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I. A VÁROSI KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE

A városokban a közlekedés mindig nagy szerepet játszott. A
település-struktúra számos változáson esett át a városok mérete
jellemzően növekedett. Később a város közelében lévő települések
beleolvadtak a városba, majd pedig a város környéki kertes házas
övezetekből létrejött a városok agglomerációja. Ezek a méretbeli
növekedések a közlekedési szükségletek megnövekedését hozták
magukkal. Emiatt, illetve az áruszállítási szükségletek megjelenésével
(hiszen a városban lakók jellemzően nem termelik meg saját maguknak
az élelmiszereket, és nem tartanak állatokat) felmerült a közlekedési
eszközök szükségessége.

Erre eleinte az élő állatok által vontatott járművek jelentettek
megoldást. Mivel azonban a városlakók nem tartottak állatokat, illetve a
fogatokat és a hintókat sem tudták tárolni szükség volt közforgalmú,
mindenki által igénybe vehető közlekedési eszközökre.



KEZDETEK

Az első ilyen eszközök a ló vontatta bérkocsik voltak. Jellemzően
néhány fő elszállítását voltak képesek megoldani. (Az egylovas kocsikat
konflisnak, a kétlovas kocsikat fiákernek hívták.) Ezek tulajdonképpen a
taxik elődei voltak, hiszen nem kötött útvonalon és előre meghirdetett
menetrend szerint közlekedtek, hanem a megrendelő igényei szerint.



Az omnibuszokon már egyszerre többen is utazhattak (8-14 fő). Ez
már kötött útvonalon közlekedett. Budapesten 1832-től szállított
utasokat a Vörösmarty tér és a Városliget között. A járat érdekessége,
hogy a Király utcában közlekedett, mert az Andrássy út akkor még nem
épült meg. Ezek a járművek még fedett szekerekre hasonlítottak,
amelyeken hosszában helyezkedtek el az ülések. A fel és leszállás a
jármű hátoldalánál történt. A legnagyobb gondot a gördülési el-lenállás
okozta: ez korlátozta a szállítható személyek számát is. Két lóval
vontatott kocsinál legfeljebb 14 fő utazhatott, míg egy négyes fogat
esetében ez akár a duplája is lehetett. A XIX. században az ipari
forradalom hatására jelentősen nőtt a városok mérete is, amely fokozott
igényeket támasztott a városi közlekedéssel kapcsolatban. Ezeknek az
igényeknek az omnibusz már nem felelt meg, ezért jelent meg a lóvasút.



Pesten 1866-ban indult meg a lóvasút. Magyarország
volt Európában a hatodik állam, Pest pedig a nyolcadik
város ahol bevezették ezt a közlekedési eszközt. Ez a
hagyományos lóvontatásnál jobb megoldásnak
bizonyult. A lovak erőlködés nélkül voltak képesek a
kocsik elhúzására. A járművek befogadóképessége is
megnőtt. Egyes járműveken külön kocsi osztályok is
voltak (első,- másod,- harmadosztály). A személyzet, a
kocsis és a kalauz egyenruhát hordott.



A következő lépcső a városi közlekedésben a gépi
vontatás megjelenése. Az első gőzgéppel hajtott jármű
Magyarországon a budavári sikló volt 1870-ben. A
sikló egy ferde pályán, két vágányon, egy fel és lefelé
haladó kocsiból áll, amelyeket vontatókötél köt össze.

Ezt a vontatókötelet mozgatta gőzgép. A második
világháborúban a felső épület és az ottani kocsi
súlyosan megrongálódott. Az alsó épület és a gőzgép
épen maradt, de azokat 1948-49-ben elbontották.



A villamos áram felfedezése és használata fordulatot
hozott a városi közlekedés fejlődésében. 1887-ben épült meg
a mai Nagykörúton az első villamos. Tulajdonképpen
próbajáratként funkcionált: A Nyugati pályaudvar és a Király
utca között és a sebessége maximum 10 km/h volt.
Nyomtávolsága 1000 mm, vontatási feszültsége 145 V volt.
Másfél évvel később a mai Baross utcában létesült az első
állandó jellegű villamos vonal. Az itt közlekedő járművek
alsó vezetékről kapták az áramot. A földben lévő vájatban
futott a villamos áramszedője a „hajó”, amely gyakran
meghibásodott, hiszen ez a csatorna gyakran eltömődött. Így
késhettek el az iskolába induló városi gyermekek „hajótörés”
miatt. Négy évvel később megjelent az első felső vezetékes
szakasz.

A villamos áram megjelenése 





II. KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK

Típusai:

 Egyéni közlekedés

 Közforgalmú (tömeg, közösségi) közlekedés 

Meghatározott: - időben,

- helyen,

- díjért,

- körülmények között.

Mindenki számára igénybe vehető szolgáltatás.



SZÁLLÍTÁSI JELLEMZŐK

 Forgalom: (x/óra, x/nap stb.)

(x: közlekedő egyedek mennyisége, pl. fő, jármű, tengely…)

 Keresztmetszeti forgalomnagyság

 Csomóponti forgalmak 

 Célforgalmak (forg. áramlási mátrix)

 Szállítási teljesítmény (utas, utaskm; át, átkm)

 Kapacitás:

 Átbocsátó képesség

 Befogadóképesség (utas/árutonna)

 Teljesítőképesség



A FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS ESZKÖZRENDSZERE

Biztonság

Forgalom-
csillapítás

Gyaloglás

úthasználati díj

közösségi 
közlekedés

parkolás-
szabályozás

Mozgás-
korlátozottak

kerékpározás

FENNTARTHATÓ
VÁROSI 

KÖZLEKEDÉS



FORGALOMCSILLAPÍTÁS

 Területi
 gyalogos övezet,
 lakó,- pihenő övezet,
 korlátozott sebességű övezet

 Vonali
 kistelepülések átkelési szakaszai
 nagyobb települések forgalmi útjai

 forgalomszervezés
 építés



FORGALOMSZERVEZÉS

Kiterjed:

 az út hálózati szerepének felülvizsgálata és módosítása,

 tömegközlekedési eszközök elsőbbségének biztosítása,

 a zöld hullám kialakítása max. 50 km/óra

 a parkolás szabályozása

 a kerékpár,-és gyalogutakon a parkolás következetes megakadályozása

 a járművezetők és gyalogosok kölcsönös rálátási lehetőségének 
biztosítása,

 a gazdasági forgalom és áruszállítás szabályozása a szállítási időpont 
korlátozásával, a rakodásra szánt útfelületek kijelölésével.

folytatás …



Kiterjed:

 települést elkerülő szakaszok építése 

 tehermentesítő útvonalak kiépítése az egyéni gépjármű-közlekedés számára,

 az átkelési szakaszok átépítése oly módon, hogy a sebesség csökkenjen, és 
egyidejűleg a biztonság növekedjen,

 elkülönített pálya kiépítése a villamos számára, és autóbuszsáv létesítése 

 kerékpárutak, adott körülmények között az útpálya terhére kerékpársáv 
létesítése,

 a gyalogosok átkelésének segítése,

 a forgalmi sávok számának és szélességének a minimumra csökkentése,

 elválasztó sávok, középszigetek vagy szűkítések létesítése a keresztező 
mozgás elősegítésére,

 kiszolgáló sávok létesítése,

 sebességkorlátozás.



III. A VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNIKAI ELEMEI



IV. A VÁROSI KÖZLEKEDÉS JÁRMŰVEI

1. Autóbusz

Elvárt követelmények:

megfelelő befogadóképesség

maximális kényelem

gyors utas csere

átlátható menetrend, utastájékoztatás

Rendeltetés szerint lehetnek:

városi, helyi

helyközi: - elővárosi (10-50 km, alacsony padlószint, állóhelyek, stb.)

- távolsági (csomagok elhelyezése, jó kilátás, magasabb padlószint, állítható ülések, 

fűtés-hűtés, stb.)

nemzetközi forgalmú

Az autóbusz-állomások forgalom szerinti csoportjai:

kis pályaudvarok (naponta kevesebb, mint 150 járat indul)

közepes pályaudvarok (naponta 150-300 járat indul)

nagy pályaudvarok (naponta több, mint 300 járat indul)



2. Trolibusz

A trolibusz olyan, személyszállítás céljára készült elektromos
felsővezetékhez kötött gépkocsi, amelyben a vezetőülést is beleértve
kilencnél több állandó ülőhely van. 600 Voltos egyenáramú hálózatról
működik. A felső vezetékhez képest jobbra és balra kb. 3,5-4 métert
képes kitérni.

Már a múlt század `50-es éveitől alkalmaznak hazánkban a városi
tömegközlekedésben trolibuszokat. Az üzembeállítás után még hosszú
évtizedekig jellemző volt a városi háztartásokban az egyedi barnaszenes
fűtés. E mellett az autóbuszokon és a teherautókon a katalizátor
ismeretlen volt, nem is beszélve a legendásan rosszul beállított adagolók
miatti füstölésről. Ilyen körülmények között a trolibusz jelentős
környezetvédelmi előnyökkel bírt.



A trolibusz előnyei elsősorban környezetvédelmi tulajdonságaiban
rejlenek. Ezen kívül:

 nincs gázemissziója,

 zajszintje kicsi (kb. 65 dB),

 villamosenergia-fogyasztás szempontjából a korszerű 
trolibuszhajtás összhatásfoka eléri a 75-80 %-ot,

 jó gyorsulóképessége,

 villamos motorjainak túlterhelhetősége, amely lehetővé teszi a 
járművek nagyobb haladási sebességét.

A kereszteződésekben, a váltóknál jelentősen lelassul, érzékeny az
út minőségére, ezért az átlagsebessége kisebb az autóbuszénál.
Napjainkban a trolibusz üzem fenntartása jelentősen drágább az
autóbuszhoz képest. Az EU-ban nem terjedt el a városi
tömegközlekedésben a trolibusz.



3. Villamos

Nyomtávolsága a vasúti normál nyomtávéval megegyezik, azaz 1435 mm.

Előnyei:

 nagy gyorsulási képesség

 alacsony átlagsebesség (sok és sűrű megálló hely)

 nagy befogadóképesség

 gyors utascsere széles ajtók

 minimális károsanyag-kibocsátás

Hátrányai:

 áramkimaradás esetén fennakadásokat okozhat

 magas kiépítési és fenntartási költsége



4. Metró

Speciális áramszedési módot használ, a sínek közé telepített 3. sínszálról látják el
árammal.

Előnyei:

 a legnagyobb  befogadóképesség

 nagy gyorsulási képesség

 nagy utazási sebesség

 nagy járatsűrűség

Hátránya:

 nagy kiépítési és fenntartási költségű (több évtized alatt térül meg)



V. A VÁROSI KÖZLEKEDÉS MEGKÖTÉSEI






