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A vonzó városi közlekedési 
rendszer és a mobilitási tervek -
áttekintés



A fenntartható városi mobilitási terv (SUMP)

• Stratégiai terv, tervezési kultúra és gyakorlat, tervezési módszer

• „Emberközpontú tervezés”

• A meglévő jó gyakorlatokra épül

• Alapja az integráció (együttműködés és széles látókör), az érintettek
bevonása (részvételi tervezés) és a helyes problémafeltárás, illetve arra
adandó megfelelő válaszok..



A fenntartható városi mobilitás-tervezés jellemzői

• Valamennyi érintett aktív bevonása a tervezési 
folyamatba 

• A fenntarthatóság iránti elkötelezettség

• Integrált, határokon és hatáskörökön 
felülemelkedő szemléletmód:

– Szakpolitikákon, ágazatokon átívelő tervezés

– Közigazgatási szintek (kerület, település, megye, 
állam, EU) közötti együttműködés

– Szomszédos települések, kerületek közötti 
együttműködés

• Világos jövőkép, konkrét, mérhető  és 
számszerűsíthető célok

• Költségek és hasznok vizsgálata, társadalmi 
szinten is; externális költségek internalizálása

• A terv teljes életciklusának végiggondolása



A fenntartható városi mobilitás-tervezés 
alkalmazási lehetőségei

• Valós szándék a városvezetés és 
döntéshozók részéről – ennek 
hiányában a megvalósulás esetleges

• Idő és forrás a megalapozásra, 
kidolgozásra – a kiindulási 
helyzethez képest határozhatók meg 
a célok és mérhetők az eredmények

• Világos jövőkép, egyértelmű 
prioritások – nem lehet egyszerre 
minden irányba haladni, 
mindenkinek megfelelni



A fenntartható városi mobilitási terv életciklusa

• A teljes tervezési folyamat
négy fő szakaszból áll:
I. A tervezési folyamat gondos, alapos 
előkészítése

II. Ésszerű és átlátható 
célmeghatározás
III. A terv kidolgozása
IV. A terv végrehajtása

• Az ELTISplus projekt keretében kidolgozott 
irányelvek ezt
11 elemre (fő lépésre) és 32 
tevékenységre (részletesen meghatározott 
feladatra) bontják tovább



Prioritások és konkrét célok meghatározása

• A célrendszer végiggondolása
során konkrét célokat kell
meghatározni, amelyek
elérésével a kívánt irányba
fejlődhet a város mobilitási
rendszere.

• A koncepció célrendszere a
jövőképnek alárendelve, a
helyzetfeltárás során
azonosított problémákra
fókuszálva alakult ki.



A fenntartható városi mobilitási terv –
a SUMP kidolgozása,
integráció és koordináció







Integráció és koordináció

• Integrált tervezési folyamat
– Hierarchikus tervezés helyett 

mátrix szemlélet

– A tervezésben érintett 
partnerekkel való 
együttműködés – és annak 
tudománya

– Projektkoordináció
• A tervezés irányítása

• A részvételi tervezés koordinációja

• A társadalmasítás menedzselése

• Az elfogadás, jóváhagyás 
szervezése



Integráció és koordináció

• Profi projektvezetés és 
koordinációs képesség
– Szakmai és tartalmi 

projektmenedzsment
• A résztvevők körének 

szélesítése
– Kit miért vonjunk be?
– Kitől mit várunk?
– Civilek, mint támogatók vs. 

hivatal és megbízói igények
• Hatékony kommunikáció és 

marketing
– Nem csak pozitív hírek!
– Meggyőzés de nem 

„gondolattalanítás”



A célrendszertől az intézkedésekig: étlap vagy menü?

A célok elérését segítő, 
hatékony intézkedéscsomagok 
összeállítása

• A korábban végiggondolt 
célokat szolgáló intézkedések 
összegyűjtése

• Inkább összefüggő csomagok, 
mint különálló intézkedések –
integrált szemlélet

• Valós prioritások, inkább 
„menü”, mint klasszikus 
„étlap” létrehozása



Intézkedések kidolgozásának háttere – egymás komolyan vétele

• Megfelelő tervezési környezet
– Megbízói oldalról

• Együttműködő és innovatív megbízó
– Ne vegye át a tervezést, de ne is hagyja a 

tervezőt teljesen magára

– Tervezői oldalról
• Rugalmas és innovatív legyen, korszerű 

szemlélettel rendelkezzen
• Minden szakmai kompetencia és 

helyismeret biztosított legyen a számára
• Rendelkezzen adaptálható példákkal, 

amelyek valóban segítenek a város 
mobilitási problémáin

• Jó gyakorlat, megtanult leckék, de nem a 
legjobb gyakorlatok átvétele

• Megfelelő háttérismeretek
– Szükséges a lokális és globálisabb 

politikai és pénzügyi kihívások ismerete 
és a tervezésbe integrálása

– Legyenek meg a felelősségi körök, legyen 
világos döntéshozatali struktúra



A célrendszer aprópénzre váltása

• Hogyan lesznek a 
célokból – valódi -
intézkedések?

– Legyen megfelelő 
legitimáció a célrendszer 
mögött

• A legitimáció több mint 
városvezetői jóváhagyás

• Lakossági részvétel, amely 
több mint lakossági fórum

• Szellemiségében a SUMP 
szemléletén alapuljon



Az intézkedések kialakítása

• A jövőkép köszönjön vissza a 
célrendszerben

• A célrendszer logikája köszönjön 
vissza az intézkedésekben

• Valós problémákra adjon választ
• Ne duzzadjon fel, mert irreális 

álomgyűjtemény lesz, és asztalfiókba 
kerül

• Ehhez megfelelő értékválasztás 
szükséges, nem baj, ha szűkebb 
kínálattal

• Az intézkedések megvalósíthatóságát 
meg kell vizsgálni (gazdasági, 
pénzügyi, környezeti, társadalmi 
hatások, externáliák felmérése)



A terv kidolgozása

• Integrált tervezési folyamat
– Hierarchikus tervezés helyett mátrix 

szemlélet

– Részvételi tervezés – amennyire a 
hazai keretek lehetővé teszik, 
megfelelő moderátor, koordinátor

– Interdiszciplináris szemlélet

– A városfejlesztés teljes vertikumára 
kiterjedő, mobilitás alapú terv 

• Közlekedésfejlesztés 

• Várostervezés és -fejlesztés

• Gazdaságfejlesztés

• Szociális gondoskodás

• Környezetvédelmi szemlélet



A terv kidolgozása

• Ha a célok reálisak, az 
intézkedések is 
megvalósíthatóbbak

• Az intézkedések időtávja jól 
meghatározható legyen

• Az intézkedések mögött a 
finanszírozási keretek is 
kidolgozottak legyenek

• Időtálló és értékálló intézkedések 
legyenek, megfelelő belső 
ütemezhetőséggel

• Lehetnek quick-win intézkedések 
is, de ne uralják el a tervet



Monitoring és felülvizsgálat

• Már a tervezés során legyen 
letisztult a monitoring és 
felülvizsgálat rendje

• Nem szabad elengedni a 
tervet, időről-időre 
aktualizálni kell, adaptálni a 
változó külső és belső 
tervezési környezethez.

• Ehhez a döntéshozatal 
elkötelezettsége is szükséges



• Projekt léptéke egyértelmű 
legyen (túl kicsi és túl nagy 
kizárása)

• Időtáv meghatározott legyen
(2020 után reálisak kizárása)

• Hatáskörök (Önkormányzat 
hatáskörén teljesen kívül esők 
kizárása, hacsak nincs erős 
városi érdek a 
megvalósításban)

• Forráslehetőségek (2014-
2020-as OP-k támogatható 
tevékenységei)

Potenciális szűrési szempontok (Vác példája)



Intézkedéscsomagok sz űrése (példa, Vác)



• Autóbusz-hálózat és intermodalitás
– Helyi és részben helyközi autóbusz-hálózat 

újragondolása
• 4.1.1 Helyi autóbusz-közlekedés egységes rendszerben való újragondolása

• 2.1.2 Szérűskert Oktatási Centrum és Kórház helyközi autóbuszos elérhetőségének 
javítása

• 4.1.2 Helyi és helyközi autóbuszos közlekedés menetrendjének vasúttal való jobb 
összehangolása

• 4.1.3 Alternatív közhasználatú mobilitási formák ösztönzése (iskolabusz, 
munkásszállítás, telekocsi)

• 4.1.4 Közösségi közlekedés lefedettségének javítása igényvezérelt közlekedéssel

– Intermodális kapcsolatok
• 1.2.1 Vasút-autóbusz átszállási kapcsolatok javítása a vasúti kiszolgálással 

összhangban

– Autóbuszos infrastruktúra (oktatási központ, kórház)
• 2.2.1 Kórház előterének komplex rendezése

– Megállóhelyek
• 4.2.1 Megállóhelyi infrastruktúra ütemezett fejlesztése

– Autóbusz járműállomány
• 4.2.2 Helyi autóbusz-közlekedés járműállományának megújítása

– Széchenyi gyalogos tengely
• 3.2.4 Széchenyi utca gyalogos elsőbbségű tengellyé fejlesztése

Intézkedések (példa, Vác)



• Kikötő
– Személykikötő fejlesztése

• 1.1.6 Dunai hajózás feltételeinek javítása, kikötő fejlesztése

• Kerékpározhatóság
– Kerékpáros főhálózat

• 4.3.1 Kerékpáros főhálózat meglévő szakaszainak felülvizsgálata, hiányzó elemek kiépítése

– Kerékpárparkolás
• 2.2.3 Kerékpárparkolók létesítése, bővítése az intézményeknél és turisztikai célpontoknál 

• 4.3.3 Kerékpártárolás feltételeinek javítása

• Közlekedésbiztonsági csomag
– Csomópontok átépítése

• 5.1.1 Úthálózati szerepeknek nem megfelelő, konfliktusos csomópontok átépítése

– Gyalogos-jármű konfliktuspontok rendezése
• 5.2.1 Hiányzó vagy veszélyes gyalogátkelőhelyek, járdaszakaszok rendezése

Intézkedések (példa, Vác)



Gyakori hibák, amelyeket jobb elkerülni

• Kipipálásra készítés

• Régi terveket, elképzeléseket 
végiggondolás nélkül átvenni

• Túlduzzasztani az intézkedések 
számát és tartalmát

• Álomgyűjteményt létrehozni

• Minden igényt kielégíteni, 
mindenkinek megfelelni

• A minőséget a gyorsaság oltárán 
feláldozni

• Összességében: feladni a tervezői 
tisztesség és szakmai precizitás 
alapelveit



Köszönöm a figyelmet!

Ekés András
ügyvezető igazgató
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