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2‚A digitalizáció társadalmi hatásai a közlekedésben’

Közlekedés, digitalizáció, társadalom

Digitalizáció

Közlekedés

Társadalom

D => T  Ugyanazt gyorsabban,

vs. új szakmapolitika 

tv + telefon + computer

+ fotó + video + magnó

okos mobil telefon hatásai

T => D  Felhasználható + és –

K => T  amit külföldön lát, tapasztal,

a ‚több helyet az autónak’ kudarca,

a városok átstrukturálása és vissza

T => K  kultúra ‚amilyen a kultúra, 

olyan a közlekedési kultúra’
szolidaritás a gyengébbel?  megosztás

felelősségvállalás, kockázat

‚a késésért szíves türelmüket kérjük’
‚egész nap a pótlóbusszal utazhatnak’

30 évig digitálisan ‚mikor ment el M’

Az üzemeltető érdek-dominanciája helyett 

a felhasználó keresleti szempontja számít

D => K  új közlekedési célok
biztonsági autóból autonóm jármű

uber, sharing egyéni is közforgalmú,
közterület újraosztása,  
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20. század eleje: megjelenik az automobil + ipar 2.0 

21. század eleje: megjelenik az autonóm jármű + ‚ipar 4.0’ 

Az ipari forradalmak korszakai

Ipar 3.0 tanulságai (modális dominancia vs. intermodalitás)

A modernitás meghaladása és a kockázatok kezelése 

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben  elektromos, autonóm, IoT

Sharing economy: a felhasználóval együttműködő rendszer

Térszennyezés – (nemzetközi trendek)

Időhasználat – (hazai és nemzetközi tapasztalatok)

Összefoglaló (+ mazsolák)

Közlekedés, digitalizáció, társadalom
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Az 1997. évi, 70. Bélyegnapra megjelent blokkon az 1905. május 15-én elkészült első 

postaautó látható. Az autót Csonka János tervezte, aki 1902-ben kapott erre megbízást

Autó 1 és 

a második ipari forradalom (ipar 2.0) 
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Ugrunk egy bő évszázadot

Autó 1 és 

a második ipari forradalom (ipar 2.0)
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Autó 2 és 

a ‚negyedik ipari forradalom’ (‚ipar 4.0’)



Az új találmányok gyakran a következő időszakban válnak társadalmi tényezővé

Az ipari forradalmak korszakai
Első ipari 

forradalom

gőzgép
gyár

Második 

ipari 

forradalom
gyári 

tömegtermelés

„moderni-

záció”

Harmadik 

ipari 

forradalom 
digitális

Negyedik 

ipari 

forradalom ?

1770-1820 1820-1870 1870-1920 1920-1980 1980- ????-

invenció szövőgép

gőzgép

vasút villanykörte, 

fonográf, 

elektromos 

hálózat, 

telefon, film, 

autó, repülő, 

futószalag

rádió, tv, 

atombomba 

számítógép

keresőmotor, 

internet. PC, 

mobiltelefon 

nanotechnológia 

3D-nyomtatás  

IT, IoT 5G AI 

autonóm jármű

?

innováció textilipar 

kohók, 

gőzhajó
gyárak

vasúti hálózat

tömeg-

termelés, 

automobil

a tv, a telefon,  

a számítógép 

összeolvadása; 

+ a rádió, a 

film, a fotó, a 

magnó + … 

jegy, pénz…

technológiák 

fúziója: 

fizikai, 

digitális és 

biológiai 

rendszerek 

összeolvadása

gazdasági 

tényező szén – gőz –acélsín

kőolaj –

belső égésű 

motor –

aszfalt

áram –

computer –

bit

?

* IR 4.0 © 

Klaus Schwab (World 

Economic Forum) 

2016



Eltolódás az egyes 
közlekedési módok 
szerepében

Az újabb technológia 
időről időre újabb 
domináns közlekedési 
módot alakít ki.

Forrás: Nakicenovic, N. (1988): 

Dynamics of Change and Long Waves. 

IIASA Working Paper.

IIASA, Laxenburg, Austria: WP-88-074 
http://pure.iiasa.ac.at/3131/1/WP-88-074.pdf

A közlekedés jellemző korszakai



A közlekedés jellemző korszakai 
J.H. Ausubel, C. Marchetti, and P. Meyer  (1998) “Toward green mobility: the evolution of 

transport”, European Review, Vol. 6, No. 2, pp. 137-156. nyomán saját kiegészítéssel
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A közlekedés jellemző korszakai  (ipar 3.0 tanulságai)
J.H. Ausubel, C. Marchetti, and P. Meyer  (1998) “Toward green mobility: the evolution of 

transport”, European Review, Vol. 6, No. 2, pp. 137-156. nyomán saját kiegészítéssel
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A közlekedés korszakai:

Iparosítás időszaka – a vasút diadala

Modernizáció kora – a gépkocsi dominanciája

Posztmodern időszak – nincs dominancia
(‘everything goes’, mindent a maga helyén, integrációk,
intermodalitás, együttműködés stb.)

Tanulság: a trendek sokáig folytatódnak, de néha megszakadnak. 
Ilyenkor korszakváltás következik be.

Elkülönült ellátási technológia                     => integrált közlekedés 

Ipar 2.0 villamos, autóbusz, fogaskerekű, metró => 3.0 intermodalitás =>

A közlekedés jellemző korszakai (ipar 3.0 tanulságai)



Mono-modalitás?



Intermodalitás!

A termelő kínálati szem-

pontjának dominanciája 

helyett a felhasználó 

keresleti szempontja 

került előtérbe
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A modernizáció meghaladása

A posztmodern, poszt-indusztriális megközelítésben a Gyár helyett az 

új paradigma inkább az ökoszisztémákat, az evolúciót veszi alapul, és 

annak a törvényszerűségeiből próbál építkezni. (’ trial & error’)

Nem elég, ha az, amit tervezünk, önmagában optimálisan tudna működni, 

arra is szükség van, hogy jól beleilleszkedjen a társadalmi, gazdasági, 

természeti környezetébe és azzal együtt fejtsen ki tartós hatást.

A környezetben, sőt a változó környezetben kell megmaradni, 

működni, túlélni.                Alkalmazkodás

A posztmodern szemlélet a korábbi optimális, tervezett, fázisaira 

bontott, széttagolt, funkcionálisan homogén, hatékony, egységes, tömeges 

stb. megközelítés helyett új kulcsfogalmakkal operál: 

rugalmas, puffer, tartalék, redundáns, sokszínű 

– és a széttagolás és szeparálás helyett előtérbe kerül az 

integráció, együttműködés, partnerség, networking, konzultáció, 

illeszkedés, alkalmazkodás. 
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A modernizáció meghaladása

Az új technológiák és a digitalizáció leckéje:

Nem a hagyományos (tervezett, optimalizált, a körülményektől 

eltekintő) világban kell jobb (pontosabb, gyorsabb, részletesebb) 

megoldásokat nyújtani, 

hanem 

egy ettől gyökeresen eltérő, komplex, a körülményekhez 

alkalmazkodó, fenntartható világban. 

A komplexitás, alkalmazkodás és a fenntarthatóság mellett e világ 

fontos kulcsfogalma a megváltozott kockázat-kezelés



A kockázat értelmezésének a megváltozása

Az ipari társadalom (klasszikus modernitás) korszakát követő időszak 

meghatározó jellemzője a kockázathoz való megváltozott viszony.

Ulrich Beck: (2003) A kockázat társadalom - út egy másik modernitásba. Századvég, Budapest 
(Eredeti első kiadás: 1986)

A modernitás mítosza: középpontban a javak termelése, mint 

kiszámítható emberi tevékenység, - a technológia nem-szándékolt 

következményeit külső körülmények idézik elő. A társadalom fő 

törésvonalait a termelt javak elosztása határozza meg.

A modernitás mítoszának tagadása:  a „kockázatok és mellékhatások” 

nem esetleges véletlen kísérőjelenségek, hanem a rendszer részei. A 

technológiákhoz hozzá tartozik azok normál kockázata. 

(„Aki a sínt feltalálta, az feltalálta a kisiklást is”) [Paul Virillio] 

A társadalmi törésvonalakat alapvetően befolyásolja a kockázatok 

áthárítása másokra. (Banki deviza-kockázat, egészségügyi kockázat, jövőben 

esedékes pénzügyi garanciák, létesítmények biztonsága stb.)



A jövőre vonatkozó modernista szemlélet a jövőt nagy mértékben 
meghatározhatónak és befolyásolhatónak tekinti. 

Ennek a jövőképnek a hátterében a normál eloszlású (haranggörbe 
szerinti eloszlást mutató) eseménytér feltételezése húzódik. Az 
események várható értéke az átlag, valószínű értékei ennek közelében 
helyezkednek el. A várható értéktől való nagy eltérés valószínűsége 
kicsi, elhanyagolható: az előrebecslés jó eséllyel sikeres. 

A kockázat értelmezésének a megváltozása



Ezzel szemben a természeti és a társadalmi események jelentős része 
nem normál eloszlást mutat, hanem karakterisztikusan ferde eloszlást. 

Pontosabban ezek az események először úgy jelennek meg, mint 
előrebecsülhetetlen, váratlan események. (Forradalmak, háborúk, 
földrengések, erdőtüzek, pénzügyi válságok stb.) (Buchanan, M (2004) Itt és mindenütt: 
Előre jelezhetetlen …avagy miért egyszerűbb a világ, mint gondolnánk. Akkord kiadó)

Ha viszont az idősort átrendezzük az események nagysága szerinti 
sorrendbe, akkor az események összességére nézve szabályosságot 
tapasztalunk 

A katasztrófák esetében (földrengések magnitúdója, erdőtüzek mérete, 
árvizek áldozatainak száma stb.) egyaránt a hatványfüggvény jelenik meg: 
a kiemelkedően nagy érték előfordulása ritka, feleolyan érték előfordulása 
pl. kétszeres valószínűségű, ismét felezve újra kétszerannyi stb. (Hasonló a 
vagyon eloszlása a népességben, vagy a kiadott könyvek példányszáma is).  
=>

A kockázat értelmezésének a megváltozása



Normál eloszlás és hatványfüggvény-eloszlás sűrűségfüggvénye

Pl. az úthálózatok vs a repülőterek, mint csomópontok rang-száma 

Utóbbi hálózatok dinamikusak (változik a csomópontok száma) és az új elemek 
preferenciálisan kapcsolódnak a korábbi pontokhoz (azok rangszáma arányának 
megfelelően). Kis-világ hálózatok

A kis-világ hálózatok sűrűségfüggvényében az átlag nem kitüntetett, és egy új 
érték alapvetően megváltoztathatja a sokaság egészét. (=Mintavétel bizonytalan)

A kockázat értelmezésének a megváltozása



Az a tény, hogy a bizonytalanul bekövetkező események (földrengések, 
balesetek) súlyosságára, előfordulására vonatkozóan találtunk egy 
eloszlásfüggvényt, azt jelenti, hogy a hosszú távon bekövetkező 
események alakulására vonatkozóan tudunk előrebecsléseket tenni. 
Ebből azonban az egyedi eseményekre (pl. egy földrengés helyére, 
időpontjára, erősségére) semmiféle jövőbeli állítás nem következik. 

A jövőbeli egyedi események bekövetkezése előrebecslésének a 
lehetetlenségéből következik, hogy a jövőre vonatkozó váratlan 
eseményekhez történő alkalmazkodás, a következményekre történő 
felkészülés kell hogy a jövővel kapcsolatos tervezetek középpontjába 
kerüljön. Reziliensnek nevezzük a létesítményünket/rendszerünket ha 
széles határok között képes a változásokhoz alkalmazkodni. Rezisztens
rendszerek ellenállóképesek, az adott hatásra nem változnak meg; 
robosztusnak (versus törékeny) azt nevezzük, ami rugalmasan reagál, 
de utána visszaállítja a korábbi működését/formáját.

A kockázat értelmezésének a megváltozása
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AI, IoT stb.:   jármű – ember, és jármű – jármű  közötti hálózati kapcsolódás

Technológiailag meghatározó újítások a közlekedésben

Alternatív meghajtás (elektromos, hibrid – majd letisztul) =>

Autonóm jármű =>

De !

Ha csak a technológia  érvényesül, az nem ’okos’ hanem 

technokrata fejlődés 

Cohen, Boyd (2015) The 3 Generations of Smart Cities: Inside the development of the 

technology driven city. https://www.fastcoexist.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities

1. lépés: a technológiavezérelt működés (az egész ipar 2.0 ilyen volt)

2. lépés: a döntéshozatal IT támogatása (’érdekében’ v. kisajátított hasznok)

3. lépés: a felhasználókkal együttműködő használat – SMART + SUS 

(linux, wikipedia, airbnb, uber, utinform …)

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – a fentiek tükrében  

https://www.fastcoexist.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities
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Elektromos jármű:  energia megtakarítás, -tárolás; visszatermelés

előnyök gyakori indításnál, lejtős terepen

De nem „nulla kibocsátás” => helyi légszennyezés nincs

Máshol keletkezik a légszennyezés (az energia-előállítás módjától függően), 

és marad a hulladék, (a zaj-) és a térszennyezés

‚0 kibocsátású, 0 fogyasztású, 0 költségű autó’ 
az utolsó csapás lenne az élhető városra !

Azaz a gazdasági szabályozó eszközök nem mellőzhetőek

Új domináns energiahordozó ? Modernizációs 2.0 eszme

‚Nukleáris / elektromos / mágnesvasút/autó’ ?

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben
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Autonóm jármű – önmagában növelheti a forgalmat (0 utas; + ösztönzés)

– kiindulása a biztonság-növelés (eredet!) < – > új biztonsági kockázatok

– továbbá a társadalmi érzékenység az utóbbira  => biztonság + kötöttség

Autonóm jármű + autómegosztás /sharing economy/ => új trend / MaaS

Fordulatot hozhat ’térszennyezésben’ (és időhasználatban ?)

Térszennyezés:  regionális szint (folytonos urbánus beépítés) –

települési szint (élhetetlen, autóhoz igazított városszerkezet)

utca szint (a közterületet kisajátító autóhasználat, parkolás) 

A közterület, mint közjószág: [= ha a jószág igénybevételéből senki nem zárható ki, 

és ha az igénybevevők nem akadályozzák egymást a használatban] 

=>  Keresletfüggő, hogy egy létesítmény közjószágnak tekinthető-e ! 

Járda, fasor, megálló stb. eltávolítása a modernizációs időszakban = 

a közjószág jelleg megőrzése a gépjárműforgalom számára, a többi résztvevő 

rovására. => A közterület újrafelosztása ezt korrigálja.

MaaS a közforgalmú és az egyéni közlekedés közötti éles határ elmosódása, 

A járművek számának radikális csökkenése

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben 
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‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás
City of London, Strategic Transportation Department of the Built Environment (2018) Traffic in the City 2018. 

http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800/Appendix%201%20-

%20Traffic%20in%20the%20City%202018.pdf

Napközbeni (egyéni) járműszámok alakulása London City 1999–2017.  

Személygépkocsi és taxi: 59%-os csökkenés; kerékpár: közel négyszereződés

http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800/Appendix 1 - Traffic in the City 2018.pdf
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‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás
City of London, Strategic Transportation Department of the Built Environment (2018) Traffic in the City 2018. 

http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800/Appendix%201%20-

%20Traffic%20in%20the%20City%202018.pdf

Óránkénti jármű- és gyalogosszámok London City 2017.  

Személygépkocsi és taxi: esti csúcs; kerékpár és gyalogos hivatásforgalom

http://democracy.cityoflondon.gov.uk/documents/s91800/Appendix 1 - Traffic in the City 2018.pdf
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Párizsi régió, a gépkocsik tartózkodási helye reggel 6-tól éjfélig 15 percenként. 

Kék: lakóterületen várakozik. Bordó: máshol várakozik. Sárga: mozgásban 

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – kiindulás
Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Ameénagement d’Ile-de-France, Service de la 

Connaissance des Études et de la Prospective (2013) Motorisation et usage de la voiture en Ile-de-France: Enquete 

globale transport. 26 p. http://www.driea.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/EGT_Motorisation_et_usage_de_la_voiture_en_Ile-de-France_cle17ce43.pdf  
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Hagyományos szemléletű közlekedés-tervezés: jmkm, tkm

cél:  „higher speed for time saving”

=> a közlekedési idő az veszteség, amit csökkenteni kell

CBA: időmegtakarítás, mint szociális hozam 

Viszont társadalmi szinten egy hosszú távú trend nem változik

Zahavi, Illich, (70-es évek) Marchetti (90-es) 
A közlekedésre fordított napi átlagos időtartam nem változik, 
és eltérő fejlettségű országokban is megegyezik: 
kb. napi 60-65 perc. (Marchetti konstans) 

hazai15-74 1986/87: 61,8 [perc/nap,fő]   1999/00: 59,4;   2009/10: 65,2

‚Ipar 4.0’ a közlekedésben – időhasználat ?
Fleischer Tamás – Tir Melinda (2016) The transport in our time-budget. Regional Statistics 
Vol. 6. No. 2. pp. 54-94. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2016/rs06204.pdf

Fleischer Tamás – Tir Melinda (2018) Hazai közlekedési időmérleg elemzés. Közlekedéstudományi Szemle 68. 
évf. 2. szám, pp. 7-22. DOI 10.24228/KTSZ.2018.2.1
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http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2016/rs06204.pdf


Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10  10-84 évesek

gyaloglás; 
21,0; 33%

kerékpározás; 
5,5; 9%

Helyi 
közforgalmú; 

9,9; 16%

Távolsági 
közforgalmú; 

5,0; 8%

Gépkocsi/motor; 
18,6; 30%

Egyéb módok; 
2,3; 4%

A közlekedési időfelhasználás megoszlása az egyes 
közlekedési módok között 2009/10 [perc/nap, fő]

Összes közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] megoszlása közlekedési módok szerint



Egyszerű időmérleg elemzések 2009/10  10-84 évesek
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Korcsoportok

A teljes népesség közlekedéssel töltött ideje naponta [perc/nap, 
fő] korcsoportok szerint, 2009/10 

Átlagos közlekedési idő 62.3 [perc/nap, fő] eltérése életkor szerint SD = 19,61



Egyszerű időmérleg elemzések 1987-2000-2010

Összes közlekedés, (15-74 évesek!) [perc/nap, fő] átlag változása közlekedési módok szerint

+ A gépkocsi kivételével valamennyi módot kevesebben használják, mint korábban, 

viszont akik használják, azok több időt töltenek az adott közlekedési mód használatával 

(Ez más, itt nem közölt ábrán igazolható).



A modernitás a létrehozandó mennyiségi termelésre koncentrál, és ehhez 

képest mindent (környezet, adottságok, társadalom) mellékesnek tekint. 

Eszményképe a hatékony, tervezett, kiszámítható.

Ez a paradigma látszik megdőlni a XX. század harmadik harmadában. A 

környezet számít, a társadalom számít, a korlátokhoz igazodni kell. 

Ennek megfelelően változik a kockázat megközelítése is: 

(1) kockázatok vannak, 

(2) a társadalmi ellentétek fontos forrása, hogy ki viseli a kockázatokat.

A jövőre vonatkozó megjósolhatatlan események bekövetkezésére vonatkozóan 

makro (populációs) szinten határozott statisztikai előrebecsléssel

rendelkezünk. Ennek alapján a kockázatokat pontosabban látjuk, ugyanakkor 

egyedi eseményeket nem tudunk előre jelezni.  

A bizonytalan időben, helyen, de várhatóan bekövetkező események 

megjelenésére kell felkészülnünk, ami elkerülést, ellenállást, rugalmasságot, 

alkalmazkodást egyaránt jelenthet.

Közlekedés, digitalizáció, társadalom 

tanulságok összefoglalása
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Trendváltozás nem várható:           megjelennek új technológiák,
városkiterjedés,    a közlekedés fix össztársadalmi időráfordítása 

Trendváltozás várható:
technológia szervezésben való használata,   integrált közlekedés, 
járműmegosztás,     közlekedés és településfejlesztés integrálása, 
felhasználók részvétele adatszolgáltatásban,    a szolgáltatásban, 
a közterület újrafelosztása,                 helyi / helyközi integrálása   

Közlekedés, digitalizáció, társadalom 

trendek, trendváltozások



34

Az új találmányok előbb a meglévő eszközök javított formájaként 
jelennek meg, a korábbi tevékenység megkönnyítésére, és csak 
fokozatosan derül ki róluk, hogy milyen új gondolkodási pályákat
(és életvitel befolyásoló pályákat) képesek megnyitni. 

Nem tudjuk, hogy a mai első generációs technikai újdonságok 
ötven év múlva miben fognak a leginkább elavultnak tűnni.

A hosszú távú trendek részben folytatódnak, más részük 
trendfordulóhoz ér, megváltozik

Ha csak a technológia érvényesül, az nem ’okos’ hanem 
technokrata fejlődés

A termelő, a szolgáltató kínálati szempontjainak a dominanciája 
helyett a felhasználó keresleti szempontjai kerülnek előtérbe

A gazdasági szabályozó eszközök nem mellőzhetőek

Közlekedés, digitalizáció, társadalom –

mazsolák



Fleischer Tamás

MTA KRTK Világgazdasági Intézet
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Innováció és digitalizáció szekció

II. Magyar Közlekedési Konferencia
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A trend

1.0 2.0 3.0 ‚4.0’

egyedi termék 

egyedi kultúra 

egyedi igény

tömegtermék 

tömegkultúra 

tömegigény

racionálisan 

szervezett, 

egyedi igényeket 

kielégíteni képes 

szolgáltatás

mobilitás, mint 

szolgáltatás

EGYÉNI TÖMEGES INTELLIGENS SMART

ÁRU szétaprózott 

szállítások, 
‘last mile’

szervezett 

áruszállítás 
posta

egyedi igényeket 

kiszolgáló 

szervezett 

áruszállítás 

felhasználói 

igényeken 

alapuló

áruszállítás 

SZEMÉLY egyéni 

közlekedés

tömeg-

közlekedés

egyéni igényeket 

figyelembe vevő 

társas közlekedés

felhasználói 

igényeken 

alapuló

társas 

közlekedés


