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   1. Bangkok földrajzi helyzete

Bangkok Thaiföld legnagyobb városa és fővárosa is 
egyben. Hivatalos neve Thaiföldön Krung Thep. A 
város a Chao Praya folyó keleti partján a Thai 
(Sziámi)- öbölnél fekszik, egy termékeny alluviális 
síkság közepén. 
Földrajzi koordinátái:északi szélesség 1345' és 
keleti hosszúság 10031'.
Bangkok és vonzáskörzetének területe 1568,7 km2, 
amivel az ország 76 tartományából a 68. helyen áll 
nagyság alapján, de a legtöbb népesség és 
népsűrűség is ebben a tartományban van. A terület 
legjelentősebb hányadát Bangkok városa alkotja. 
Ezáltal az egyik legnagyobb város a világon.
Bangkok tartományt délről Samut Sakhon és Samut 
Prakan, nyugatról Nakhon Pathom, északról 
Nonthaburi, Pathum Thani és Nakhon Nayok, 
keletről pedig Chachoengsao tartományok határolják. 
Ezen felül délen még van egy 4,4 km-es hosszúságú 
partszakasza is. A folyamatosan terjeszkedő főváros 
a környező területeket bekebelezi.
A 372 km hosszúságú Chao Praya folyó, ami a 
Bangkok-öbölbe torkollik, nagy szerepet játszik a 
város életében. A régi időkben a Bangkokot 
behálózó természetes és mesterséges csatornák, 
amelyek összeköttetésben álltak a Chao Praya-val 
nélkülözhetetlenek voltak a közlekedés és a 
kereskedelem szempontjából. Ezért Kelet 
Velencéjének is hívták a várost. Ma már ezek a 
csatornák segítenek esős időszakban a 
„palacsintavárosra” zúduló vizet elvezetni.

Madártávlatból a Chao Praya folyó



   2. Bangkok földtana

5000-3000 évvel ezelőtt a síkságot sekély tenger borította. A tenger kb. 2700 évvel ezelőtt 
visszahúzódott, finom agyagos üledéket hagyva maga után, amely az alacsonyabb központi 
síkságot alkotja. Bangkok egy vastag alluviális és delta üledéken helyezkedik el. A síkságot alkotó 
Bangkoki Agyag vastagsága 10-20 méter között változik.

Bangkok a földrengési gócpontoktól távol helyezkedik el, mégis veszélyeztetve van, mivel a 
finom agyagos üledék felerősíti a talajmozgásokat. Ezért szükségszerű, hogy részletes szeizmikus 
kockázati értékelést készítsenek a területről. A nagyvárosokat, mint Bangkokot is szeizmikus 
mikrozónákra osztották. Ez egy területekre lebontott kockázati elemzést ad, ami nagy segítséget 
nyújt a földrengést enyhítő programok végrehajtásában. Ebben a tanulmányban mikrotrémor 
megfigyelésekkel -amelyeket több mint 150 helyen végeztek el- elkészítették a bangkoki területek 
mikrozónás térképét. A területek legnagyobb részét horizontálistól-vertikálisig (HIV) spektrum 
arány technikával határozták meg. A mikrozóna térképet ezen mérések alapján terjesztették ki a 
nagy-bangkoki területre is. Ráadásul a transzfer funkciókat számítógépes programmal (SAKE91) 
számolták ki nyolc helyen végzett talaj profil mérés segítségével. Ezzel visszaigazolták a 
mikrotrémor analízises mérések helyességét. A Thai (Sziámi)-öbölhöz közeli területek alatt fekvő 
vastag, lágy agyagrétegről megállapították, hogy hosszú természetes rengési periódusai 0.8-tól 1.2 
másodpercesek. Ugyanakkor az alacsonyabb központi síkságon kívül eső területek legnagyobb 
részén 0.4 s-nél rövidebb periódusú rezgést állapítottak meg. A tanulmány rámutatott arra, hogy 
Bangkokban nagy mértékben valószínűsíthető a hosszú periódusos földvibráció, különösen a Thai 
(Sziámi)-öböl térségében. Ezek komoly hatással lehetnek az olyan nagyobb építményekre, mint  a 
felhőkarcolók és a nagy fesztávú hidak.



   3. Bangkok éghajlata

Bangkok éghajlata trópusi monszun, a Köppen -féle klímabeosztási rendszer szerint. Bangkokról 
azt mondják, hogy a világ nagyvárosai közül itt van a legmagasabb átlaghőmérséklet.

A mi időjárásunktól eltérően csak három évszak különböztethető meg. A hűvös, ami nálunk a 
nyárnak felelne meg (november és február között). Ez a legalkalmasabb időszak a turisták 
számára, mivel ekkor a hőmérséklet viszonylag hűvösebb, a páratartalom alacsonyabb, az ég tiszta 
és kevesebb a felhőszakadás. A napközbeni hőmérséklet persze nem nevezhető igazán ekkor sem 
hűvösnek mert kb.28C, de este és kora reggel lehet hűvösebb is.
A száraz évszak márciustól június közepéig tart, amikor is a hőmérséklet 36-41C között mozog. 
Majd ezt követi az esős évszak június közepétől egészen október végéig. Mivel Bangkok 
tengerszint feletti magassága csak 2 méter, ezért ez problémákat okoz ebben az évszakban az ár 
elleni védekezésben. A Bangkoki Kormányzat fokozott erőfeszítéseket tesz ez ügyben. 

Bangkok hőmérséklet és csapadék adatai
Hónap Jan. Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Éves

32,0 32,7 33,7 34,9 34,0 33,1 32,7 32,5 32,3 32,0 31,6 31,3 32,7

21,0 23,3 24,9 26,1 25,6 25,4 25,0 24,9 24,6 24,3 23,1 20,8 24,1

Legmagasabb 
hőmérséglet havi 
átlaga °C
Legalacsonyabb 
hőmérséglet havi 
átlaga °C

Felhőszakadás után Bangkokban



   4. Bangkok történelme

A nemzetközi megítélés szerint Bangkok viszonylag új városnak számít, mivel csak alig több mint 
200 éves. Ayutthaya 1767-es pusztulása után kényszerből építették fel.
Ayutthaya fénykora 417 évig tartott (1350-1767-ig). I. Ramathibodi vagy King U-Tong 
alapíthatta. Az Ayutthaya Birodalom hamar kiépült, korlátlan uralommal rendelkezett a 
szomszédos államok, mint Suphannaphum és Lawo, valamint a vallás felett. 

A Thai nép kulturális és kereskedelmi fővárosa lett. Ayutthaya virágzása kedvező földrajzi és 
stratégiai elhelyezkedésének is köszönhető. Ayutthaya a Pa Sak, Lopburi és a Chao Praya folyók 
találkozásánál feküdt, ezért ideális központja lett a kormánynak és a hírközlésnek.
Sukhothai-al ellentétben, ahol a király emberei apai ágon rokonai is voltak, az Ayutthaya királyok 
zsarnokok lettek. I. Ramathibodi király megerősítette hatalmát. Terjeszkedő politikát folytatott és 
négy erős kezű vezetőt nevezett ki a királyi udvar, a helyi kormány, a pénzügyek és a 
mezőgazdaság irányításának az élére. 
A 14-15. század alatt Ayutthaya királyai addig terjeszkedtek kelet felé míg 1431-ben a Khmerektől 
megszerezték Angkort.
A 16. század közepétől Ayutthaya és Chiang Mai önálló királysága Burma fennhatósága alá került, 
de a század végére a Thai-ok visszanyerték az irányítást mindkét terület felett.
Ezek ellenére sem lett Ayutthayanak barátságos a szomszédi viszonya. Harcolt Kambodzsa, 
Lanna, Lanchang, Pattani és ismét Burma ellen.
A burmaiak megerősödtek és ennek megfelelően Ayutthaya királyainak hatalma az emberek felett 
csökkent. Ayutthaya újra konfliktusba keveredett Burmával és három egymás utáni háború 
következett, míg végül is 1569-ben Ayutthaya újra Burma kezébe került. 
15 évvel később Naresuan herceg ismét kikiáltotta a Burmától való függetlenséget és ő lett az 
Ayutthaya korszak legnagyobb királya.
Az Ayutthaya időszak egyik jellegzetessége az, hogy ekkor Thaiföld szerepe a nemzetközi 
kereskedelemben megnövekedett.
A 17. század alatt Ayutthaya virágzásának tetőfokán állt. Kimagasló gazdasági, társadalmi, 
építészeti és kulturális eredményeket értek el. Egyike lett Kelet legjelentősebb és legnagyobb 

Ayutthaya, az ősi főváros



kereskedelmi központjainak. Európai, kínai, indiai és japán kereskedők ezrei sereglettek ide 
bőséges haszon reményében. A nyugati látogatók Ayutthaya-t az itáliai Velencéhez hasonlították, 
és úgy emlegették mint kelet leggyönyörűbb városa.
Ayutthaya a viszonylagos béke időszakát élvezte.
A 18. század közepén Burmában az Alaunghpaya dinasztia királyai terjeszkedő politikát kezdtek 
folytatni, és az 1760-as években a burmai haderő számos győzelmet aratott a thai-ok felett. 1767-
ben Ayutthaya nem tudott tovább ellenállni a burmaiak mindent elsöprő támadásának és megadta 
magát. A várost kifosztották, feldúlták, elvitték az értékes műalkotásokat. Több mint 10000 
embert megöltek vagy rabul ejtettek.
Ayutthaya dicsőséges fénykora leáldozott. A birodalom 417 éves fennállása alatt 5 dinasztia 33 
királya urakodott.
Ayutthaya pusztulása után az ország fővárosa áthelyeződött a Chao Praya folyó nyugati partján 
lévő erődítményvárosba, Thonburiba.

1782-ben Chao Praya Chakri, a Chakri dinasztia első királya 
átköltöztette a fővárost a folyó keleti oldalán található olajfáiról 
híres kis faluba, Bangkokba. Ez az új hely nagyobb védelmet 
nyújtott a folyó áradásaival szemben.
Bangkok régi városrésze a Chao Praya folyó egyik kanyarulatában 
épült fel. Az építészmérnökök Khmer hadifoglyok segítségével 
csatornákat vágtak, hogy a várost a régi főváros Ayutthaya 
mintájára egy szigetté alakítsák. Ez ma a Ratanakosin Sziget. Az új 
főváros építése 1785-ben befejeződött és a következő nevet kapta: 
“Krungthep Mahanakhon Amornratanakosin Mahinthara Ayutthaya 
Mahadilok Phopnoppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet 

Mahasathan Amornphiman Awatanasathit Sakkathathiya Witsanukamprasit” ami annyit jelent, 
hogy: „az angyalok városa, a városok legnagyobbika, halhatatlan drága ékkő, leghatalmasabb, ősi, 
kilenc ékköves mennyei város, Indra építésze, Vishnukarma építette.
A király a sziget legjobb helyén építtette fel a palotáját. A kínai kereskedőket, akik korábban itt 
éltek, délre Sampengbe űzte. Ez a hely ma a bangkoki kínai negyed.
A királyi palotát hatalmas városfalrendszerrel vette körbe, amit Ayutthaya romjaiból építtetett fel.
Ennek az új fővárosnak nem voltak kikövezett útjai, csak elefántok által kialakított csapások és 
csatornák a vízi közlekedés számára. A Chakri dinasztia korai királyai egy olyan várost kezdtek 
felépíteni, ami Ayutthaya régi dicsőségével vetekedett. Paloták és templomok százai épültek, és a 
csatornarendszert egy hatalmas csatornahálózattá bővítették ki. A 19.század közepén Sziám aláírta 
a Bowring Egyezményt, ami egy diplomáciai és kereskedelmi megállapodás Angliával és más 
nagyhatalmakkal. Az egyezmény hatására külföldi kereskedelmi cégek és diplomáciai 
küldöttségek áramlottak az országba, turisták ezreivel együtt. Bangkokban az első köves utat, ami 
a királyi palotát összekötötte a kínai negyeddel 1864-ben építették meg. Az út az „Új út” vagyis 
„Charoen Krung” nevet kapta. A 19. század végére több út is elkészült, hogy a Ratanakosin Sziget 
és az egyre jobban erősödő városközpont forgalmát tudják biztosítani. A fő közlekedési eszközök 
a lovasszekerek és a riksák voltak.
A századfordulóra Bangkok lakossága csaknem elérte a félmillió körüli nagyságot. A 
kereskedelemben és az adminisztrációban a külföldieket is beleértve több ezren dolgoztak. 
Számos kereskedelmi cég építette fel „gyarmati -stílusú” irodáját a Chao Praya folyó mentén, az 
Oriental Hotel közelében.
A 20. század elején V. Rama király uralkodása alatt megnyílt az első vasút, ami a bangkoki 
Hualomphong állomást kapcsolta össze észak Ayutthayaval. Az első gépkocsik megjelenésével az 
útépítkezések is megszaporodtak, és néhány régi csatornát betemettek, hogy még több hely álljon 
a rendelkezésükre. 1932-ben eltörölték az abszolút monarchiát és létrejött az új közigazgatás, 
amely a Ratanakosin Sziget több területén is átvette az irányítást. A terjeszkedő város mágnesként 
vonzotta a magánvállalkozásokat, az új típusú kultúrákat és az emberek sokaságát.

Thonburi régen



A modern korban Bangkok megfékezhetetlenül növekedett, felhőkarcolókat emeltek a régi 
gyarmati épületek mellé, a forgalom eltorlaszolta az utcákat. Bangkok túlzsúfolt lett és a 
környezete megromlott. Az ország lakosságának csaknem 10%-a a városban összpontosul. A 
„kétszámjegyű” gazdasági növekedés 1997-ben megtorpant. A nemzeti valuta zuhanni kezdett és 
bekövetkezett a recesszió.
Napjainkban Bangkok újra fejlődésnek indult, de már kisebb lépésekben, óvatosabb mértékben.
A város ugyanolyan izgalmas mint valaha. Tagadhatatlan ázsiai zamatával, világpolgári jellegével, 
a csodák végeérhetetlen tárháza az idelátogató külföldiek számára.

Bangkok- Királyi Palota



   5. Bangkok lakossága

A 2000-es népszámláláskor Bangkok regisztrált lakóinak száma 6.355144 fő volt. Ez a mutató 
azonban figyelmen kívül hagyja a nem regisztrált lakókat és a környező területekről itt dolgozó 
embereket. A bangkokiak több mint 50%-a kínai származású. Az utóbbi időben Bangkokba  a 
külföldi bevándorlók, menekültek és letelepedni szándékozók hatalmas tömegei özönlenek.
A menekültek száma 2005. novemberében 65000 volt. Ez a szám havonta átlagosan 1800 fővel 
növekszik. A hosszabb ideig itt élő külföldi lakosok közül 250 ezer fő a kínai (kínai állampolgár), 
30 ezer fő japán, 100 ezer fő indiai (35 ezer Szikh), akiknek több mint 80%-a Thai 
állampolgárságot szeretne kapni. Mindezek mellett még 6000 fő az amerikai, 45000 fő európai, 
15000 fő a tajvani, 7000 fő dél-koreai, 6000 fő nigériai, 8000 fő van itt az Arabul beszélő 
országokból, 20000 fő a malajziai és 4000 fő szingapúri. Hozzávetőlegesen 400,000-600,000 
körüli értekre tehető a Kambodzsából, Mianmarból (Burma), Oroszországból, Ukrajnából, 
Pakisztánból, Nigériából, Indiából, Bangladesből, Kínából és más országokból származó illegális 
bevándorlók száma.
A lakosság 92%-a buddhista, 6%-a muszlim, 1%-a keresztény, 0,6%-a hindu vagy szikh, 300 fő 
vallja magát zsidónak. A maradék lakosság más, egyéb vallásokhoz tartozik.
Bangkokban 400 buddhista templom, 55 mecset, 10 keresztény templom, 2 hindu templom, 2 
zsinagóga és egy szikh gurudwara van.

Bangkoki utca



   6. Gazdasági élet

Thaiföld gazdasági központja Bangkok. A 
térségben domináns szerepet tölt be. 
Mellette más gazdasági gócpontok 
eltörpülnek. A város 2005-ben megtermelt 
GDP-je 200 milliárd USA dollár volt. Ez 
tette ki az ország GDP-nek 43%-át. Az egy 
főre eső GDP a dél-kelet ázsiai térségben itt 
a legnagyobb, mintegy 20.000 USD. A 
thaiföldi tőzsde is Bangkokban található. 
Több mint 400 társaság szerepel a 
bejegyzettek listáján. 2005 január 5-én az 
összevont tőzsdei érték 5 trillió Baht-ra 
rúgott (kb. 120 milliárd USD). A nagymérvű 
külföldi jelenlét miatt,  Thaiföld sok éven 
keresztül kulcsszerepet töltött be az ázsiai 
üzleti életben, és fő támasza volt a délkelet-ázsiai gazdaságnak. Az utóbbi időben bekövetkezett 
kisebb összeomlásban, amit más néven fekete keddnek is neveznek (2006 december 17), a 
thaiföldi tőzsde a SET 800 milliárd Baht vagy USA dollárban kifejezve 25 milliárdnyi értéket 
vesztett. Ez az ázsiai-csendes-óceáni térség jelentős hanyatlását okozta, és kihatással volt 
világgazdaságra is. A tőzsdei értékvesztés félelmeket keltett és felidézte a nagy 1997-es ázsiai 
pénzügyi krízist, ám az ügyes parciális politika vissza tudta fordítani a folyamatokat, és a piac a 
vesztességeket majdnem teljes mértékben visszaszerezte.
Bangkok biztosít otthont Thaiföld minden nagy kereskedelmi bank és pénzintézmény 
központjának. 2005 harmadik negyedéves záróadatai szerint, a 18 pénzintézet összességében egy 
milliárd USA dollár eszközt tart fenn. Bankjai kihelyezett tőkéje megközelíti a 7 trillió Baht-ot 
(177 milliárd dollárt). Nagyon sok nemzetközi vállalat regionális irodát működtet Bangkokban, 
mivel az üzemeltetési költségek ebben a városban alacsonyabbak, mint Ázsia más 
nagyvárosaiban. 13 bangkoki székhelyű vállalat van jelenleg az un. Forbes 2000-es listán, 
beleértve a legnagyobb thaiföldi bankot a (Bangkok Bank), és a térség legnagyobb energia 
szolgáltatóját is (PTT). 
A turizmus a teljes thaiföldi GDP 5%-al jelentősen hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez. A 
külföldiek számára Bangkok Thaiföld legjelentősebb célpontja, és emellett jelentős tranzit 
forgalommal rendelkezik.
Számottevőek a jövedelmi különbségek a bangkoki lakosok között. Különösen az alacsonyan 
képzett rosszul fizetett falusi és környező országok lakosai közül bevándorlók és a vagyonosabb 
kormányzati hivatalnokok, a képzett középosztály, az üzleti elit, és a nyugdíjas külföldiek között. 
A bangkoki lakosság 7%-a él a létminimum alatt, míg a szegények országos átlaga 9%.  

BTS Skytrain, Sathon kerület, Bangkok



  7. Turizmus, nevezetes épületek

Bangkok a világ egyik legkedveltebb turista célpontjaként 
ismert. A „Travel and Leisure” magazin felmérése szerint Ázsia 
leglátogatottabb városa, és a világranglistán a harmadik helyen 
áll. A város dicsekedhet a leglátogatottabb történelmi 
emlékhelyekkel. Ilyenek a „Grand Palace” (Nagy Palota), amely 
egy komplex épületegyüttes. A 18. századtól a 20. század 
közepéig Thaiföld királyainak lakhelye. Építése I. Rama 
uralkodása idején kezdődött 1782-ben. 

Másik jelentő épülete a „Wat Arun”. Ez egy hatalmas buddhista 
templom.  A Chao Phraya folyó nyugati partján a Yai kerületben 
fekszik. Érdekességként említem a templom teljes neve: Wat 
Arunratchawararam Ratchaworamahavihara. Kivételes 
egyedülálló a központi tornya. Magassága 86méter. Tengeri 
kagylókkal és porcelánnal díszítették. Körülötte antik kínai 
katonák és állatok hada. Második teraszán Hindu isten négy nagy 
szobra áll. 
Bangkokban számos projektet hoztak létre a műemlékeik és 
történelmi nevezetességeik karbantartására, szépségük 
megőrzésére. Nemhiába, hiszen évente 15 millió idegen 
látogatójuk van.

Másik igen jelentős épület a Vimanmek Royal Mansion. Teljes 
egészében indiai aranytölgyből készült. Ez a világon egyedülálló. 
Jelenleg múzeumként üzemel. Antik bútorok, üveg és porcelán 
edények és tárgyak, régi képek és a késői kor királyait (1868-
1910) bemutató sorozatokat találunk benne. 

Bangkokban számtalan palota található. Ezek egy része nyitva áll 
a látogatók előtt, másokat kormányhivatalok, bankok, miniszterek 
használnak. Múzeumok avagy a királyi család tagjai, de olyan is 
van amelyben kórház vagy piac található. 

A turistákat kiszolgáló szállodák luxus igényeket is kielégítenek, de találunk olcsó 5 dolláros 
szállodát is. Számos piac, bevásárló és szórakozóközpont biztosítja a felhőtlen pihenést, 
kikapcsolódást. Nem hagyhatjuk ki azt a tényt sem, hogy Bangkok a szexturizmus fellegváraként 
ismert világszerte.

Grand Palace, királyi palota,  
Bangkok

Wat Arun

Vimanmek Royal Mansion



  8. Szállítás és közlekedés

Folyó és csatornahálózat:

Gondosan megtervezett és karbantartott csatornahálózatáról a várost, még amikor a szállítás java 
része hajókon történt, olykor a „Kelet Velencéje” névvel is illeték. Mára azonban a csatornák nagy 
részét betömték, vagy a közúti közlekedés céljából befedték, és utakat építettek rájuk. Ám a 
megmaradt csatornák mellett mai is pezseg az életet. A 
piacozás sokszor már a partoknál elkezdődik. Sajnos a 
vizek nagy része mára már teljesen elszennyeződött a 
beléjük ömlő tisztítatlan szennyvíztől. Említésre méltó az 
úszó vízi piac a Taling Chan kerületben. Bangkokban 
működik a Khlong Shaen Saeb vízi taxi szolgálat, amely a 
összeköttetésben áll a Chao Praya folyóval. 
Személyszállítást és vízi expressz áruszállítást végeznek. A 
távoli partokat összekötve, kb. 30 megállóhellyel jelentős 
tömegeket mozgatnak meg a zsúfolt nagyvárosi 
forgatagban.   

Közutak:

Bár Bangkok szépségének nem tesz jót, de a forgalmi dugókkal teli világvárosban mégis hasznos 
nagy számú autópálya egy részét „lábakra” építették. Sok esetben emeletes autópályák haladnak 
egy-egy irányba egymás fölött és alatt. Újjáépítették az autópálya kereszteződéseket, de 
megtalálhatunk be nem fejezett részeket is, amelyek hirtelen véget érnek, vagy csak a 
tartóoszlopok állnak befejezetlenül. Sajnos az egyre növekvő közlekedési igényeket az 

infrastruktúra csak 
késéssel próbálja meg 
követni. A városlakók 
panaszkodnak az autók 
által keltett 
légszennyezésre. 
Bangkok sokak szerint 
a világ legzsúfoltabb 
közlekedési viszonyival 
rendelkezik, s 
önkormányzata hiába 
építtetett a belvárosi 

utcák fölé magasvasutakat vagy egy második szintű utat, ezek a problémákon alapjában véve nem 
segítettek. Csúcsforgalomban nem ritka, hogy óránként csak 1 km-t tesz meg az ember. 

Csónakok és kompok, Chao Phraya

Magasvasút az út fölött Bangkoki forgalom



Vasút:

1999-ben készült el a kétpályás magasvasút „Skytrain” 
első szakasza Bangkokban. Volt egy korábbi projekt is, 
amely az ázsiai gazdasági krízis miatt félben maradt, és az 
építkezés maradványai, a beton tartóoszlopok máig is 
magas kőtömbökként meredeznek. Nem véletlen az, hogy 
a helyiek bangkoki stonhenge-ként is emlegetik. 
Sok-sok huzavona után végre a földalattit is megnyitották 
2004 júliusában. Ekkora tudtak úrrá lenni a bangkoki 
talajkörnyezet nehézségein. A folyamatos beömlések és 
nyirkosság nagy feladat elé állította az építőket. Az MRT 
földalatti rendszer az északi Bang Sue vasúti pályaudvart 
köti össze a központi Hua Lamphong pályaudvarral. 
Jelenleg egy új gyors magasvasúti rendszer megépítésén 
dolgoznak. A Suvarnabhumi Express fogja megoldani a 
városból való kijutást a nemrég átadott vadonatúj 
repülőtérre, a Suvarnabhumi Airport-ra. Várható átadása 
2007, de máris késésekről szólnak a híradások.    

Légi közlekedés:

Bangkok Ázsia egyik legjelentősebb légikikötője. 2005-ben több, mint 90 légitársaság látta el az 
utasforgalom kiszolgálását. Évente 38 millió utas,  160 ezer járat, 700 ezer tonna légi áruszállítás 
jellemzi ezt az óriási csomópontot. Forgalma alapján a világ 15. legnagyobb légikikötője, ázsiai 
viszonylatban pedig a negyedik. A régi Don Muang repülőtér a világ legrégebbi nemzetközi 
repülőtere, 1917-ben kezdte meg működését. Tudnivaló, hogy 20 évvel idősebb, mint a Heathrow-
i. Három légi terminálja úgy 30 km-re található Bangkok szívétől. 

2006 szeptember 28-án nyílt meg a Dél-
Keletre lévő új Suvarnabhumi, ami így 
átvette a hivatalos nemzetközi repülőtéri 
szerepet a régi Don Muang-tól. Két 
párhuzamos kifutópályáját öt terminál és 
a főépület köti össze. Irányítótornya 134 
méter magas. Ez jelenleg a világ 
legmagasabbja, egy méterrel haladja meg 
a Kuala Lumpur nemzetközi repülőtér 
hasonló alkalmatosságát. A légikikötőt 
úgy tervezték, hogy további 15 millió 

utast tudjon kiszolgálni. A régi repülőteret katonai célokra és charter járatok 
indítására használják ezentúl.  

Skytrain és útvonala Bangkokban 
(zöld)

Suvarnabhumi Airport

Suvarnabhumi 
repülőtér 
elrendezése



  9. Nagyvárosi életstílus

Bangkok, ellentétben a nyugati nagyvárosokkal, és említhetnénk még Tokiót, Pekinget vagy 
Szöult, nem sugározza magából a nagyvárosi fáradságot vagy rossz hangulatot. S annak ellenére, 
hogy Ázsia gazdaságilag egyik legjelentősebb városa, Bangkok városi élettere valamiképpen 
relaxáló. Nagyon sok kikapcsolódási lehetőséget kínál. Félreeső zöldövezetek határolják a 
burjánzó nagyvárost. A legtöbb bangkoki figyel arra, hogy elkerülje a csúcsforgalmi időszakokat, 
amelyek hétköznap fél héttől fél tízig, és délután fél öttől este nyolcig tartanak, péntek és szombat 
egész nap. A bangkokiak jó része hétvégén elhagyja a várost, lemegy a közeli tengerpartra 
pihenni. Népszerű közöttük Hua Hin és Pattaya. Mások meglátogatják idős szüleiket, rokonaikat 
Északon, Észak-Keleten. Ám a fiatalok egy része egyre gyakrabban a városban marad, és a két 
szabadnapon más módon próbálnak kikapcsolódni a hétköznapok versenyfutásából. De nagyobb 
részük nekik is szüleik mintájára, munkával tölti el a szombatot, vagy az ilyenkor nyitva tartó 
számos oktatási központok egyikében, netalántán magán oktatóknál tanul, továbbképzi magát.  
Nem egy ritka látvány szombaton, hogy nagy csapatokban vonuló, iskolai uniformisba öltözött 
tinédzsereket és felnőtteket látunk. Néhol a szombat rendes munkanapnak számít. A többség 
azonban egyre inkább arra használja fel a szombati szabadidejét, hogy barátaival vagy 
munkatársaival találkozzon, s bámészkodjon a sok látványosság és attrakció között. 

Trendinek számít a fiataloknál, ha kimennek a 
Sziám-térre vagy más sétáló utcákra és plázákba. 
Hasonlóan sok más nyugati országhoz, ma már a 
fiatalok szívesebben töltik el idejüket a kávézókban, 
mozikban vagy barátaikkal. Lassan kezd megszűnni 
a szombat családi-nap jellege. 
Péntek és szombat este fiatal felnőttekkel vannak 
tele az utcák az éjszakai klubok környéke.  
Más városokkal összehasonlítva, a vallás nem 
játszik nagy szerepet a főváros életében. Azért még 
megmaradt egy jelentős réteg, amely megtartotta 
ilyen jellegű hagyományait. Találkozhatunk 
szerzetesekkel, akik koldulva gyűjtik össze a 
szükségleteiket és az élelem adományokat.    

Templomaik közel sincsenek úgy tele, mint 20 évvel 
ezelőtt. A nyugati életstílus meghódítja a 
városlakókat. A muszlimok szinte teljesen 
asszimilálódtak és átvették a nyugati kultúrát, csak 
kis részük él elkülönülten a Nong Chock kerületben, 
hagyományaikat megtartva. 

MKB pláza



  10. Városszerkezet

Bangkoknak 50 kerülete van. Mindegyik saját 
önkormányzattal rendelkezik, azonban ezek a Bangkok 
Metropolitan Administration felügyelete alá tartoznak. 
Az évek során ahogy Bangkok városa növekedett és 
elterpeszkedett a folyó mentén, létrejött a „metro terület” 
(metropolisz), amely kiterjesztette felségterületét 6 
providenciára. A város főbb üzleti kerületei és a 
lakónegyedek folyamatosan növekszenek. A nyugati 
országokból beözönlött idegenek, továbbá a környező és 
más dél-ázsiai  országokból bevándorló emigránsok, s a 
thaiföldi lakosok hihetetlen mértékben és gyorsasággal 
megnövelték a város népességét. A metro területen nem 
lehetett tovább folytatni a lakásépítési programokat, 
egyre többen a külső város széleken telepedtek le és származás szerinti közösségeket hoztak létre. 
Később a növekvő metropolisz bekebelezte ezeket a telepeket és azok a nagyvárosi dzsungel 
részévé váltak. A város szerkezete: kezdetekben folyó vonalát követte, majd többszörös gyűrűs 
szerkezetet vett fel. A hozzákapcsolódó új telepekkel legyezőszerűen Észak-Keleti irányba 

szétterült.  A külső kerületek létrejöttével a belváros nem tudott tovább terjeszkedni, tehát 
elkezdett felfelé nőni. Jelenleg a városban több mint 1000 felhőkarcoló található meg. A világ 
legmagasabb városai ranglistán a 17. helyet foglalja el. Ezek a számadatok még nem tartalmazzák 
az épülő új épületeket, amelyek az előrejelzések alapján 2007-ben kezdődő építkezési hullám 

Bangkok 50 kerülete

Műhold felvétek Bangkok városszerkezetéről



termékei lesznek.

 Silom, Sathon és Asok belvárosi kerületek az évtizedek alatt Thaiföld üzleti központjává fejlődtek 
ki. A 90-es években Thaiföld a világon legnagyobb növekedési rátát érte el, miközben megtörtént 
a gazdaság átalakulása is. A város drámai változásokon ment keresztül. Asok kerület északi 
szomszédja a Ratchadaphisek terület további 5 km-rel növelte üzleti negyed méretét. Sukhumvit 
terület a maga 15-20 km-es méretével fokozatosan kereskedelmi és lakó negyeddé alakult át. 
Wireless Road és Chitlom rendelkezik a leglátványosabb kinézettel, és itt találhatók Bangkok 
legdrágább telkei. Az Egyesült Királyság Nagykövetsége területének egy része kb. 14.411 m2, 
amely a Wireless Road és a Rama I. út sarkán található, 92 millió USA dollárért kelt el. Ez által 
Thaiföld történetének legdrágább, egy darabban eladott telkévé vált.  

A Dusit melletti Phra Nakho kerület kivételes régi 
épületeivel, s ahol a legtöbb kormányzati hivatal és 
miniszterek központi irodája is megtalálható, egyike 
a leghíresebb turista látványosságoknak. Ez 
felhőkarcoló mentes terület, és néhány építménye 
olyan régi, mint maga Thaiföld. Népszerűségét 
köszönheti olyan látványosságoknak, mint a Grand 
Palace (királyi palota), a Democracy Momument 
(demokrácia emlékmű), Giant Swing, Sanam Luang 
és más egyebek.   

A folyó melletti Thon Buri is gyönyörű részét képzi a 
történelmi múltnak. Wat Arun, Siriraj Hospital muszlim 
imahelyek, de keresztény és hindu templomok szintén 
megtalálhatók Thon Buri-ban. A Győzelmi Emlékmű 
egyike Bangkok legnagyobb busz célállomásainak, bár 
hivatalosan nem busz depó, de a városközponti nagyszerű 
ehelyezkedése miatt mintegy 20 járat és a BTS magasvasút 
is áthalad rajta. 
Bangkok északi és keleti területei elsődlegesen 
lakónegyedek a középosztályszámára. 

Demokráciaemlékmű

Győzelmi emlékmű



  11. Jelenkori problémák, jövőkép

Bangkok egyik régóta tartó súlyos problémája közismerten a túlzsúfolt közlekedés. A már jelenleg 
működő többszintű gyorsforgalmi úthálózat és a tömegközlekedési eszközök közül a magasvasút 
(STR) némileg enyhítettek a helyzet drámaiságán. 

Környezeti problémája a nagymértékű légszennyezettség. Ennek nagy részét a közlekedés és az 
építkezések nyomán ottmaradt por okozza. Az ipari szennyezés is hozzájárul a rossz levegő és 
vízminőséghez. Noha a kéndioxid és ózon szennyezés az utóbbi időben némileg visszaesett, az 
értékek még mindig az egészségügyi határérték fölött vannak. 

Bangkoki levegő



Tesznek erőfeszítéseket arra, hogy a veszélyesen szennyezett csatornákat megtisztítsák. Biológiai 
módszerekkel próbálkoznak, vízililiomot telepítettek mindenfelé, hogy víztisztítóhatását 
kihasználják. De a nagy mennyiségben jelenlévő szemetet nem lehet csak más eszközökkel 
eltávolítani. A trópusi nedves klíma miatt a penész elterjedése mindenütt nagymértékű, ám ezekkel 
a helyiek nem nagyon foglalkoznak. 

Lakóház a bangkoki csatornák egyike fölött



Hasonlóan a többi nagy ázsiai városhoz, itt is széleskörűen 
elterjedt a szerzői jogokat sértő illegális szoftverek és DVD-k 
másolása és forgalmazása. Hivatalos példányok 
megvásárlásának népszerű helye a Pantip Plaza. Látszólag sokat 
tesznek az illegális üzletek felszámolására, de ezt épp úgy nem 
kellő komolysággal kezelik, mint a szex-ipart és a rendőri 
korrupciót. Ezért az intézkedések hatása sem kielégítő, a fekete 
másolatok mindenütt megtalálhatók. 

Másik komoly kérdés a szexipar. Hivatalosan Thaiföldön a 
prostitúció illegális tevékenységnek számít. Ennek ellenére 
Bangkokban megszámlálhatatlan masszázs szalon, szauna, 
találkahely, egy órás hotel szolgálja ki a turisták és helyiek 
minden igényét. A szexipar szervezet több tízezer „dolgozót” 
foglalkoztat. 

2006 december 31-ről elsejére virradó éjjel nyolc bomba robbant 
Bangkokban, három thaiföldi ember halálát és több tucat 
sebesülést okozva. A sérültek között kilenc külföldi volt. 
Felelősséget egyetlen egy csoport sem vállalt a merényletért. Az 
újévi visszaszámlálást a Central World Plaza-nál lefújták, és a 
máshol ünneplő embereknek azt tanácsolták, hogy térjenek vissza 
otthonukba. 

A robbantás egyik 
helyszíne

Illegális DVD bemutató
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