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A buszjáratok előnyben részesítése az 

M1-es autópálya M0-s csomópontjától 

a Keleti pályaudvarig, valamint 

a Kossuth Lajos utca humanizálása



A Budaörsi út
buszsávval

buszsáv nélkül

(a buszból fényképezve)



A Levegő 

Munkacsoport 

megbízásából 

a Közlekedés Kft. 

kidolgozta az átalakítás 

forgalmi terveit az 

M1/M7-es autópálya 

Budaörs, Károly királyi 

úti csomópontjától 

a Keleti pályaudvarig



A Kossuth Lajos utca ma…



…holnap (?)

Készült a Levegő Munkacsoport megbízásából a Demján Sándor  Jótékonysági Alapítvány támogatásával



…holnapután (?)

Készült a Levegő Munkacsoport megbízásából a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány támogatásával



Miért kell átalakítani a Kossuth Lajos utcát?

A városi terület óriási érték!

Forrás: ITDP

Ugyanannyi ember területfoglalása gyalog, busszal és személyautóval



Az utcák és terek évezredekig a 

közösségi kapcsolatok szinterei voltak...

A Belváros 1800-as években (mai Károlyi Mihály utca)





A Szervita tér az 1820-as években



Fotó: Susánszky Ferenc



Utak szűkítése

A forgalom nagyságának 

változása az érintett 

területen az utak 

áteresztőképességének 

csökkentése után 

(százalék)

Forrás: Sally Cairns, Carmen Hass-

Klau & Phil Goodwin: Traffic 

Impact of Highway Capacity 

Reductions: Assessment of the 

Evidence. Work commissioned 

jointly by London Transport and the 

Department of Environment, 

Transport and the Regions. Landor 

Publlishing, London, 1998.



Helyszín, év Hivatalos szervek, illetve a sajtó megállapításai

USA, 

Washington, 

1964

„A környező utak egyikén sem tapasztalunk forgalomnövekedést, 

sőt a legtöbb esetben csökkenés volt megfigyelhető. Annak sem 

volt semmi jele, hogy a járművek a város távolabbi útjait vették 

volna igénybe: egyszerűen eltűntek.”

Németország, 

Nürnberg, 

1972

„Az autóforgalom 80 százaléka egyszerűen eltűnt, a párhuzamos 

utcákon nem nőtt a forgalom.”

Anglia, 

London, Grove 

Lane, 1985

„A gépjármű-forgalom csökkent, és egyetlen környező úton sem 

figyelhető meg számottevő növekedés.”

Olaszország, 

Milánó, 1985

„Gyakorlatilag nem lehetett változást észrevenni a forgalom 

nagyságában.”

Németország, 

München, 

1988

„Az egyetlen torlódást az újságírók, tévések és fotósok tömege 

okozta, akik mind arra vártak, hogy kialakuljon az a hatalmas 

közlekedési dugó, amelyik soha nem következett be. 

Görögország 

Athén, 1995

„Sokkal jobban alakult, mint amit vártunk, különösen ha 

figyelembe vesszük, hogy ez milyen komoly változást jelent a 

városközpont úthálózatában és mennyire meg át kell alakítani az 

embereknek a megszokott viselkedését.”

USA, Los 

Angeles, 1996

„A közlekedési szakértők mind a mai napig nem tudtak számot 

adni arról, hogy hová tűnt a forgalomból a napi 80 ezer autó.” 

Anglia, 

Leicester, 1995

„Korábban nagy volt az aggodalom, hogy a főúthálózat nem fogja 

elbírni a többletforgalmat. Eddig azonban ilyesmit nem 

tapasztaltunk.”

Forrás: Sally Cairns, Carmen Hass-Klau & Phil Goodwin: Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence. Work commissioned jointly by London 

Transport and the Department of Environment, Transport and the Regions. Landor Publlishing, London, 1998.

Megállapítások néhány főútvonal lezárásának, illetve szűkítésének 

az érintett terület gépjármű-forgalmára gyakorolt hatásairól



A forgalom elpárolgása

http://www.khem.gov.hu/data/cms1940375/streets_people_HU.pdf



Forgalomcsillapított 

terület 

a Ferencvárosban

Fotó: Lenkei Péter



Az utóbbi években 

• az Andrássy út, 

• a Nagykörút, 

• a XI. kerületi Bartók Béla út,

• az V. kerületi Zrínyi utca,

• a Margit híd, 

• a budai alsó rakpart,

• a Thököly út,

• stb., stb.

lezárása, leszűkítése egyáltalán nem 

okozott nagyobb dugókat, mint amekkorák 

korábban voltak.





Ha csökken az ár (az eljutási idő), akkor többen fogják 

használni az utat – és fordítva.



Forrás: TRANSvisions. Contract A2/78-2007:  Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final 

Report.  March 2009. Co-ordinator: Tetraplan  A/S, Copenhagen, Denmark, 

ec.europa.eu/transport/strategies/studies/doc/future_of_transport/2009_02_trans-visions_report.pdf



Amszterdam főutcája az 1950-es években…



… és ma



Párizs ma

Számos helyen 2 sávot vettek el az autóktól, 

hogy átadják a buszoknak és a kerékpárosoknak.



Bordeaux belvárosában korábban 

ezt az utcát az autók foglalták el



Bécs: a Mariahilferstrasse, amikor még az autók uralták



A Mariahilferstrasse ma



Bogota, Kolumbia 7 millió lakosú fővárosa 

1997-ben



Gyorsbusz Bogota belvárosában ma



Autópálya helyett zöld folyosó Bogotában



Autóutak helyett 17 km-es városi sétány



A gyalogosok előnyben részesítése: 

a járdák felújítása és a parkolás korlátozása



Bogotai utca 1998-ban és ugyanaz az utca 2000-ben



1998-2000: új város- és közlekedésfejlesztés

Bogotában

Eredmények:

• 1 órával kevesebb torlódási időtartam naponta

• Közlekedési sebesség: +43%

• Légszennyezés: -16%

• Kerékpározók aránya: 0,3% 5%

• Gépkocsi-forgalom csúcsidőben: - 40%

• Halálos balesetek aránya: -13%

• Emberölések aránya: -12%



Szöul városközpontja 2002-ben…



….és 2005-ben

Az ingatlanárak az egekbe szöktek!



60% continue to bike in the winter

1970-es években már szinte senki nem biciklizett Koppenhágában.

Ma a munkába járók 36%-a kerékpárral megy a munkahelyére.



Koppenhága főutcája 1962-ben…



… és ma



… és ma

Vajon kik ellenezték leginkább a tervezett 

átalakítást?



… és ma

Vajon kik ellenezték leginkább a tervezett 

átalakítást?

A helyi kereskedők.



… és ma

Vajon kik nyerték a legtöbbet 

az átalakítással?



… és ma

Vajon kik nyerték a legtöbbet 

az átalakítással?

A helyi kereskedők.



A helyi üzlettulajdonosok 

vagyonokat kerestek a 

sétálóutcává történt 

átalakítás eredményeként 

Naponta 80 ezer ember sétál itt!



A Ráday utca…

a Bakáts tértől északra 

a Bakáts tértől délre 



www.levego.hu

Köszönöm a figyelmet!


