
A városi gépkocsi-közlekedés rejtett támogatása 
 
 
 

A városokban mind nagyobb számban közlekedő személygépkocsik okozta forgalmi 
torlódások, zaj- és levegőszennyezés, valamint az éghajlatváltozást felgyorsító szén-dioxid-
kibocsátás mellett az Európai Unió (EU) városaiban mind nagyobb gondot okoznak a 
járművek által nagy mennyiségben kibocsátott mikroszkopikus méretű lebegő részecskék is – 
számos városban emiatt gyakran túl is lépik az EU levegőminőségi irányelvében megadott 
határértékeket1. Ugyanakkor számításba szükséges venni azt is, hogy jelentős kiterjedésű, 
nagy számú lakost és munkába járót befogadó városi körzetekben a tömegközlekedés 
elsődleges szerepet játszik, a külvárosokban pedig ezen kívül a kerékpárok és a gyalogos 
közlekedés az idősebbek és a fiatalok számára képeznek fontos eszközt a mindennapi 
mobilitás biztosításában. A közlekedés környezetkímélő és a személygépkocsi forgalmat 
egyidejűleg mérsékelni képes fejlesztése ezért elsődleges irány a fenntartható városi élet 
kialakítására irányuló stratégiák kialakításánál.  

A fenti követelmények kielégítéséhez a tömegközlekedés évente átlagosan 
2 százalékos átlagos bővítésére lenne szükség, ami egyben a számára biztosított rendszeres 
támogatás megfelelő mértékű növelését is igényli. A tömegközlekedés szerepének változását 
illetően az Unió egyes városai között számottevő eltérések mutathatók ki. Míg például az 
utóbbi években Bolognában, Lisszabonban és Newcastle-ban a tömegközlekedésben szállított 
utasok száma évente átlagosan több mint 3%-kal csökkent, Strasbourgban és Kölnben ez az 
arány 4%-ot meghaladóan nőtt.  

Az európai országok többségében a tömegközlekedés (egy mindenki számára 
elérhető mobilitási szint) fenntartása a helyi önkormányzatok hagyományosan ellátott 
feladata. Eközben azonban e kezdetben még jövedelmező, a városi közlekedési módok 
körében túlsúlyban lévő tevékenység az esetek többségében veszteségessé vált és a 
közlekedésben játszott szerepét tekintve is általában kisebbségbe szorult. Mivel a 
tömegközlekedés támogatását egyértelműen fenn kell tartani a jövőben is, célszerű röviden, 
néhány város példáján kritikusan áttekinteni az adott szolgáltatási terület szervezésében és e 
tevékenység finanszírozásában kialakult gyakorlatot.  

Ennek során figyelembe kell venni, hogy a tömegközlekedés mellett jelentős állami 
támogatást kap a többi közlekedési mód, mindenekelőtt a személygépkocsi-forgalom is. E 
gépkocsik használói főként adók és parkolási díj formájában járulnak hozzá a rendszer 
fenntartásához. Az alábbiakban a helyi önkormányzatok, illetve nemzeti és regionális 
kormányzati szervek által közösen létrehozott nemzetközi szövetség, a Helyi 
Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (International Council for Local 
Environmental Initiatives – ICLEI) által végzett elemzés eredményeiről adunk rövid 
tájékoztatást2. A kutatás keretében a városi közlekedés fenntarthatóságát vizsgálták, kiemelten 
elemezve három város (Graz, Genf és Ferrara) esetét. 
 
 

                                                          
1 Budapesten például 2005-ben már februárban kimerítettük az erre vonatkozóan egy évre engedélyezett 35 
napos „keretet”. 
2 További információ a több mint 630 várost és szervezetet összefogó, 1990-ben 43 ország helyi önkormányzatai 
részvételével és az ENSZ égisze alatt megalakult szervezet Freiburgban működő titkárságától, a 
procurement@iclei-europe.org e-mail címen kérhető.  



 2 

Módszer a rejtett támogatások kimutatására 
 

A vizsgálat során a helyi önkormányzatoknak a személygépkocsi-közlekedés 
fenntartására közvetlenül fordított összes kiadását és a közvetlenül onnan származó bevételeit 
vetették egybe. Olyan tételeket, mint például az utak fenntartására biztosított központi 
források, a személygépkocsik által okozott környezeti és egészségügyi károk, illetve a más 
kormányzati bevételek (például az üzemanyagok jövedéki adója) nem vettek figyelembe, de 
nem számoltak a vidékről a városokba érkező személygépkocsi-használók jobb mobilitásának 
számukra előnyös voltával sem.  

A személygépkocsi-közlekedéssel összefüggésben a helyi önkormányzatok kiadásai 
között a legjelentősebb tétel az útépítés, de emellett nyújtanak itt más közvetlen 
szolgáltatásokat is: utak és útmenti zöldterületek fenntartása, közlekedési jelek és lámpák 
létesítése, karbantartása, közlekedési rendőrség, parkolás biztosítása és a személygépkocsi-
állománnyal kapcsolatos adminisztráció. Ezek közül némelyik nemcsak a személygépkocsi-
forgalmat, de más közlekedési módok működtetését is segíti, ezért – kellőképpen lebontott 
adatok hiányában – a megfelelő költségelemek meghatározásánál szakértői becslésre van 
szükség. Az utakkal kapcsolatos költségeket például 80-90%-ban a személygépkocsi-
forgalomhoz kötik.  

Az alábbi, német városok adataiból összeállított táblázat jó lehetőséget nyújt a helyi 
önkormányzatok egyébként hasonló keretfeltételeinek és hatásköreinek egybevetésére, amiből 
kitűnik, hogy az egy főre eső kiadások szerint jelentős eltérés mutatható ki az egyes német 
városok között is. Ugyanez a helyzet a kiadások megtérülése mértéke tekintetében is, ami 
15% és 47% között változó érték. A Gráz, Genf és Ferrara esetében gyűjtött adatok pedig arra 
utalnak, hogy hasonló a helyzet más európai városokban is. 

 
A személygépkocsi-forgalom bevételei és kiadásai néhány nyugat-európai városban 

 
Város Költség- 

vetési 
év 

Lakosok 
száma 

A szgk-forga- 
lom bevételei 

A szgk-forga- 
lom kiadásai 

Különbség Egy lakosra jutó 
támogatás 

Megtérülés 
mértéke, % 

Heidelberg 2004 142 500 13 137 822 30 634 581     17 496 760 122,8 42,9 
Rotenburg 2003  22 500      693 380  3 094 252  2 400 872 106,7 22,4 
Ludwigsburg 2000  86 936   9 090 874 19 293 557 10 202 683 117,4 47,1 
Düsseldorf 2002 569 046 24 699 867 167 106 878    142 407 011 250,3 14,3 
Lüneburg 2000  70 000   3 411 848  9 194 623    5 782 775  82,6 37,1 
Augsburg 2000 254 867 21 046 353 47 766 056 26 719 703 104,8 44,1 
Aschaffenburg 2002   67 788   3 041 045  11 366 940   8 325 895 122,8 26,4 
Freiburg 2000 201 000  17 163 087  37 993 383  20 830 296 103,6 45,2 
Ingelheim 2003   26 000   1 264 617   6 985 282    5 720 665 220,0 18,1 
Bréma 2000 547 000  12 551 020  72 959 184  60 408 163 110,4 17,2 
Drezda 2000 459 000   9 132 653  65 306 122  56 173 469 122,4 14,0 
Stuttgart 2000 881 000  20 663 265  104 591 837  83 928 571 144,5 20,1 
Németország átlaga (a népesség alapján) 145,5 29,1 
Graz 2003 238 000  20 832 664  60 959 484  40 126 820 169,0 34,0 
Genf 2002 182 560  13 944 143  40 038 362  26 094 219 142,0 34,8 
Ferrara 2002 130 000   3 553 267   9 310 289    5 757 022 440,0 38,2 

 
 

A grazi esettanulmány eredményei 
 

A 238 ezer fős osztrák város az utóbbi időben érvényesített környezettudatos 
városfejlesztési politikája keretében bevezetett, a költséghatékony környezeti politikákat 
megvalósító társaságoknak támogatást nyújtó Eco-Profit programjával vált ismertté az 
országban. Az ICLEI által a 2003-as városi költségvetés adatai alapján végzett elemzés 
kimutatta, hogy Graz az adott évben saját forrásaiból mintegy 60 millió euró értékű rejtett 
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támogatásban részesítette a személygépkocsi-használókat, míg a tőlük származó bevételek 
értéke csak 21 millió euró volt – azaz a támogatásoknak csupán 35%-a térült meg a város 
számára.  

A kiadások részletesebb elemzése során kiderült, hogy a személygépkocsi-
forgalomnak nyújtott támogatások mintegy fele az útépítéssel és az utak fenntartásával függ 
össze. A második legnagyobb tételt (16,5 millió euró) a közlekedési jelzéseket és a forgalmi 
lámpákat is magába foglaló forgalomszervezés képviseli. Ezen belül 8 millió eurót az utcai 
közvilágításra, 4,75 milliót útmenti növények és fák telepítésére és fenntartására, 4,5 milliót 
pedig a parkolási díjak beszedésére fordítottak. A harmadik legnagyobb költségtételt 7,8 
millió euróval az önkormányzati gépkocsik fenntartása és üzemeltetése képviseli, míg a 
fennmaradó 8 millió eurót a város általános költségvetése tartalmazza, beleértve az idevágó 
tervezési-igazgatási költségeket is. Itt a legszembetűnőbb tételek között a polgárok által 
ingyenesen igénybe vehető személygépkocsik 500 000 eurós évi bérleti díja és az 
önkormányzat környezetvédelmi részlege által a gépkocsiközlekedés számára biztosított 
300 000 euró emelhető ki.  

A fő bevételi forrás a parkolási díj (10 millió), amiből azonban az ezzel összefüggő 
igazgatási és szakértői költségek levonása után csak nettó 2 millió marad. További jelentős 
bevételi forrás a polgárok fejlesztési  hozzájárulása (4,3 millió) volt, valamint az országos és a 
regionális kormányszervek által az utcák átépítésére adott 3,7 millió euró.  

Megjegyzendő, hogy kizárólag az éves városi költségvetés alapján nem lehet a 
személygépkocsi-közlekedésnek biztosított szubvenciókat kimutatni, mivel az úthálózat 
fejlesztésére fordított összegek jelentős hányada csak az erre a célra létesített önkormányzati 
cég (Wirtschaftsbetriche) nyilvántartásai alapján követhető nyomon. Nem szerepelnek a 
kiadások között a városi tulajdonú szervezetek (például iskolák, színházak) parkolóinak 
fejlesztésére fordított összegek, de az Ausztriában más kormányzati szinten finanszírozott 
közlekedésrendészettel kapcsolatos költségek sem.  

Graz környezettudatos fejlesztési stratégiájának megfelelően közlekedési fejlesztési 
forrásainak csak egyharmadát fordítja a személygépkocsi-közlekedésre, míg a fennmaradó 
kétharmadból forgalomkorlátozási intézkedéseket, villamosvonalak és kerékpárutak létesítését 
stb. finanszírozza. Ezen kívül megemlítendő, hogy a tömegközlekedés éves szinten 19 millió 
eurós üzemeltetési támogatásban részesült, ami az ezzel kapcsolatos beruházásokkal együtt 
egy lakosra vetítve 84 eurós támogatás, de ez még a felét sem éri el a személygépkocsi-
forgalom támogatására fordított összegnek.  

 
 

Eredmények Genfből 
 

A 183 000 fős svájci város a Genfi Kanton (428 000 lakos), a közeli Vaud Kanton és 
Franciaország Genfhez közel eső területe által alkotott, körülbelül 1 milliós agglomeráció 
középpontjában fekszik. Sokan a környékről járnak be dolgozni, ezért a város közlekedési 
forgalma meglehetősen sűrű.  

Az ICLEI által átvizsgált 2002-es városi költségvetés szerint a személygépkocsi-
közlekedés számára nyújtott nyilvánvaló és rejtett támogatás mértéke egy lakosra vetítve 142 
euróra becsülhető. Erre a célra a város 2002-ben összesen 40 millió eurót költött, míg az innen 
származó teljes éves bevétele 14 millió euró volt, ami nem egészen 36%-os 
költségmegtérülés. 

A számok megfelelő értelmezése szempontjából fontos körülmény, hogy Genfben a 
közlekedés felügyelete megoszlik két független szervezet, a városi önkormányzat és a kanton 
között. A forgalomirányításáért teljes egészében az utóbbi felelős. Genf város feladata viszont 



 4 

utcáinak fenntartása. Ugyanígy oszlanak meg a hatáskörök a rendőrségen belül is, a 
közegészségügy pedig teljesen a kantonhoz tartozik.  

A felmérésben a kanton által a személygépkocsi-közlekedésre fordított összegek nem 
szerepelnek, ezek figyelembe vételével bizonyára jóval nagyobb egy főre eső támogatási szint 
adódna. Ami az idevágó városi ráfordításokat illeti, a legnagyobb összeget (18 millió euró) 
értelemszerűen az útfenntartás veszi igénybe, ezen belül a figyelmet főként 
forgalomcsillapításra és az útfelületnek az egyes használói csoportok közötti méltányosabb 
felosztására fordították. Hangsúlyozni szükséges, hogy Genf a fenntartható közlekedési 
módok (gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés) támogatására összpontosít. További 
jelentős tétel 10 millió euróval az utcai infrastruktúra fejlesztése. Ezen belül közel 6 millió 
euró jutott forgalomszervezésre (ebből 3,1 millió városrendezésre, 2,7 millió pedig utcai 
közvilágításra). Itt kell megjegyezni, hogy Genfben a város ingyen biztosít telket 
parkolóhelyek létesítésére, ami éves szinten mintegy 1,8 millió eurós földbérleti-díj kiesését 
jelenti számára.  

A bevételek legnagyobb forrását a bírságok (7,9 millió euró) képezik, utánuk pedig a 
parkolóhely-bérlet és a parkolási díjak (5,5 millió euró) következnek. Mivel a köztulajdonban 
lévő létesítmények többsége nem rendelkezik parkolóhelyekkel vagy ingyen teszi lehetővé a 
várakozást, az utóbbi bevételek elsősorban gépjármű-telepektől és többszintes 
parkolóházaktól származnak. A fent említett feladatmegosztás miatt Genf város utcai 
infrastruktúra fejlesztésére egyáltalán nem kap sem központi, sem a kantontól származó 
támogatást.  

A személygépkocsi-közlekedés fenntartására a város és különböző szervezetei által 
fordított összegekre vonatkozó nyilvántartások igen hiányosak, illetve bontásuk más elveket 
követ, ezért csak meglehetősen pontatlan becslésre volt lehetőség. Az mindenesetre 
megállapítható, hogy egy városlakóra vetítve az erre a célra fordított összeg a többi vizsgált 
városnál kimutatott szint közelében lehet, de minden bizonnyal alábecsült. A 
tömegközlekedés 2003-ban Genf város részéről évi 400 000 euró támogatásban részesült, ami 
jóval kevesebb a személygépkocsi-forgalomra fordított összegnél és főként helyi buszjáratok 
részesülnek belőle. A város és a kanton fő közlekedési vonalait ugyanis a kanton tartja fenn.  

 
 

Mi a helyzet Ferrarában? 
 

Az Észak-Olaszországban található 130 000 fős város a fenntartható közlekedés 
megvalósítása érdekében jelentős mértékben bővítette kerékpárút-hálózatát és a 
személygépkocsi-közlekedés támogatásának mértéke is arra utal, hogy a várospolitikában a 
fenntarthatóságot a helyi önkormányzatok többségénél nagyobb mértékben érvényesíti. A 
2002-es évben a helyi személygépkocsi-közlekedésre összesen 9,31 millió eurót fordítottak, 
míg az ebből a város bevétele 3,55 millió euró volt. Az így adódó 5,76 millió eurós nettó 
támogatás egy lakosra vetítve 44 euró, a ráfordítások megtérülésének mértéke pedig 38% volt.  

Ferrarában a legnagyobb kiadási tétel a rendőrségnél jelentkezik, ahol a kiadások 
több mint 90%-a személygépkocsi forgalomhoz kapcsolódik, összege 2002-ben elérte a 4,27 
millió eurót. Szorosan mögötte a személygépkocsi-forgalommal összefüggő útfenntartás 
következik 4,05 millió eurós éves kiadással, majd 0,55 millió euróval (főként bérköltség) a 
forgalomszervezés emelhető ki.  

A bevételek tekintetében is a rendőrség jár az élen, mivel 2002-ben 
magánszemélyekre összesen 3,1 millió euró közúti közlekedési bírságot vetettek ki. Utána a 
városi parkolóhelyeket kezelő cégtől (Ferratua) befolyt 0,55 millió euró parkolási díj 
következik, de van itt jelentéktelen mértékű támogatás a régiótól is.  
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A felmérés során a személygépkocsi-forgalomra fordított kiadások hiányos 
nyilvántartása miatt Ferrarában is számottevő utánjárásra és szakértői becslések igénybe 
vételére volt szükség, az itt megadott teljes összeg ezért vélhetően alábecsült.  

A Ferrara által a közlekedés fenntarthatósága terén elért eredmények a számok 
mellett érzékelhetőek a városban közlekedve is. Sok más várossal szemben a 
tömegközlekedésre, valamint a kerékpáros és gyalogos forgalomra 2002-ben a közlekedési 
támogatások 43,5%-át fordították, a viteldíjak a tömegközlekedés költségeinek 35%-át 
fedezik. Mivel Olaszországban a közlekedési hálózatok fenntartásáért első helyen a régió 
(adott esetben Emiglia-Romagna) felelős, a tömegközlekedés főként e forrásból kap 
támogatást (a beruházásokat nem számítva az éves üzemköltség 65%-a erejéig). Ez az összeg 
az úgynevezett alapvető (normatív) helyi mobilitás biztosításához elegendő, a további 
kiadások már a helyi önkormányzatot terhelik. A régióktól érkező támogatást a 
gépjárművekre általánosan kivetett, üzemeltetésüktől független éves adóból fedezik, ezt az 
adót a motorteljesítménnyel arányosan állapítják meg.  

 
 

Mit lehetne itt tenni? 
 

A bemutatott adatok láttán számos közlekedési szakértő a jelenlegi költségszintek 
fenntartása mellett foglal állást – ellenkező esetben szerintük a városi infrastruktúra sínylené 
meg. Természetesen nem is az általános költségcsökkentés, hanem az alábbi háromsíkú 
megközelítés lehetne itt a megoldás: 

 
• A közlekedés költségeinek nagyobb mértékű fedezése a használó fizessen elv alapján. 

Helyi szinten ez többféle eszköz együttes alkalmazásával lenne elérhető. Nagyobb 
mértékű hozzájárulást lehetne igényelni (például az üzemanyagadóba beépítve) a 
kormányzati feladatok ellátásához, az újonnan fejlesztett üzleti és lakókörzetekben 
fejlesztési hozzájárulást lehetne kivetni, de szedhető lenne több parkolási díj és egyes 
pontokon (például hidakra és a városközpontokba történő behajtás esetén) használati díj 
is. Emellett a városi önkormányzat alkalmazottaitól is díjat lehetne szedni a parkolók és a 
hivatali kocsik használatáért. Összességében a költségek fedezettsége – a fenntartható 
fejlődés megvalósítása érdekében – elérhetné, sőt meg is haladhatná a 100%-ot. Az 50% 
alatti fedezettséget egyértelműen problematikusnak kellene tekinteni. 

• Politikai és technikai jellegű indokok alapján csökkenteni kellene a személygépkocsi-
közlekedésre fordított összegeket. A költségvetés nagyobb hányadát lehetne a fenntartható 
közlekedési módok (például a kerékpározás infrastruktúrája) fejlesztésére felhasználni, de 
számottevő forrást lehetne megtakarítani az épülő utak szélességének csökkentésével és az 
önkormányzatok által beszerzett gépkocsik számának és méreteinek csökkentése útján is. 

• Különféle helyi tervezési megoldásokkal és megfelelő keretfeltételek biztosításával is 
sokat lehetne segíteni – például a tömegközlekedési eszközöknek a közlekedési lámpáknál 
biztosított elsőbbségnek köszönhetően az üzemeltetők kevesebb járművel tudnák ellátni az 
adott szolgáltatást, továbbá az üzletek, mozik és kereskedelmi negyedek gyalogosan, 
kerékpáron, illetve tömegközlekedési eszközökkel való jobb elérhetősége kisebb út- és 
parkolási kapacitás biztosítását tenné szükségessé.  

 
 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
a Levegő Munkacsoport megbízásából 

 
Budapest, 2007. augusztus 16. 
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