
Gondolatok a vasútról 
 
Az Európai Unió közlekedéspolitikai ajánlásai mindenütt a vasút és általában a közösségi 

közlekedés fejlesztésének elsőbbségét hangsúlyozzák. A tagországok különböző módon 
reagálnak az ajánlásokra. Németországban például, ahol ezer főre 546 gépkocsi jut (Eurostat, 
2006), fantasztikus elővárosi vasúti hálózatot építettek ki, és megkezdték az elhagyott 
szárnyvonalak újjáélesztését (azokon a helyeken is, ahol korábban még a síneket is 
felszedték). Ezzel elérték, hogy még azok is, akik eddig nem mozdultak ki a településükről, 
most kedvet kaptak az utazáshoz. A Föld Napján felkereste a Levegő Munkacsoport sátrát 
egy nyelvtanárnő, és azt mesélte, hogy a legújabb olasz nyelvkönyvekben a család, a lakás, az 
orvos és egyéb alaptémák mellé bekerült a vasút is. Gondot okozott neki, hogy a sokféle 
kötöttpályás közlekedési mód magyar megfelelőjét megtalálja.  

Mi a helyzet ezzel szemben nálunk? 
A folyamatos jegyáremelések ellenére romlik a szolgáltatás színvonala. A közlekedési 

támogatások legnagyobb hányada „hagyományosan” a közúti fejlesztéseknek jut. Ilyen 
körülmények között nem is csoda, hogy a vasút elveszíti a vonzerejét, és ezzel együtt a 
kereslet is csökken. Úgy félnek a kormányok a közúti és a vasúti közlekedés társadalmi 
költségeinek összevetésétől és az árakban tükröztetésétől, mint ördög a tömjénfüsttől! Inkább 
megharmadolják a vasúti hálózatunkat, további bezárásokat is kilátásba helyezve.  

A két legújabb üzenet, a vasúti jegyek további drasztikus emelése és a közalkalmazottak 
kedvezményeinek szűkítése pedig még sajátosabb.  

 
Nyugati árak, keleti színvonal. A jegyárak már most is nagyon magasak. Nemcsak a 

jövedelmünkhöz képest, hanem nemzetközi összehasonlításban is. A Mérnök Újság 2007. 
áprilisi száma a japán vasútról ír olyanokat, amiről itt még álmodni sem merünk. Idézek: „Ha 
ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a jegyek ára még magyar viszonylatban sem tűnik 
magasnak, a jenhez képest meglehetősen rossz forint árfolyam mellett sem, akkor egyértelmű, 
hogy az ilyen vasútnak van jövője, és a korszerű, kultúrált tömegközlekedés nem képzelhető 
el nélküle.” 

 
Modern röghözkötöttség. Hazánkban az ezer főre jutó személygépkocsik száma 280. 

Vagyis még többen lesznek, akik ezentúl legfeljebb az „utazzunk vagy maradjunk” között 
választhatnak.  

 
Balekok, fizessetek! A közalkalmazottak bére az adóbevételek egyik legbiztosabb 

bevételi forrása. Egy vállalkozó – az APEH volt elnökhelyettese nemrég tartott előadása 
szerint – könnyedén megteheti, hogy évekig veszteségesre vagy nullszaldósra „hozza ki” az 
eredményét. Az adóelkerülés egyik leggyakoribb módja, hogy a kisvállalkozás a költségeit 
néhány magán célú vagy fiktív utazással „kiegészíti”. Minderre egy közalkalmazottnak nincs 
módja, miközben a bérének 55%-át adóként vonják el. Mások helyett is ő tartja el a 
tömegközlekedést, a rendőrséget, oktatást, az egészségügyi rendszert. Rossz az üzenete a 
vasúti kedvezmény megvonásának: fizessen többet, aki eddig is rendesen fizette az adóját, 
vagy üljön kocsiba.  
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