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Általános megjegyzések 
 
Az EKFS nem tartalmaz konkrét célkitűzéseket, indikátorokat. Ezeket megköveteli az Európai Unió, 
tehát a végső változatban fognak szerepelni indikátorok. Éves bontásban is meghatározni ezeket az 
értékeket, hogy világos legyen a célhoz vezető út, és hogy számon lehessen kérni az előrehaladást 
(ez is uniós követelmény). Az EKFS kidolgozását ezzel kellett volna kezdeni, hiszen a konkrét 
elérendő célkitűzések alapjában határozzák meg a stratégiát. Így például lényegesen eltérő stratégia 
szükséges, ha például 2020-ig 25%-kal kívánjuk csökkenteni a közlekedés szén-dioxid-kibocsátását, 
mintha például a jelenlegi szinten kívánjuk tartani azt. A konkrét célértékek hiánya miatt az EKFS nem 
tekinthető valódi stratégiának, inkább csak az egymásnak sokszor ellentmondó kívánságok 
gyűjteményének. Érdeklődéssel várjuk, hogy ezek után milyen indikátorok lesznek és ezek milyen 
értékekkel fognak szerepelni, és hogy mindezekhez miként fog igazodni a stratégia. 
 
A fenntartható fejlődés szempontjából a legfontosabb a környezetterhelésre, erőforrásfelhasználásra 
vonatkozó számszerű célok meghatározása. Így például az EKFS-ben rögzíteni szükséges, hogy 
2020-ban mekkorának kell lenni a lesz a közlekedés széndioxid-kibocsátásának, egyéb 
légszennyezőanyag-kibocsátásának, energiafelhasználásának, zajkibocsátásának, 
területhasználatának.  
 
Az EKFS rögzíti „a használó/szennyező fizet” elv gyakorlati megvalósításának szükségességét, és 
elismeri, hogy a közlekedés résztvevői nem fizetik meg az általuk okozott költségeket. Azonban az 
EKFS nem tartalmaz adatokat arra vonatkozóan, hogy mekkorák ezek a költségek. Ezen költségek 
ismerete nélkül viszont nem lehet ésszerű, fenntartható stratégiát alkotni. Ez tükröződik az EKFS-ben 
is, hiszen összességében úgy tervez, mintha a jelenlegi árak a tényleges költségeket mutatnák. A 
témának jelentős nemzetközi szakirodalma van, és Magyarországon is több tanulmány készült a 
témáról (ld. például http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf, 
http://www.levego.hu/kamionstop/kamionkiadvany1.pdf, 
http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf) 
 
 
A továbbiakban a konkrét módosító javaslatokat csak korrektúrajellel, a megjegyzéseket pedig 
korrektúrajellel és sárga háttérrel jelöljük. Mivel ugyanazok az EKFS-ben ugyanazon vagy hasonló 
elemek számos esetben ismétlődnek, általában csak az első előfordulásnál tettünk megjegyzést. 
 
 
 
 
 
Miniszteri köszöntő 
 
A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a 
gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés, 
szállítás állítja elő a GDP 6%-át. Ugyanakkor a közlekedés a felelős a teljes energiafelhasználásunk 
23%-áért, a szén-dioxid-kibocsátás közel 20%-ért, a nitrogén-oxidok kibocsátásának 60%-áért, az 
illékony szerves vegyületek kibocsátásának 40%-áért, a súlyosan egészségkárosító porszennyezés 
túlnyomó részéért, az egészségügyi határértéket meghaladó zaj több mint 70%-áért, Évente 1300-an 
halnak meg, és csaknem 30 000-en sérülnek meg közlekedési balesetben.  A közlekedési hálózatok 
építését és a járműgyártást is figyelembe véve minden tizedik munkahely a közlekedéssel 
kapcsolatos. Ezek az ágazatok azonban szintén jelentős felhasználói a természeti erőforrásoknak és 
súlyosan terhelik a környezetet. Versenyképes közlekedés nélkül ezért sincs versenyképes gazdaság. 
A közlekedés a fejlődés feltétele, mozgatója, és számos esetben az egyik legfőbb hajtóereje. Az 
infrastruktúra fejlesztésére fordított kiadások – megfelelő tervezés és végrehajtás esetén – a 
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leghatékonyabb gazdaságélénkítő ráfordítások közé tartoznak. Azonban a közlekedésre fordított 
összegek nagysága nem szabad hogy meghaladja az adott társadalmi-gazdasági körülmények közötti 
optimális mértéket, ugyanis ez forrásokat von el olyan területekről, amelyekre ott nagyobb szükség 
van. A forrásokat ugyanis mindig a legszűkebb keresztmetszetek feloldására kell összpontosítani, és 
ez sok esetben nem a közlekedés. Az európai trendekhez igazodva az áruszállítási teljesítmények 
növekedése 2000-től rendre meghaladja a GDP növekedési ütemét, a személyközlekedésé pedig 
megközelíti azt. Ennek egyik legfőbb okát az Európai Unió 2001-ben elfogadott közlekedéspolitikája a 
következőképpen határozza meg: „…a közlekedőket nem sikerült megfelelően szembesíteni 
tevékenységük költségével. Mivel az árak nem fejezik ki a közlekedés teljes társadalmi költségét, a 
kereslet rendellenesen nagyra növekedett.” A nemzetközi összehasonlításból az is egyértelműnek 
tűnik, hogy minél versenyképesebb egy gazdaság, annál kisebb a szállításigényessége (az egységnyi 
bruttó hazai termék előállítására jutó szállítási teljesítmény.) Egységes, összehangolt és széleskörű 
társadalmi egyetértéssel támogatott közlekedésfejlesztési stratégia szükséges ahhoz, hogy 
Magyarország képes legyen lépést tartani versenytársaival, és képes legyen élni a siker ígéretét 
magukban hordozó adottságaival. 
Magyarország gazdaságföldrajzi fekvése igen kedvező, a kontinens politikai és gazdasági 
átrendeződése következtében a perifériálisból fokozatosan központi helyzetbe kerül, több Kelet- és 
Nyugat-Európát összekötő közlekedési folyosó halad rajta keresztül. Komoly esély mutatkozik tehát 
arra, hogy hazánk ne csupán tranzitország legyen, hanem egyre nagyobb hozzáadott értéket előállító 
logisztikai központtá és utazási, turisztikai célponttá váljék. Ehhez azonban mielőbb le kell dolgoznunk 
azokat a több évtizedes elmaradásból fakadó versenyhátrányokat, amelyek miatt Magyarország eddig 
nem, vagy csak részben tudta kihasználni lehetőségeit. 
Az elkészült Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia célja, hogy a közlekedés megfelelő mértékben 
járulhasson hozzá fejlett infrastruktúrájával, korszerű személy- és áruszállítással a gazdaság 
növekedéséhez, versenyképességéhez. Céljaink meghatározásánál figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy a közlekedés napjainkban új kihívásokkal néz szembe. Miközben az egyik oldalon a 
világgazdaság fejlődésének egyik fontos alapeleme, a gazdasági igények kiszolgálója, az emberek 
mozgási szabadságának és magasabb életminőségének biztosítéka, addig a másik oldalon ökológiai 
károkat okoz, veszélyezteti az emberi életet és az egészséget. Sok esetben a közlekedés már magát 
a közlekedést lehetetleníti el. Ez mutatják egyrészt a súlyosbodó környezeti és egészségi károk, a sok 
helyütt egyre gyakoribb forgalmi torlódások, valamint az, hogy a közösségi közlekedést, a kerékpárt 
igénybe vevők és a gyalogosan közlekedők egyre nagyobb hátrányt szenvednek, egyre nehezebbé 
válik számukra a mobilitási igényeik kielégítése. A közlekedéspolitika, a közlekedésfejlesztési 
stratégia feladata ennek az ellentmondásnak a feloldása is: nyilvánvaló ugyanis, hogy a mobilitási 
igényeket nem lehet és nem is célszerű korlátlanul kielégíteni, hanem csak olyan mértékben, ami 
megfelel a fenntarthatóság követelményeinek. A közlekedés azonban a jelenlegi helyzetében és az 
előrejelzett alakulása esetén fenntarthatatlan – amint azt az Európai Unió és az OECD több 
dokumentumában is megállapította.  
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007 és 2020 közötti időszakot átívelő Egységes 
Közlekedésfejlesztési Stratégiája arra törekszik, hogy rövid, közép- és hosszú távon egyaránt 
igazodjék az új kihívásokhoz, egyúttal minél teljesebb mértékben szolgálja a társadalom és a 
gazdaság érdekeit a környezeti és kulturális értékek minél nagyobb fokú megóvása, megőrzése 
mellett. 
Az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia előtt álló legnagyobb kihívás éppen az, hogy az 
érdeklődő szakmai és civil közvélemény által, majd a gyakorlatban is megmérettetve mennyiben 
bizonyul alkalmas eszköznek a fenti elvárások beteljesítésére. A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium újabb ágazati stratégiai dokumentumát azzal a meggyőződéssel tárjuk a széles 
nyilvánosság elé, hogy képes lesz megfelelni ebbéli küldetésének. 
 
 
 
III. oldal: 
Korunk fő közlekedési problémája éppen a magas fokú mobilitás iránti igény és annak 
kielégíthetősége közötti szakadék. A mobilitási igény ilyen foka elsősorban annak a következménye, 
hogy a közlekedők nem szembesülnek tevékenységük valódi költségeivel, valamint hogy a 
szabályozás nem kellő mértékben veszi figyelembe a környezetvédelmi és területhasználati 
korlátokat. 
 
 

Törölt: arra kell választ adnia, 
hogyan lehetséges a növekvő 
mobilitási igényeket a káros 
következmények 
minimalizálása mellett 
kielégíteni. 



 3 

E növekvő kereslet Magyarország gazdasága számára – tekintettel a kedvező földrajzi fekvésből 
fakadó jó kiinduló feltételekre – sokak szerint fontos kitörési pontot jelenthet akkor, ha az áruszállítási, 
logisztikai szolgáltatások gazdaságfejlődésre gyakorolt pozitív hatásait erősíteni, negatív – elsősorban 
a környezetre gyakorolt – káros hatásait pedig mérsékelni lehet. Azt is tekintetbe kell venni azonban, 
hogy önmagában a kedvezőtlenebb földrajzi fekvés nem gátja a gazdasági fejlődésnek – ezt 
Svédországtól Űj-Zélandig számos ország példája bizonyítja. 
 
A közlekedési infrastruktúra szerepe kettős: ki kell szolgálnia a meglévő közlekedési igényeket, 
tudatos fejlesztésével pedig olyan jövőbeni igényeket kell tudnia kielégítenie, amelyek a kitűzött 
társadalmi-gazdasági célokat szolgálják. Az igényeket nem kell és nem is lehet teljes mértékben 
kiszolgálni, mert ennek környezeti, gazdasági és társadalmi korlátai vannak. 
 
 
IV. oldal 
Az ország versenyképességének és a lakosság életminőségének javítása egyaránt igényli a fizikai 
elérhetőség javulását, hatékonyabb áruszállítási és személyközlekedési rendszerek működtetését. 
Mindezt úgy, hogy a gazdasági-társadalmi és környezeti fenntarthatósági elvek erősödjenek, a 
mobilitási esélyegyenlőség javuljon és a jelenleginél költséghatékonyabb közlekedési rendszer jöjjön 
létre. 
Az elérhetőséget gyakran rendkívül leegyszerűsítve értelmezik, ami hibás döntéshez vezethet. A 
témának jelentős szakirodalma van, itt csak példaként villantanánk fel négy szempontot. 
Az utazással eltöltött idő gyakorlatilag független egy ország fejlettségétől vagy a közlekedési 
infrastruktúra állapotától. Tanzániában az emberek átlagosan ugyanannyi időt töltenek el utazással, 
mint az Amerikai Egyesült Államokban. A különbség a megtett távolságban van. Aligha érdemes-e a 
közlekedési infrastruktúrát azért fejlesztenünk, hogy például ösztönözzük a városi terjeszkedést, illetve 
hogy minél távolabb kerüljön egymástól a lakás és a munkahely. 
Gazdasági és környezetvédelmi szempontból is megkérdőjelezhető az a törekvés, hogy a sűrűn és a 
ritkán lakott területeken is hasonló mértékben kívánjuk biztosítani az elérhetőséget. Az utóbbi esetben 
ugyanis a fajlagos költségek rendkívül megugranak. Sok esetben célszerű például inkább a helyi 
munkalehetőségeket támogatni, mint hatalmas költséggel a közlekedést fejleszteni és fenntartani. 
Az elérhetőséget esetenként nem új közlekedési infrastruktúrával, hanem keresletkorlátozással lehet 
javítani. Például Londonban és Stockholmban a torlódási díj bevezetését követően a nagy többség 
számára lényegesen javult az eljutási idő. 
Az új utak újabb, korábban nem létező forgalmat gerjesztenek, ami növeli a közlekedési torlódásokat, 
és így romlik az elérhetőség. 
 
 
7. oldal: 
Célunk a gépjármű-közlekedéssel együtt járó, fokozott környezetterhelés mérséklése. Nemcsak a 
növekedés miatti környezetterhelést kell csökkenteni, hanem a meglévőt is. 
 
Célunk az energiahatékonyság javítása. A közlekedés energiafogyasztása folyamatosan növekszik a 
fajlagos energiafelhasználás mutatóinak javulása ellenére. Az energiaellátás biztonsága és a 
fenntartható mobilitás igénye további energiahatékonyság-javulást, az üzemanyag-források 
diverzifikálását, valamint a közlekedési energiafelhasználás abszolút csökkentését követeli. Az 
Európai Unió 2006 októberében elfogadott Energiahatékonysági Cselekvési Terve a közlekedés terén 
az energiafelhasználás 26 százalékos csökkentését irányozza elő 2020-ig. 
 
A megújuló energia alatt a közlekedésben elsősorban az agroüzemanyagokat szokták érteni. Ezek 
előállítása és felhasználása azonban sok problémát vet fel, amelyek egy részére legutóbb az EU Zöld 
Könyve („Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés lehetőségei”, 2007. 
július 29.) is figyelmeztetett. Hazánkban sem végeztek a felmerülő problémákkal kapcsolatban 
megfelelő mélységű, szektorokon és érdekcsoportokon átnyúló vizsgálatokat.  
1) Az Európai Unió, az OECD, valamint hazai kutatók tanulmányaiból is jól ismert, hogy a 
gépjármű-közlekedés nem fizeti meg az általa okozott költségeket. Így a motorizáció további 
támogatása ellentétes a szennyező fizet elvvel és a piacgazdaság elveivel. Az agroüzemanyagoknak 
nyújtott eddigi és tervezett adókedvezmények és közvetlen támogatások ezzel szemben évente több 
tízmilliárd forint támogatást jelentenének a motorizációnak.  
2) Az üzemanyagok adója jelenleg nagyjából a közlekedéshez szükséges infrastruktúra 
építésének, fenntartásának és üzemeltetésének a költségeit fedezi. Indokolatlan és igazságtalan 
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lenne, ha ezekhez a költségekhez kevésbé járulnának hozzá mindazok, akik agroüzemanyagot 
tankolnak a kocsijukba.  
3) Ezen támogatások miatt csökkennek az államháztartás bevételei, aminek következtében más 
területeken kell megszorításokat alkalmazni, illetve az adóterheket növelni. Ez önmagában még nem 
lenne baj, ha ezek a támogatások valóban a környezet védelmét szolgálnak, azonban korántsem ez a 
helyzet. 
4) Az agroüzemanyagok előállításának magas az energiaigénye, különösen a magyarországi 
természeti feltételek mellett. Sok esetben a bevitt fosszilis energia mennyisége közel azonos, sőt, 
néha több mint amennyit végső soron az adott agroüzemanyagból nyerünk. Tehát alig vagy semmivel 
nem járul hozzá a fosszilis energiafogyasztás csökkentéséhez. 
5) Az etanol kisebb energiatartalmú, mint a benzin, emiatt az etanolos autó 20-25 százalékkal 
(autópályán esetleg csak tízzel) többet fogyaszt, mint a benzinüzemű. 
6) Az agroüzemanyagokat csak intenzív mezőgazdasági termeléssel „kifizetődő” előállítani, ami 
jelentős környezetszennyezéshez, természetromboláshoz vezet, újabb monokulturák kialakulását 
idézi elő. 
7) Az agroüzemanyagok előállítása során igen nagy mennyiségű szennyvíz, szennyezőanyag 
keletkezik. 
8) Az agroüzemanyagok ugyanazokért a forrásokért – termőföld, műtrágya stb. –  versenyeznek, 
mint az élelmiszer-termelés. Ez azt jelenti, hogy az agroüzemanyagok szélesebb körű termesztése 
esetén az élelmiszerárak nagy mértékű emelkedésével lehet számolni. Ezt már most láthatjuk egyes 
országokban. (Figyelmeztető jel az idei rossz kukoricatermés, ami szintén az élelmiszerárak érezhető 
emelkedéséhez vezet. Mivel a kukorica az agroüzemanyagoknak is egyik alapanyaga, semmiképpen 
sem szabad az egyébként is szűk kínálatot tovább csökkenteni azzal, hogy a megtermelt kukorica egy 
részét agroüzemanyagok előállítására fordítjuk.) 
9) Az agroüzemanyagok iránt mesterségesen gerjesztett kereslet a fejlődő országokban már 
eddig is súlyos természetpusztításhoz vezetett (például a pálmaolaj termelése érdekében semmisítik 
meg Indonéziában az őserdőket, és helyükön monokulturákat hoznak létre). A biodiverzitás 
csökkenésén túlmenően ez az éghajlatváltozást is felerősíti. 
10) Az agroüzemanyagok előállítása fajlagosan alacsony élőmunka-igényű, így a vidékiek 
foglalkoztatásának további csökkentése irányába hat. (Például a kabai cukorgyár– a cukorrépa-
termelők és az üzem együtt – jóval több munkaérőt igényelt, mint most, amikor átállítják 
agroüzemanyagok előállítására.) 
11) Az agroüzemanyagok esetében az egy hektárra jutó termelési érték alacsonyabb, mint az 
egyéb mezőgazdasági termékek esetén. (Különösen igaz ez a repcére, amelynél legfeljebb fele 
akkora termésátlagot tudunk elérni, mint az északabbra fekvő országok.) 
12) Még abban az esetben is, ha az agroüzemanyagoknak lennének környezetvédelmi előnyei, a 
gépjárművek által okozott szennyezést sokkal gazdaságosabban, hatékonyabban lehet csökkenteni a 
környezetkímélőbb közlekedési módoknak nyújtott támogatással, valamint a külső költségek 
beépítésével az árakba. 
13) Nem szerencsés üzenet a külföldiek közül egyedül svéd vendéget meghívni. A 
„környezettudatos” Svédország agroüzemanyag-igényét más országokból elégíti ki, jelentősen 
növelve országa ökológiai lábnyomát. Egyébként Svédországban 456, miközben a hasonlóan magas 
életminőséget élvező dánoknál csak 354 személygépkocsi jut 1000 lakosra (Eurostat, 2006). 
14) A fenti problémák ellenére nem vethető el teljes mértékben az agroüzemanyagok előállítása. 
Azonban csak a kisebb üzemekben, decentralizáltan, elsősorban a helyi hulladékok és az 
alkalmankénti túltermelés feldolgozását, valamint a térségben történő felhasználását tartjuk megfelelő 
körülmények esetén elfogadhatónak. A nagy szállítási távolságokat, a nagy üzemméretből adódó 
feszítő nyersanyagellátási kötelezettségeket, valamint az exportot nemzetgazdasági és környezeti 
szempontból egyaránt megalapozatlannak tartjuk.  
Mindenek előtt pedig megfelelő szakmai elemzésekkel kell alátámasztani a döntéseket.  
 
 
Célunk a közösségi közlekedés arányának megőrzése az EU25 átlaga feletti szinten. Elő kívánjuk 
segíteni a személyközlekedési munkamegosztás optimalizálását. Az egyéni közlekedés 
részarányának növekedésével szemben a közösségi közlekedés csökkenő tendenciát mutat. Ennek 
oka nagyrészt az elmúlt évek elhibázott közlekedéspolitikája, amely mértéktelen támogatásban 
részesítette a személygépkocsi-használatot, ugyanakkor leépítette a közösségi közlekedést. Az előbbi 
támogatásának egyik példája, hogy az utóbbi években reálértékben jelentősen csökkent az 
üzemanyagok jövedéki adója, továbbá az áfát is mérsékelték. Ugyanakkor a közösségi közlekedés 
áfáját és a viteldíjakat jelentősen emelték, a járatokat szűkítették. A személygépkocsi-használatot 
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óriási mértékben ösztönzi, hogy a magánhasználatát igen gyakran törvényellenesen céges 
költségként számolják el, ami évente mintegy 800 milliárd forint bevételkiesést eredményez az 
államháztartás részére. 
 
 
8. oldal 
Célunk, hogy a környezetkímélő ágazatok részaránya növekedjen. (Itt számszerű értéket szükséges 
előirányozni.) 
  
Leginkább a nagytérségi közúti forgalomban kell megoldást találni a nagy tengelynyomású járművek 
közlekedését biztosító megfelelő útminőségre. A költségeket teljes egészében ezen járművek 
üzemeltetőire kell terhelni. 
 
A közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztése számos esetben gazdaságélénkítő hatással bír. Sok 
esetben viszont ez a hatás nem következik be, illetve az adott összeget más célokra felhasználva, a 
gazdaságélénkítés sokkal jelentősebb. (Részletesebben ld. 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/autopalya.pdf)  
 
 
14. oldal 
a közlekedésbiztonság javítása érdekében elsősorban a jelenleg alkalmazott eszközrendszer 
felülvizsgálatára van szükség: meg kell vizsgálni a beavatkozások fő területeit, meg kell határozni az 
intézkedések célcsoportját, erős politikai támogatás és közigazgatási koordináció mellett hatékony 
magatartásformáló intézkedéseket szükséges foganatosítani szigorú és következetes ellenőrzéssel, 
valamint a „kikényszerítő eszközök” alkalmazásával. Jelentősen meg kell erősíteni a 
közlekedésrendészetet és a közlekedési hatóságot. 
 
Az egyik dimenziót a lokális és regionális hatások képezik, amelyek a levegőszennyezést, a zaj- és 
rezgésterhelést, a természeti környezet igénybevételét és befolyásolását ölelik fel. Ez a dimenzió a 
"klasszikus értelemben" vett környezetvédelem. Itt csak a legfontosabb hatásokat emeljük ki. A 
közlekedési eszközök javításához, fenntartásához kapcsolódó szennyvízkibocsátást, 
hulladékképződést, az elhasználódott gépjárművek kezelését az ipari tevékenységekhez soroljuk, 
valamint az infrastruktúraépítés és -működtetés hulladékképző, a síkosságmentesítés talajszennyező 
hatását stb. figyelmen kívül hagyjuk. Pedig ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni! 
 
 
15. oldal 
Stagnál, illetve kis mértékben növekvő tendenciájú viszont a nitrogénoxidok 
és a szilárd részecskék (NOx és PM10) kibocsátása, amelyek egészségügyi hatása kiemelt 
jelentőségű, mivel a WHO vizsgálatai rákkeltő és mutagén hatást igazoltak. A nitrogén-oxidok pedig 
prekurzorai az ugyancsak egészségkárosító talaj-közeli ózonnak. Lényeges, hogy nagy mértékben 
növekedett a PM2.5, a platina és amtimón szennyezés, továbbá igen jelentős a gépjárművek 
(elsősorban a gumiabroncsok) kopásából származó levegőszennyezés. Az ózonszennyezés pedig az  
éghajlatváltozás következtében is egyre nagyobb veszélyt jelent. 
 
A közlekedési zaj – Itt is szükségesek lennének adatok!! 
 
 
21. oldal 
A közlekedés intézményrendszere korszerűsítésének jelentős állomása volt 2006-ban a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság (NKH) létrehozása, ezzel jelentős átalakuláson ment keresztül a közlekedési 
felügyeleti rendszer. Az NKH valamennyi közlekedési ágazat általános hatósági és szakhatósági 
feladatait ellátja, azonban személyi és tárgyi feltételeinek erősítésére van szükség. 
 
 
24. oldal 
A városi közlekedéspolitika életminőségre gyakorolt hatása miatt prioritást élvez rövid távon a 
közforgalmú közlekedés arányának növelése.  
 
 

Törölt: tartósan az EU25 
átlaga feletti szinten maradjon

Törölt: .

Törölt: csökkenésének 
megállítása, hosszabb távon 
pedig a folyamat megfordítása.
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25. oldal 
Emellett az intézkedések között helye van a szelektív, a hiányzó, elkerülést biztosító közúthálózati 
elemek kiépítésének is. 
Az elkerülő utak megfelelő feltételek mellett valóban segíthetik a település belső részeinek 
tehermentesítését és így hozzájárulhatnak a lakosság életminőségének javításához. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni az elkerülő utak által okozott problémákat, és ezeket az elkerülő út 
megépítésével egyidejűleg szintén kezelni kell.  
Az elkerülő utak megépítése esetén a településeken belül általában nem javul a közlekedésbiztonság, 
sőt gyakran romlik (ld. Az elkerülő utak közlekedésbiztonsági hatásai: 
http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/03/2976.hpp). Ez azt jelenti, hogy a kedvező hatás elérése 
érdekében minden elkerülő út építése esetén megfelelő forrásokat szükséges biztosítani a 
településen belüli utak forgalmának csillapítására.  
Az elkerülő utak mentén gyakran telepítenek nagy forgalmat vonzó létesítményeket (raktárbázisok, 
bevásárlóközpontok stb.). Ezek újabb jelentős forgalmat gerjesztenek a településen belül is, gyakran 
semlegesítve az elkerülő út kedvező hatását. Ezért az elkerülő út megépítésének feltétele kell hogy 
legyen a megfelelő területrendezési szabályozás. Bár ez az önkormányzatok hatásköre, azonban az 
állam szabhat olyan feltételt, hogy csak akkor finanszírozza az útépítést, ha a település 
önkormányzata meghozza a szükséges szabályozást. További gond, hogy az út megépülésével az 
említett létesítmények számára felértékelődnek az út menti területek. Ez azt jelenti, hogy a 
közpénzekből megépült utak túlzott mértékben gyarapítanak magánvagyonokat. (Értesüléseink szerint 
ezzel kapcsolatban  már az Európai Bizottságnál is merültek fel aggályok.) Tehát amennyiben mégis 
megépülnek ilyen létesítmények, azok tulajdonosait a terület értéknövekedésének megfelelő adóval 
kell terhelni – amint azt számos országban meg is teszik. 
Az elkerülő utak sok esetben a település körüli értékes zöldterületeket foglalják el, illetve szabdalják 
fel. A települések alapvetően szép természeti környezetben létesültek valamikor, azonban mostanra 
sok esetben csak a település szélén maradt viszonylag összefüggő zöldterület. Ezért törekedni kell 
arra, hogy az elkerülő utak lehetőleg minél kevesebb területet vegyenek igénybe (pl. lehetőleg csak 
kétszer egy sávosak legyenek), és minél kevésbé károsítsák a települések körüli természeti értékeket 
– még akkor is, ha ez esetleg többletköltségekkel jár. A jövőbeli versenyképességünk egyik fő forrása, 
a még meglevő, de nem értékén kezelt biodiverzitás, természetes és féltermészetes területeink. Ezt a 
komparatív előnyünket feltétlenül meg kell őrizni. Vagyis a zöldterületek, zöld folyosók hálózatának 
védelmét illetve helyreállítását prioritásként kell kezelni a fejlesztéseknél. 
 
 
28. oldal 
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma ütemében változóan, de állandóan növekszik (lásd: 12. 
ábra). Úgy tűnik, hogy a motorizáltságunk – hosszabb időtávra is visszatekintve – mintegy 
függetlenedni látszik a személyközlekedést jellemző nemzetközi tendenciáktól. A tartós, bár ingadozó 
ütemű növekedést kevésbé befolyásolta a GDP visszaesése, a reáljövedelmek több éven keresztül 
tartó csökkenése. A vásárlási kedv mögött a lakosság évek óta (egy évtizednél is hosszabb ideje) 
elhalasztott keresletének „pótlása” húzódik meg. Ld. a korábbi megjegyzést a személygépkocsi-
közlekedés támogatásáról. Egyébként számos példa bizonyítja, hogy megfelelő intézkedésekkel 
megállítható vagy jelentősen csökkenthető a személygépkocsik számának és használatának a 
növekedése. 
 
 
30. oldal 
A légi közlekedés növekedésével egyre nagyobb figyelmet kapnak a repülés globális, az 
éghajlatváltozással összefüggő hatásai, annak ellenére, hogy jelenleg a légi közlekedés CO2 

kibocsátása csupán az összes kibocsátás 3%-át teszi ki (más kérdés, hogy a magaslégköri nitrogén-
oxid kibocsátásnak is tulajdonítanak – egyelőre nem tisztázott mértékű – felhőképződést módosító, az 
éghajlatváltozást elősegítő hatást – ezeket a hatásokat is figyelembe véve az arány mintegy 6%-ot 
tesz ki). 
 
A légi közlekedés energiahatékonyságának javítását, globális környezeti hatásának mérséklését 
szolgáló fontos eszköz lehet a repülés bevonása az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe 
(amelyet az Európai Unió erőteljesen preferál) vagy az ICAO égisze alatt kialakítandó globális 
emisszió-kereskedelmi rendszerbe. Célszerű a repülőjegyadó bevezetése, amint azt az EU több 
országában is megvalósították. 
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Az arányos és környezeti szempontból fenntartható fejlesztés elvét követve szükségszerű a közösségi 
közlekedés fejlesztése – még akkor is, ha primer oldalon gazdaságtalannak tűnik. A közösségi 
közlekedés gazdaságosságát nem lehet csak üzemgazdaságossági szinten vizsgálni. Már most is évi 
több száz milliárd forint nemzetgazdasági veszteséget okoz például, hogy Budapesten jelentősen 
romlott a tömegközlekedés aránya. A további romlás oda vezethet, hogy összeomlik az ország GDP-
jének 40%-át előállító térség közlekedése, ami beláthatatlan gazdasági károkat idézhet elő. 
 
 
31.oldal 
Gyengeségek (Gy) 
Itt fel kellene sorolni a fentebb említett nyílt és rejtett támogatásokat, a gyenge ellenőrzést és 
szankcionálást, valamint az alacsony közlekedési kultúrát. 
 
Lehetőségek (L) 
Kiegészítendő a gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával, az externáliák 
internalizálásával, a szigorúbb ellenőrzéssel és szankciókkal, valamint a hatékony 
felvilágosítással. 
 
 
34. oldal 
 
a közúti személyközlekedés növekedése a zsúfoltság növelésével rontja nemcsak a személyautó-, 
hanem az autóbusz-közlekedés, az egyéb közösségi közlekedés, valamint a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés minőségét; 
 
A stratégiai cél megvalósíthatósága: 
Kiegészítendő a következőkkel: az externáliák internalizálása, az adócsalások visszaszorítása, a 
forgalomcsillapítás, a megfelelő területrendezési szabályok, előírások 
 
 
38. oldal 
a mai rendszer sem pénzügyi, sem környezeti, sem társadalmi, sem közlekedéshálózati szempontból 
nem tartható fenn; 
a lakosság azon része, amely szenved a közúti közlekedés ártalmaitól, élesen ellenez mindenfajta 
fejlesztést. Ez a mondat értelmetlen és nem igaz, ezért törlendő. Így például a 86-os út mentén a 
kamionforgalomtól szenvedők igencsak szorgalmazzák a vasúti áruszállítás fejlesztését. 
 
 
40.oldal: 
(A közúti közlekedési balesetekben elhunytak számának évi 500 fő alá történő csökkentése) 
A cél megvalósításának eszközei 
A legfontosabb eszközként itt felsorolandó a személygépkocsi-használat és közúti árufuvarozás 
csökkentése. 
 
 
Új 50. oldal (az oldalszámozásban már korábban hiba van!)  
Az áruszállítási munkamegosztásban a környezetkímélő ágazatok részarányának az EU25 
átlaga feletti arányának biztosítása 
 
 
Új 55. oldal 
Mindenképpen törekedni kell az externális költségek – EU-s kidolgozás alatt lévő módszertan szerinti 
– internalizálásának megvalósítására, mivel a „használó fizet” elvet követve a környezetvédelmi 
költségekkel jórészt mentesíthető lenne a költségvetés, ésszerűbbé válna a közlekedési rendszer, 
csökkenne a környezetszennyezés és az ország energiafüggősége, felgyorsulna a nemzetgazdaság 
szerkezetének korszerűsödése. 
 
A lehetséges támogatások között meg kell említeni a megújuló energiahordozók ártámogatását, 
valamint az alternatív üzemanyagok jövedéki adókedvezményét, illetve a zöld közbeszerzésre 
vonatkozó szabályozást.  Ld. fentebb az agroüzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzést! 

Törölt: hoszszabb távon 
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Új 62. oldal 
Magyarország gazdasági fellendülésének nemcsak a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése a feltétele, 
hanem a teljes közúti szektor fejlesztése. Nem ez – sőt egyre kevésbé ez – az ország gazdasági 
fellendülésének feltétele. Részletesebben ld. http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/autopalya.pdf) 
 
A gyorsforgalmi utak jelentős részének fontosságát nem nemzetközi egyezségek, hanem a 
magyarországi igények indokolják, így főként területfejlesztési, gazdasági növekedést serkentő 
hatásuk miatt kerülnek kiépítésre. Ld. az előbbi megjegyzést. 
 
 
Budapest, 2007. október 2. 
 

Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 
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Megjegyzések az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia  
I. Zöld Könyv tervezetéhez 

 

1 Versenyképesség, gazdaságosság 
 
Sok helyen előfordulnak ezek a fogalmak, például rögtön a Bevezetésben, a II. lapon:  
 
„Az Európai Bizottság 2006-ban vizsgálta felül tízéves közlekedéspolitikáját5, amely során a 2001-ben 
megfogalmazott célok egy részét módosította. Az egyik legjelentősebb változás a komodalitás elvének 
felismerése. Ennek alapelve kimondja, hogy minden közlekedési módnak önmagában kell 
versenyképesnek, környezetbarátnak és biztonságosnak lennie. A közlekedési módok 
összehangolásával az előbbi tulajdonságok együttes, szinergikus hatását pedig fokozni kell.” 
 
Kivel szemben lesz egy közlekedési mód önmagában versenyképes? 
 
A gazdaságossággal az a gond, hogy az externáliák, a környezetvédelem és az 
energiahatékonyság – sőt, bár ez nem szerepel a horizontális szempontok között, de az 
időtényező – együttes figyelembevételével lehet csak értelmesen összevetni a különféle 
közlekedési módok gazdaságosságát. 
 
A 8. lapon ez meg is említtetik, de aztán mintha el lenne feledve: 
„A másik fontos terület – a valós társadalmi költségekhez való közelítés mentén – a gazdaságosság 
kérdése.” 
 
36. lapon: 
„A komodalitás nem más, mint a különböző közlekedési módok optimalizált együttes alkalmazása. 
Ezen belül valamennyi közlekedési alágazatnak önmagában is hatékonynak és versenyképesnek, 
környezetbarátnak, valamint biztonságosnak kell majd lennie. Ez az elv biztosítja az integrált 
közlekedési rendszer optimális erőforrás felhasználású és fenntartható működtetését. A kérdés 
megfelelő kezelése a közösségi közlekedés szerepének szinten tartása szempontjából igen jelentős.”  
 
Ide tartozik, hogy az áruszállítási SWOT elemzésből a 48. lapon kimaradt a közúti szállítás 
rejtett támogatása, amit a Levegő Munkacsoport tanulmányban mutatott ki, és a 
tanulmányban foglaltakat érdemben még senki sem cáfolta. 
Tisztázni kellene, hogy milyen makrogazdasági, társadalmi érdek fűződik a közúti fuvarozói 
piac kiszolgálásának hazai tulajdonban maradásához, mekkora az a rejtett vagy nyílt 
támogatás, ami nemzetgazdasági szinten még megéri. 
 
Szintén a gazdaságossággal van a gond az infrastruktúra rész alábbi mondataiban: 
 
A 64. lapon: 
„Ezért együtt kell végrehajtani a mai körülmények között gazdaságosan nem működtethető 
mellékvonalak bezárását és a perspektivikus hálózati elemek intenzív fejlesztését.” 
 
Továbbá: 
„Ugyan a vasúti hálózat sűrűsége európai mércével magasnak tekinthető, de ha nincs rajta megfelelő 
nagyságú forgalom, akkor nem üzemeltethető gazdaságosan.” 
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2 Modalitás  
„A legfontosabb sikermutató a jelenlegi – a környezetet kevésbé terhelő közlekedési alágazatok 
európai átlaghoz mért – kedvezőbb modális arányának megőrzése.” 
 
Ez több helyen is előfordul (pl. 8. lap, 10. lap).  
Mi történik, ha ez a mutató az EU-ban hirtelen nagyot romlik? Jobban örülnék, ha pontos 
értéket tűzne ki a stratégia célul azzal, hogy ha az EU átlag ennél jobb, akkor annak is fölé 
megyünk.  
 
A szállítási modalitásban említés nélkül marad a közúti szállítás mesterségesen előidézett 
versenyelőnye a vasúttal szemben (a vasútnak meg kell fizetnie a pályahasználati díjat, a 
közútnak nem), pedig érintőlegesen – a kombinált fuvarozás helyzeténél – szó esik róla. Csak 
meg kellene nyíltan fogalmazni, mondjuk a 49. lapon ebben a részben: 
„I. kulcsterület: Közlekedési munkamegosztás 
II. A kedvező áruszállítási munkamegosztásnak (E-i.) és a vasúti hálózat sűrűségének köszönhetően 
(E-v.) – kihasználva a kedvező földrajzi elhelyezkedést (E-iv.), – jelentős javulás érhető 
el hazánk versenyképességében, elsősorban a vasúti infrastruktúra, másodsorban a folyami hajózás 
fejlesztésével. 
Ehhez azonban a vasútra jelenleg jellemző negatív tényezőket is orvosolni kell. Ez leginkább az 
elavult hálózat (GY-i.) felújítását és a korszerűtlen vasúti járműpark (GY-iv.) cseréjét jelenti. 
Mindezen túl, az ország méretéből adódó könnyű elkerülhetőség (V-ii.) megakadályozása érdekében 
a szolgáltatásjellemzők (GY-iii.) javítására és a költséghatékonyság (E-vii.) további kihasználására 
van szükség.” 
 

3 Húzóágazat? 
Több helyen is említtetik, hogy (a 8. lapról): 
„A magyar gazdaság fejlődése bebizonyította, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlettsége a 
versenyképesség, a jövedelemtermelő képesség egyik húzótényezője.” 
Ugyanakkor – erre ebben a tanulmányban is van ábra – az látszik, hogy a közúti szállítás a 
GDP növekedésétől elszakadva szárnyal.  
 
38. lapon: 
„Világméretekben, és az Európai Unióban is az áruszállítási teljesítmények növekedési üteme tartósan 
meghaladja a GDP növekedési ütemét. 1993-tól Magyarország is ezt a trendet követi. 1989 és 1993 
között a GDP 1%-os csökkenése az árutonnakilométer-teljesítmények (átkm-teljesítmény) 2,88%-os 
csökkenését váltotta ki, 1993 és 2005 között azonban a tendencia megfordult, a GDP 1%-os 
növekedésével az átkm-teljesítmények átlagosan 1,81%-os növekedésével járt együtt. Az integráció 
szélesedésével az áruszállítási intenzitás (az előrejelzéseknek megfelelően) tovább erősödött, és a 
2001-2005 közötti periódusban az elaszticitási együttható meghaladta a 3,8%-ot (lásd: 14. ábra).” 
 
Tehát attól, hogy egy időszakban a GDP, a gazdaság teljesítése visszaesése idején a szállítás 
is visszaesett, még nem következik, hogy ha a szállítás nő, attól nő a gazdaság is. Vannak 
statisztikai elemzések, amelyek arra utalnak, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. 
 

4 A környezet védelme mint horizontális cél komolyságára idézet a 
16. lapról: 

„A természetvédelmi követelmények szigorításával egyre több ponton ütközik a természetvédelmi 
elvárás a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó gazdasági és társadalmi érdekkel. A 
társadalom elismeri a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének szükségességét, számos vasútvonal 
rekonstrukciójának, nagyobb sebességre történő átépítésének indokoltságát. Az indokolt fejlesztések 
tervezésének, engedélyezésének egy sajátos vetülete a természetvédelemmel való összhang 
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megteremtése. Ma az egyedi rendeletekkel védetté nyilvánított területek (nemzeti parkok, kiemelten 
védett és védett területek, tájvédelmi körzetek) az ország területének mintegy 10%-át fedik le. A 
Natura 2000 hálózat20 a természeti védelmet az ország területének 21,9%-ára terjeszti ki. Ezen belül 
nem jelentéktelen azon ún. kiemelt közösségi jelentőségű fajoknak és élőhely típusoknak a területe, 
ahol gazdasági célú fejlesztések, így infrastruktúra beruházások is csak ún. "kényszerítő 
közérdekből", az EU Bizottság egyetértése esetén hajthatók végre.” 
 

Ha konfliktusok vannak, akkor érdemes volna lehatárolni, hogy a környezetvédelmet meddig 
tartja a stratégia fontosnak, és honnan negligálja. 
 

5 Mobilitási esélyegyenlőség 
23. lapon a III. specifikus cél: 
„Célunk a növekvő mobilitási igények kielégítése az egyéni és közösségi közlekedés közötti 
választás szabadsága, valamint a közösségi közlekedési lehetőségek elérhetősége 
biztosításával. Piacbarát módon a mobilitási esélyegyenlőség biztosítására törekszünk.” 

Az egész anyag adós marad a mobilitási esélyegyenlőség fogalmának meghatározásával.  
További aggályos idetartozó idézetek: 

35. lapon: 

„A korszerű szemléletű, transzparens, diszkriminációmentes, a szolgáltatási minőséget javító 
ösztönzési 
rendszerek bevezetése új, illetve újraszabályozást igényelnek az alábbi területeken: 
• a közösségi közlekedésre vonatkozó törvények felülvizsgálata (vasúti, autóbusz-közlekedési); 
• az utasjogok kérdésköre; 
• a tarifa- és az utazási kedvezmény rendszer társadalmi alapon történő átalakítása; 
• a chipkártyás rendszer bevezetése és használata; 
• igény szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatások (IKK-közszolgáltatások); 
• intelligens közlekedéstámogató rendszerek bevezetése.” 

Mik azok az igény szerinti közlekedési közszolgáltatások? (36. lapon is!) 
 
Ami viszont hiányzik, az a közösségi közlekedés támogatási rendszerének felülvizsgálata. 
 

37. lapon: 

„Ugyanakkor a társadalom jelenlegi fejlettségi szintjén nem lehet eltekinteni a szociális szempontok 
érvényesítésétől sem. A közösségi közlekedésben olyan szociális alapú kedvezményrendszert kell 
kialakítani, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek számra is elérhetőek 
legyenek a közlekedési szolgáltatások, segítve ezzel munkába állásukat, munkahelykeresésüket.” 
 
Ez egy bomba! Ki kap majd kedvezményt? Akinek nincs autója, vagy akinek három is van, de 
a havi jövedelme papíron igen alacsony? Vagy  aki nagyon beteg? Öreg?  
 
Egy ilyen szemlélet könnyen olyan tömegközlekedési alapárakhoz vezethet, amitől az is autót 
vesz, aki azt sem tudja megfizetni!! 
 
Nincs viszont szó a minőség szerinti differenciálásról: első osztály, másodosztály,  
harmadosztály, személy, sebes és gyors – szerintem ez sokkal alkalmasabb a szociális 
differenciálásra, mint egy kedvezményrendszer. Igenis legyenek luxusjáratok, jó drágán, akár 
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taxival kombinálva is, azok extraprofitjából lehet finanszírozni a mindenkinek alapszinten 
járó szolgáltatást. 

6 Hierarchia 
Mi a legfontosabb? Az, hogy a lett kamion át tudjon rohanni az országon, vagy az, hogy 
Szegedről gyorsan el lehessen jutni Debrecenbe? 
 
„A helyi, környéki, regionális, országos és nemzetközi közlekedési rendszerek közötti átjárhatóság 
biztosítása, a hálózatok hierarchikus egymásba illeszkedése szükségessé teszi, hogy a 
részrendszerek fejlesztését a magasabb szintű rendszerekhez (hálózatokhoz) igazítsuk.” 
(25. lap tetején) 

7 Légiközlekedés 
Jó összefoglalás olvasható a 30. lapon: 
„A légi közlekedéshez kiváló infrastruktúra szükséges mind a levegőben, mind a földön. Az Egységes 
Európai Légtér folyamatban lévő kialakítása várhatóan tovább növeli az európai légi közlekedés 
hatékonyságát. 
Fejlesztéseket kell végrehajtani a repülőterek kapacitásának igény szerinti növelésére, és 
ezzel párhuzamosan áttekinthetőbbé kell tenni a repülőtér-használati illetékek rendszerét. Szükség 
van a repülésirányítás fejlesztésére és optimalizálására is. 
Annak érdekében, hogy a légi közlekedés a további növekedés által megkövetelt fejlesztésekhez 
megkapja az elengedhetetlenül szükséges politikai és gazdasági támogatást, intézkedéseket kell tenni 
a gyors forgalomnövekedés negatív környezeti hatásainak mérséklésére, a repülés társadalmi 
elfogadásának biztosítására. A feladat összetett, mert a környezetvédelmi intézkedések mellett is fenn 
kell tartani az ágazat versenyképességét. A környezet és fenntarthatóság körében célszerű az 
integrált megközelítés alkalmazása, amely felöleli a műszaki fejlesztést és annak támogatását, a 
kibocsátási szabványok, határértékek előírását, valamint a gazdasági ösztönzők, eszközök 
alkalmazását. A gazdasági eszközök lehetnek a lokális, a repülőterek környezetében jelentkező 
környezetterhelések enyhítésére a zajdíjak, kibocsátási díjak, kerozinadók. A légi közlekedés 
növekedésével egyre nagyobb figyelmet kapnak a repülés globális, az éghajlatváltozással összefüggő 
hatásai, annak ellenére, hogy jelenleg a légi közlekedés CO2 kibocsátása csupán az összes 
kibocsátás 3%-át teszi ki (más kérdés, hogy a magaslégköri nitrogén-oxid kibocsátásnak is 
tulajdonítanak – egyelőre nem tisztázott mértékű – felhőképződést módosító, az éghajlatváltozást 
elősegítő hatást).” 
 
Kivéve az utolsó mondatot, mert az mellébeszélés: 
„ A légi közlekedés energiahatékonyságának javítását, globális környezeti hatásának mérséklését 
szolgáló fontos eszköz lehet a repülés bevonása az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe 
(amelyet az Európai Unió erőteljesen preferál) vagy az ICAO30 égisze alatt kialakítandó globális 
emisszió-kereskedelmi rendszerbe.” 
 
A nagy kérdés az, hogy a horizontális célokkal mennyire ellentétes a légiközlekedés – 
szerintem a környezetvédelmi szempontokkal feltétlenül –, és ha ez így van, akkor érdemes-e 
erőltetni, különösen a regionális repülőtereket, amelyek gazdaságossága a egyik SWOT 
analízis szerint is kétséges. 
Hiányzik az anyagból a repülőjegyadó, mint a repülés iránti igény egy része vasútra 
terelésének jó eszköze. 
Csak visszafogottan van szó az anyagban a Ferihegyi Repülőtér forgalmának köszönhető 
környezetvédelmi gondokról, mintha a légszennyezésről egyáltalán nem esne szó. 

8 Fenntarthatóság 
Eljutottunk odáig, hogy a különféle fenntarthatóságok egy szinten szerepelnek az anyagban, 
beleértve a környezet fenntarthatóságát is. Innen már csak egy lépés a fenntarthatni kíván 
részrendszerek közötti prioritás felállítása. Mert ha az hiányzik, akkor egyrészt esetleges, 
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hogy melyik fenntarthatóság a fontosabb, másrészt – miután mégiscsak a közlekedési ágazat 
önérdeke az, amit a stratégia végső soron képvisel --, a gyakorlatban már csak a gazdasági, 
mégpedig az ágazati gazdasági fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek. 
 
Lásd a 38. lapon: 
„IV. Kihívás: a társadalom elviselhető környezeti, finanszírozási stb. szinten akarja a mobilitási 
igényeit kielégíteni 
IV. STRATÉGIAI CÉL: 
A fenntartható mobilitás 
A fenntarthatóságnak több dimenzióra ki kell terjednie, így pénzügyi, költségvetési, környezetvédelmi, 
társadalmi szegmensekre. A pénzügyi és költségvetési fenntarthatóság a működés racionalizálásával 
érhető el, amely magában foglalja az állami szerepvállalás újragondolását, a közlekedési módok 
strukturális- és költségoptimalizálását, a finanszírozás transzparenssé tételét. A racionalizálásnak a 
teljes személyközlekedési rendszert át kell fognia,, valamint számításba kell venni az egyéni 
közlekedésnél realizálódó adóbevételek indokolható részét is. 
A környezeti fenntarthatóság a közösségi közlekedés előnybe részesítésével valósítható meg, vagyis 
szolgáltatási színvonalának emelésével, a helyközi közösségi közlekedés fejlesztésével. Az egyéni 
személygépkocsi közlekedésben pedig indokolt helyeken (például a városközpontokban) restrikciót 
kell alkalmazni. 
A társadalmi fenntarthatóság magába foglalja a fenntartható városi közlekedés elérését, a városi 
közúti terhelés csökkentését, az agglomerációs közösségi közlekedés arányának növelését. Az 
utazások tekintetében differenciálni kell, és ki kell mutatni a település- és intézményszerkezetből 
indukált „felesleges” mozgásokat, utazásokat is.” 
 
Itt „minden” fel van sorolva – például a település- és intézményszerkezet igen fontos 
szempont –, de arról már szó sincs, hogy mielőtt döntés születne egy autópálya – például M0 
nyugati szakasz– megépítéséről, előbb bizonyítani kell, hogy a település- és 
intézményszerkezet és a környezeti károk, az externáliák internalizálása oldaláról már minden 
lehetőséget kimerítettünk, nincs más hátra, akkora az igény, hogy elkerülhetetlen az út 
megépítése. 
 
A prioritási sorrend hiánya aztán meg is mutatkozik ott, ahol már konkrét célokról, például 
„az M0 befejezésé”-ről van szó.: 
Javaslat: 
 
1. Környezeti 
2. Társadalmi 
3. Pénzügyi 
4. Költségvetési 

fenntarthatóság.  
 

Vagyis akkor kell elkezdeni valami más megoldáson gondolkodni, ha az adott helyen, módon 
a mobilitás elfogadhatatlan környezeti károkat okoz, a megoldásnak szolgálnia kell a 
társadalmi fenntarthatóságot, és ezen belül kell pénzügyi, költségvetési szempontból 
optimálissá tenni a megoldást. 
Más fogalmazásban, ha valami a környezet fennmaradását veszélyezteti – mint az M0 nyugati 
szakasza –, akkor az nem kaphat zöld utat, és így tovább. 
 
Gond, hogy itt kimaradt a gondolatok közül az infrastruktúra – pálya, gördülő állomány, 
közúthálózat – fenntarthatósága, ami már csak azért is ironikus, mert az én példám 
éppenhogy infrastrukturális. Egy másik infrastrukturális példa a 73. lapról: 
 
„Budapesten a fejállomási koncepció felülvizsgálata az intermodalitás és az interoperabilitás 
követelményeinek megfelelően; jó minőségű intermodális kapcsolatok kiépítése a vasúti és a 
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városi közlekedés, illetve a helyközi autóbusz-közlekedés között; az átmérős távolsági vasúti 
közlekedés lehetőségének megteremtése;” 
  
Úgy is, mint a III. stratégiai cél, „A városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” 
megvalósításának egyik eszköze. Vajon mennyire szolgálja, már nem is a környezeti, de a 
társadalmi fenntarthatóságot, ha Vácról átszállás nélkül lehet Gödöllőre utazni, és nem is a 
körvasúton megkerülve, hanem egy alagútban átszelve Budapestet? 
 
Budapest, 2007. szeptember 30. 
 

Vargha Márton 
a Levegő Munkacsoport szakértője 

 
 


