
Két vonattal és egy komppal Dániába  
 

Szimpózium a közlekedési támogatásokról  
 
 
 
Brüsszel és Koppenhága között vonattal utazva az embernek egy kicsit olyan érzése 
támad, mintha világkörüli útra indult volna… Hamburgban izgatottan keressük a 
vágányt, amire a hatalmas és méltóságteljes, minket Dánia fővárosába röpítő 
szerelvényünk érkezik majd. Az erősen InterPici jellegű, két kocsis vonat, ami a két 
város között közlekedik, aztán nem várt, ám annál kellemesebb meglepetésként ér 
minket. Amennyiben indulás előtt nem néztük meg a térképet, további váratlan 
élményt okoz, amikor a német határhoz érve vonatunk begurul egy hajó gyomrába, 
hogy aztán a következő háromnegyed órában a Balti-tenger látványát élvezhessük a 
fedélzeten. A Dánia-térkép ezek után azonban már elengedhetetlennek bizonyul, 
ezért sietősen be is szerezzük egy turistáknak szóló kiadvány keretében. További 
útvonalunkat azonban hiába néznénk meg rajta, mert pont az hiányzik, amit 
keresünk: a vasúthálózat. A kitartóbbak és a sasszeműek hosszas nyomozás után a 
térképen alig kivehető vonalakra akadhatnak, ami kizárásos alapon talán a keresett 
műtárgyakat jelöli. Újra a vonatban aztán, immár a dán szántóföldeket szemlélve 
elmélázhatunk a kérdésen: miért nem szerepel szabad szemmel láthatóan az ország 
vasúthálózata egy turistatérképen? És ez vajon más ország turistatérképein is így 
van? Ez a kérdés elvezet minket ahhoz is, hogy a „világkörüli útra” vállalkozva, miért 
is jöttünk Koppenhágába.  
 
Utunk célja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség1 által rendezett szimpózium 
volt, amelyre a szervezők egész Európából toborozták össze a közlekedési 
támogatások témáján dolgozó szakembereket. A 2006. március 14-én sorra került 
tanácskozás azonban főleg nyugat-európai, és azon belül is német, holland és 
osztrák egyetemek, kutatóintézetek, állami intézmények képviselői vettek részt, 
jelezve, mely országokban foglalkoznak komolyan e témával. A környezetvédő civil 
szervezeteket az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) egyik 
munkatársa és a Levegő Munkacsoport két szakértője képviselte (egyúttal 
egyedüliként az újonnan csatlakozott EU-országok közül). 
 
Miért fontos egyáltalán a támogatások kérdése? Az egyes közlekedési 
alágazatoknak, felhasználóknak nyújtott támogatások alapvetően befolyásolják a 
különböző közlekedési módok közötti versenyt, és növelik a gépjármű-közlekedés 
iránti igényt, miközben a gazdaságra és környezetünk állapotára is jelentős hatással 
vannak – gondoljunk csak például Európában az elmúlt ötven évben hatalmas 
mértékben teret nyert közúti személy- és áruszállításra. Vajon miért terjedt el, és 
használjuk ilyen nagymértékben ezt a közlekedési módot? Csupán azért, mert ez a 
legkorszerűbb és leggazdaságosabb, vagy azért, mert sokkal több állami támogatást 
élvezett évtizedekig, és élvez még ma is, mint versenytársai?  
                                                 
1 A koppenhágai székhelyű Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ, angol rövidítéssel: EEA) 31 
európai országot tömörítő, az Európai Unió által létrehozott szervezet. Célja, hogy környezeti adatokat 
biztosítson az Unió döntéshozóinak és lakosságának. Néhány évente átfogó képet ad Európa 
környezeti állapotáról, közben pedig a döntéshozást elősegítő és hatásait elemző jelentéseket készít a 
környezetvédelem témáiban (mindezek ingyen letölthetők honlapjáról:  www.eea.eu.int).  
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A megbeszélés első része akörül forgott, hogy mit értünk közlekedési támogatások 
alatt? A fogalom meghatározása nem egyszerű. Csak abban értett egyet mindenki, 
hogy ahányféle szervezet, tanulmány és kérdésfelvetés, annyiféle meghatározása 
létezik. A fogalmat lehet szűken, illetve tágan is értelmezni, és az is egyes 
szakértőktől, illetve a megválaszolandó kérdésektől függ, hogy mely elemeket 
sorolnak a szűk vagy a tág értelmezési csoportba. Mindez nagyszerűen előtűnt az 
EKÜ megbízásából német szakemberek által készített 2005-ös jelentésből, 
amelyben összegyűjtötték a közlekedési támogatásokról szóló európai 
szakirodalmat, de amelyben egységes, egész Európára érvényes, számszerű 
következtetéseket levonni már nem igazán tudtak. 
 
A közlekedési támogatások létét tehát senki sem vitatja, a kérdés csak az, hogy 
milyen elemeket vizsgáljunk, illetve vizsgálhatók e fogalmon belül, és melyek 
számszerűsíthetők?  
 
A „közlekedési támogatás” szűk meghatározásra példa a közvetlen állami pénzügyi 
támogatások és a célzott adókedvezmények, illetve adómentességek, míg egy 
kiterjedt meghatározása szerint támogatásként értelmezendők a kedvezményes 
beruházási kölcsönök, állami hitelgaranciák, a felhasználók által meg nem fizetett 
infrastrukturális költségek, a járműgyártóknak gyújtott pénzügyi támogatások, a 
közlekedés strukturális pénzbeli támogatásai, a közhivatalok működésének 
közlekedésre eső része, sőt, a használók által meg nem fizetett környezeti és 
egészségi károk is.  
 
A jelenlévő szakemberek többsége azonban arra hajlott, hogy módszertani okokból a 
pénzügyi és a nem pénzügyi támogatásokat érdemes külön vizsgálni, és nem 
összegezni őket (bár hatásukat egyformán figyelembe kell venni, amennyiben a 
jelenlegi torz piaci feltételeken javítani szeretnénk). A nem pénzügyi támogatások – 
például a környezeti és egészségügyi költségek meg nem fizettetése, a különböző 
közlekedési módokra érvényes eltérő technikai vagy jogi szabályozás – 
nagyságrendileg nagyobb gazdasági előnyt jelenthetnek, mint a pénzügyi 
támogatások, de meghatározásuk sokkal nehezebb (sokszor azonban a pénzügyi 
támogatásokat sem egyszerű kimutatni, hiszen gyakran ezek sem szerepelnek 
közvetlenül az állami költségvetésben).  
 
A közlekedés külső költségeit meghatározni azért sem egyszerű, mert a költségek 
változnak például a földrajzi helyzet függvényében. Az eredmények (és a 
következtetések) pedig attól függően nagyon eltérőek lehetnek, hogy milyen 
elemeket vontunk be a vizsgálatba (arról nem is beszélve, hogy a 
környezetszennyezés hatásainak felmérése, majd a károk pénzre váltása rengeteg 
adatot és sokszor nagyon bonyolult modelleket igényel).  
 
Ami az egyéb, nem pénzügyi támogatásokból adódó gazdasági előnyöket illeti, az 
osztrák környezetvédelmi minisztérium egy tanulmánya szerint Ausztriában 50 
százalékkal emelkednének meg a közúti árufuvarozási díjak, amennyiben a 
tehergépjárművek üzemeltetői a meglévő szabályokat maradéktalanul betartanák. A 
Grazi Egyetem Közgazdasági tanszékének egy tanulmánya pedig módszeresen 
megvizsgált egy sor intézkedést, szabályozást, amely a közúti közlekedést ösztönzi 
az országban, azután pedig az intézkedés hatásait pénzre váltotta. Ilyen szabály 
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például a parkolóhely-építési kötelezettség, amit az állam pénzzel támogat, a családi 
házak építésének támogatása a tömegközlekedéssel nem ellátott helyeken, vagy 
például a területhasználat olyan szabályozása, amely a személygépkocsik 
használatára ösztönzi az embereket.  
 
A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták a Levegő Munkacsoport beszámolóját a 
témában végzett kutatási tevékenységeiről. Mi pedig örömmel nyugtáztuk, hogy 
megállapításaink sok vonatkozásban egybeesnek a nyugat-európai kutatók 
eredményeivel. 
 
Az EKÜ azonban jelenleg messze van attól, hogy a különböző tagországokból ilyen 
részletes adatokkal rendelkezzen, ezért európai léptékben a jövőben inkább a 
legpontosabban és legegyszerűbben összeszedhető adatokra fog összpontosítani, 
például a légi közlekedést érintő adókedvezményekre vagy pedig a közúti 
infrastruktúrára költött európai uniós támogatásokra. Azon pedig, hogy mekkora a 
versenyelőnyt jelentenek a személygépkocsinak, hogy a turistatérképekről 
hiányoznak vagy csak nagyítóval láthatók a vasútvonalak, továbbra is csak 
elmélkedhetünk… 
 

Madarassy Judit 
 

 
A konferencia anyagai angol nyelven a  
http://eea.eionet.eu.int/Public/irc/eionet-circle/transub/library címen találhatók. 
  


