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„… A következő évtizedben az a cél, hogy – a 

közlekedési módok és az országok között még 

meglevő akadályok leépítésével, az integrálódás 

folyamatának megkönnyítésével, valamint a nem-

zetközi és multimodális piaci szereplők megjelené-

sének előmozdításával – egységes európai közle-

kedési térséget teremtsünk.” 

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) 



„A prioritást élvező projektek szerinti megközelítés 

… átalakulhat kiemelt hálózati megközelítéssé. 

Az ilyenfajta hálózati megközelítés lehetővé teszi a 

csomópontok, kikötők és repülőterek – mint a háló-

zatba való belépési pontok – és az erős hálózati 

integrációt támogató főbb kombinált árufuvarozási 

kapcsolódási pontok jobb bevonását is.” 

TEN-T Zöld Könyv (2011) 



Alapjaiban változott a közlekedés 
környezete és feltételrendszere 

 

Új kapcsolati tér 
 

Interakciók  

és 

cserefolyamatok 
megnövelt térben zajlanak! 



A közlekedés- és környezete viszonya napjainkra alap-

vetően megváltozott. 

A megváltozott viszony lényege 

A területi-gazdasági- és mobilitás folyamatos korábbinál 

alapvetően szorosabb viszonya, összefonódása. 



Napjaink világa : 

   - kommunikációs, virtuális háló 

   - globális termelési, elosztási háló 

  - pénzügyi, politikai háló 

   - kapcsolati, közlekedési háló 

Hálózatok világa 



Kreatív és rendszerszemléletű 

közlekedésfejlesztés 



Kreativitás  
 

Guilford: széttartó gondolkodás 

 



Rendszerszemlélet  
 

 



A közlekedés, ma a globális 

gyártási – elosztási – fogyasztási 

folyamat 

gazdasági versenyképességet meghatározó kulcstényezője 

(telephelyek összekapcsolása, disztribúció, piacok elérhetősége) 



Cél: A közlekedési szakpolitika  támogatóan illeszkedjék 

        Magyarország gazdaság- és területfejlesztési 

        céljaihoz, legyen húzóerő a megcélzott ország 

        szerep, illetve geostratégiai pozíció érvényesítésében. 



Módszer: A közlekedési szektor fejlesztését célzó 

                 stratégia a célok megfogalmazásánál ne a 

                 szektorra, hanem a szektorral szembeni 

                 elvárásokra koncentráljon.  



Feladat: Az ország fejlesztési prioritások és a közlekedés- 

               technikai elvárások összhangjának, közös 

               irányának megteremtése: 

  - melyek a szektorral szembeni gazdasági, 

                       társadalmi elvárások 

  - milyen az elvárások területi eloszlása 

  - mely közlekedéshálózati, közlekedés- 

                       technikai beavatkozások alkalmasak az 

                       elvárások terület- és funkció specifikus 

                       kielégítésére. 



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.) 



Horváth Gyula egyetemi tanár (Pécs 2015) 

                           
– Közép-Európa legfejlettebb régiója: Pozsony térsége 

– Közép-Európa legkisebb regionális különbségek: Lengyelország 

– Dél-Kelet Európa legdinamikusabb fejlődő térsége: Bukarest régió 



Horváth Gyula egyetemi tanár (Pécs 2015) 

                           
– Budapest:  GDP 2 %-át költik    K + F-re 

– Prága:  GDP 2.6 %-át költik   K + F-re 

– Dél-Morvaország: GDP 2.9 %-át költik   K + F-re 



Gazdasági dimenzió 

   1./  Geostratégiai ország szerep (HUB) - (személy és áru) 

   2./  Közép-magyar metropolisztérség regionális központi 

         szerepe - (személy) 

   3./  Gazdaság fejlesztésének kiemelt szektorai (10-ből) 

  - autó és járműipar - (áru) 

  -  egészségipar - (személy) 

  - turizmus - (személy) 

  - mezőgazdaság - (áru) 

                     - logisztika - (áru) 

                     - gépipar - (áru) 

    4./  Munkaerő mobilitása – (személy) 



Területi dimenzió 

    1./ Európai tér és közlekedés szerkezeti összefüggések 

    2./ Közép-európai tér- és közlekedésszerkezeti 

         összefüggések 

    3./ Határon átnyúló kapcsolatok, közös gazdasági 

         térdégek 

    4./ Funkcionális ország térségek 

    5./ Külső és belső városgyűrű 

    6./ Várostérségek, mint fejlesztési alapegységek. 



Elérhetőségi dimenzió 

      1./ Összközlekedési struktúra (hálózat, működés, 

           intézmény, szabályozás) 

      2./ Multimodalitás  

      3./ Távolsági áruszállításban vasút előnye 

      4./ Várostérségi egyéni közlekedésben közösségi 

           közlekedés előnye 

      5./ ………………………….. 









Az európai városhálózat pozíciójának alakulása 

A trend szcenárió A versenyorientált szcenárió A kohézióorientált szcenárió 













Gdańsk 

Poznań Varsó 

Wrocław 

Katowice 
Krakkó Ostrava 

Zsolna 

Besztercebánya Nyitra 

Léva 

Komárom Esztergom/Párkány 

Székesfehérvár Budapest 

Szekszárd Kecskemét 

Pécs 
Baja 

Szeged 

Eszék 

Arad 

Újvidék 

Temesvár 

Tuzla 

Belgrád 

Szarajevó 

Podgorica Mostar 

Ploče 

Szkopje 

Thessaloniki  

Banja Luka 









Kreativitás 

és 

Rendszerszemlélet 



Köszönöm a figyelmüket!  




