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Közlekedés és település



2

korábban:

a közlekedés mennyisége és sebessége 
alakította a napi együttmuködési teret…

ma:

a virtuális kommunikáció által kibovített 
kapcsolati tér fizikai követésének kényszere 
alakítja a közlekedés mennyiségét és 
sebességét

• mobilitás evolúciója                 kapcsolattartás evolúciója
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Miért fontos ez számunkra?

„A virtuális térbeli háló csomópontjai – más szóval 
stratégiai földrajzi helyei – a virtuális tér irányító 
központjai, amelyek többnyire megegyeznek a valós tér 
stratégiai helyei-vel…”

(Bernek Ágnes)
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A városhoz közelebb a magasabb munkaintenzitást 
igénylo, illetve a nehezebben szállítható, romlékony
terményt hozó tevékenységek (kertkultúra, szoloterü-
letek, intenzív állattartás) helyezkednek el.

Távolabb az extenzív kultúrák, a szántóföldi muvelés 
területei, a külterjes állattartás legeloi és az erdok.

Thünen: Der isolierte Stadt
(1826)
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Város és környéke

- közös közlekedési szerkezet

- közös kommunális szerkezet

- munkahelyek nagyobb része a városokban

- fovárosi iskolák tanulóinak 1/4-e környéki

- fovárosi kórházak betegeinek 50%-a környéki

- nemzetközi piacon: Budapest és környéke egy  egység



6városhatár

autós forgalom autós forgalom

2006 2015

belváros városhatár belváros



7A teljes személygépjármu állomány országos elosztása



összes utas  összes utas  km/fo/napkm/fo/nap

Európai Unió: 35 km/fo

Magyarország: 23 km/fo

„„Eredmények”Eredmények”

A világ országaiban: 600 millió autó

Közlekedés széndioxid
kibocsátásának: 80 %-a szgk.
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Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai 
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Településeken átvezeto közúti szakaszok forgalomcsillapítása Településeken átvezeto közúti szakaszok forgalomcsillapítása 
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Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai 
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Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai 



13

Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai 
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Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai Településeken átvezeto közúti szakaszok kialakításai 
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Településközpont és a közösségi közlekedés Településközpont és a közösségi közlekedés 
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Forgalomcsillapított területek feltárásaForgalomcsillapított területek feltárása
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A tanulságok összefoglalása

• A városi közterületek találkozási hely funkciója fokozatosan kiüresedett, 

• A változásoknak az egyik elosegítoje volt az autó, és a városi térnek az 
autók folyamatos áramlása érdekében végzett áttervezése, a nem-hely
funkciójú terek szaporodása. 

• A városi gépkocsi-használatot jól modellezi a ‘közlegelok tragédiája’ –
miközben rövid távon és a magunk szempontjából racionális döntést 
hozunk, egyben (önmagunkat is beleértve) mindenkinek rontjuk az 
utazási körülményeit.

• A lakható város megteremtése érdekében vissza kell fordulnunk az utca, 
a közterület felé, és meg kell változtatnunk a mára ott kialakult 
prioritásokat.

• Ez részben várostervezési, várospolitikai feladat, de emellett mindenki 
maga is tehet azért, hogy gyalogosként visszafoglaljon valamit a városi 
köztérbol.


