társadalomhoz van



Az erőforrások regenerálódási üteme meghatározza a 
környezetből igénybe vehető mennyiségeket.

A természet felvevőképessége meghatározza a lehetséges 
kibocsátást.

Az átállás érdekében a nem-megújuló forrásokat 
megújulókkal kell helyettesíteni.

(Herman Daly)
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A peremfeltételek érzékelése elengedhetetlen az 
alrendszerek (gazdaság, társadalom, közlekedés) számára.

Az érzékeléssel  összefüggő működés belső
önszabályozással (alkalmazkodás, komplexitás, 
kockázatkezelés, és nem utólag bizonygatni a képleteket!).

Ez minden alrendszer esetén egyrészt MEGÚJULÓ, 
másrészt KÖZLEKEDÉSI szakértelmet igényel.
(tehát NEM környezetvédelmi korlátozást, pl. kibocsátások esetén, és NEM 
kizárólag technológiai-gazdasági, hanem átfogó területi-társadalmi-
környezeti megközelítéssel!)

(Fleischer Tamás)
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MODERN TÁRSADALOM az Athéni charta óta

• lakáskérdés megoldása: tömeges építés
(kis dobozok, iparosítható, hatékony…)

• városkép: homogén negyedek (fő elv!)
(lakó, üzleti, ipari, üdülő)

TERVEZETT, HATÉKONY, TÖMEGES, 
OPTIMÁLIS…
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A MODERN KÖZLEKEDÉS: kis dobozok (!) a közutakon
• a felszín az autóké. PONT.
• sínek: felszín alatt vagy fölött. A villamos „akadály”…
• a gyalogos is útban van: keskeny járdák, kevés zöld
• átkelőhelyek és megállók: ahol elférnek

TECHNOLÓGIAI SZEMLÉLET: csak az eszközöket 
fejlesztjük (nagyobb, jobb, hatékonyabb, erősebb, stb.), az 
elveket nem.
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POSZTMODERN TÁRSADALOM a LIPCSEI CHARTA után:
• integráció, együttműködés, networking, konzultáció, 
alkalmazkodás
• a körülmények (KÖRNYEZET!) a meghatározók
• ÉRTÉKEK: rugalmasság, tartalék, redundancia, 
sokszínűség
•Tehát NEM hatékony, optimális, egységes, tervezett:

Aki feltalálta a sínt, feltalálta a kisiklást is!

INTEGRÁLT SZEMLÉLET!
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NEM EGY KÖZLEKEDÉSI MÓDOT FEJKLESZTÜNK!
Hanem keressük az optimális keveréket:
• intermodalitás
• kombinált szállítás
• interoperabilitás, stb.

EZ ÁLTALÁNOS SZEMLÉLET: igaz a kooperációra, a 
tulajdonviszonyokra és –formákra, a szektorpolitikákra…

POSZTMODERN tehát ELSŐSORBAN a szervezés ÉS a 
technológia fejlesztése.

(lásd: energetika)



Indirekt szabályozók

Beruházás, díjpolitika, 
menetrend, stb.

Városi körülmények

Zsúfoltság, szennyezettség, 
környezetminőség, területigények, 

elérhetőség, torlódás, stb.

Városi szereplők döntései
háztartások, cégek, 
szervezetek, stb.

Hálózat

Közlekedési és áruszállítási 
kínálat, hálózattervezés és 

üzemeltetés

Kereslet

Utazások gyakorisága 
és célja, módja és 

útvonala, áruszállítási 
döntések, 

járműtulajdonlási 
döntések

Területfejlesztés

(Területhasználati kínálat, 
településforma, 
városszerkezet, 

területhasználati minták)

Társadalmi igények

Területhasználati 
igények, aktivitási 

mintázatok 
választéka, helyben 

maradás és elköltözés

© Lars Lundqvist

ÖSSZEFÜGGÉSEK
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KÖZLEKEDÉS TERÜLETHASZNÁLAT
Rövidtávú, 

(középtávú) 

hatás

Középtávú, 
(hosszútávú) 

hatás



Biztonság, 
hatékony árképzés, 

működtetés, 

és infrastruktúra fejlesztés

Gazdasági és 
pénzügyi 

fenntarthatóság

Informális szektor,
kétkerekű motoros 

járművek

Település-
terjeszkedés

Szinergia 
zóna

Motorizáció, 
emissziós 
nyomás

Környezeti és 
ökológiai 

fenntarthatóság

Társadalmi és elosztási 
fenntarthatóság

SZINERGIA
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A közlekedési kereslet növekedése néhány éve meghaladja a 
GDP növekedését
A legutóbbi bővítés új kihívásokat hozott az integráció
tekintetében
Az ágazat üvegházhatású gázkibocsátásának növekedése 
miatt egyre jobban gyorsítja a klímaváltozást 
Az energiaárak továbbra is emelkednek, különösen a 
közlekedésben használt fosszilis tüzelőanyagoké
Az egyenletes áru- és személyforgalom elsősorban 
nagyvárosok környezetében egyre nehezebben biztosítható
A közlekedési infrastruktúra védelme a terrorizmussal 
szemben egyre nagyobb jelentőséggel bír

(A6-0190/2007 EP-jelentés)

MIT TUDUNK? - EU
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Kína közlekedési energiafelhasználása 



Az USA közlekedési energiafelhasználása 



Az egyes közlekedési módok teljesítményének megoszlása 



Ahmedabad BRTS, Gujarat, India (Ahmedabad: 5 millió lakos, 22.500 fő/km2!)



Transmilenio, Bogota, Columbia (Bogota: 7,8 millió lakos, 4.650 fő/km2)



Metrobus, Istanbul (Istanbul: 12,8 millió lakos, 2.400 fő/km2)



1. Gazdasági 
eszközök

Mutatók

Motorizáció Saját szgk. használata Közösségi közlekedési 
teljesítménye

Üzemanyag-
felhasználás

Üzemanyagadók emelése Csökkenés Csökkenés Növekedés Csökkenés

Kibocsátási díjak emelése Mozgás kevéssé
szennyező autók felé

Enyhe csökkenés Kétséges Enyhe csökkenés

Gépjárműadók emelése Kisebb autók felé Nincs közvetlen hatás Nincs közvetlen hatás Csökkenés

Használt autók kivonása Járműpark csökkenése Enyhe csökkenés Kis növekedés Csökkenés

Torlódási díjak bevezetése Enyhe csökkenés Helyben csökkenés 
(DE másutt kérdéses!) Növekedés Csökkenés

Parkolási díjak emelése Enyhe csökkenés Helyben csökkenés 
(DE kétes összhatás!) Enyhe növekedés Csökkenés 

(eltérítő hatással)

Közösségi közlekedési 
támogatások emelése

Enyhe csökkenés Csökkenés (városi szinten) Növekedés Enyhe csökkenés
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2. Szabályozási 
eszközök

Mutatók

Motorizáció Saját szgk. 
használata

Közösségi 
közlekedési 

teljesítménye

Üzemanyag-
felhasználás

Emissziós szabályozások Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás Növekedés

Útépítés Lehetséges növekedés Növekedés Enyhe csökkenés Növekedés

Forgalomcsillapítás Nincs közvetlen hatás Csökkenés, lakóterületeken Nincs közvetlen hatás Összességében növekedés

Autóhasználati korlátozások Csökkenés Csökkenés Növekedés Csökkenés

Parkolás korlátozás Enyhe csökkenés Csökkenés az érintett 
területen

Kis növekedés Csökkenés 
(eltérítő hatással)

Területhasználati tervezés Csökkenés
(megfelelő politika mellett)

Csökkenés
(megfelelő politika mellett)

Növekedés
(megfelelő politika mellett)

Csökkenés 
(megfelelő politika mellett)

Zajkibocsátási szabályozás Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás Csekély hatás

Biztonsági szabályozások Csekély hatás Kétséges hatás Csekély hatás Növekedés
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ESZKÖZÖK HATÁSAI 2.



VÁROSOK
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©Institut für 
Mobilitätsforschung



Shanghai, 
Kína

Kína, 2007:

320.000 baleset

81.649 halott

(Shanghai: 19,2 millió lakos, 2.730 fő/km2)



Tokyo, 
Japan

(Tokyo: 21,5 millió lakos,
5.850 fő/km2)



Mumbai
(Bombay),

India

(Mumbai: 21,9 millió lakos,
22.900 fő/km2)



(Dharavi: 390.000 fő/km2 )©worldpress.com via hvg.hu



(Rio de Janeiro: 14,4 millió
lakos, 4.800 fő/km2 )©worldpress.com via hvg.hu
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VÉGE
a 6. előadásnak

Köszönöm figyelmüket!
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