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Lukács András: 
Mit tennék, ha én lennék  
a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes? 
 
(A tervek szerint az Autómentes Nap alkalmából Hagyó Miklós buda-
pesti főpolgármester-helyettes és Lukács András, a Levegő Munkacso-
port elnöke elmondták volna, mit tennének, ha egymás helyében len-
nének. A szerepcsere azonban Hagyó Miklós betegsége miatt sajnos 
elmaradt. Így szeptember 21-én az Andrássy úton csak Lukács András 
ismertethette álláspontját, amelyet az alábbiakban közlünk. A rendez-
vényen a szerepcserében részt vett Hegyi Gyula, az Európai Parlament 
képviselője is, aki támogatásáról biztosította a Levegő Munkacsoport 
elképzeléseit.) 
 
Ha én lennék a főpolgármester-helyettes, haladéktalanul elkezdeném átalakí-
tani a parkolási rendszert. Törvénymódosítást kezdeményeznék az országgyű-
lésnél, hogy egy kézbe kerüljön a teljes fővárosi parkolásgazdálkodás, és a be-
folyó összegeket a tömegközlekedés javítására fordítsák. Ezzel egyidejűleg fel-
gyorsítanám a tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítését. Ha 
én lennék a főpolgármester-helyettes, már végrehajtottam volna a Fővárosi 
Közgyűlés tavaly novemberben elfogadott határozatát, amely szerint erre idén 
május 31-ig részletes intézkedési tervet kell kidolgozni. Nagy számban állíta-
nék forgalomba korszerű, alacsony kibocsátású buszokat. Azért buszokat, mert 
ezt sokkal gyorsabban és olcsóbban meg lehet valósítani, mint a sínpályás köz-
lekedés fejlesztését, de természetesen ez utóbbit se hanyagolnám el. Felgyor-
sítanám az egységes, összehangolt budapesti tömegközlekedés megvalósítá-
sát. Nagymértékben javítanám a kerékpározás feltételeit. Az így rövid idő alatt 
gyorsabbá, megbízhatóbbá, pontosabbá és kényelmesebbé tett tömegközleke-
dés és biztonságosabb kerékpározás lehetővé tenné az autóforgalom szigorú 
korlátozását, amit késlekedés nélkül megtennék. Már most részletes tervet 
dolgoznék ki a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út forgalomcsillapítására, és azt 
rövid időn belül meg is valósítanám. Egyetlen kerületben sem engednék na-
gyobb gépjármű-forgalmat, mint amekkora eddig volt (beleértve Óbudát és 
Újpestet is). Tovább emelném a tehergépkocsik behajtási díját, és javaslatot 
terjesztenék elő az általános dugódíj két éven belüli bevezetésére. A 4-es met-
rót meghosszabbítanám egy megállóval, hogy elérje a főváros legforgalmasabb 
bevezető útját, a Budaörsi utat, hogy így valóban legyen értelme a több mint 
500 milliárd forintos beruházásnak, és át tudjanak szállni a metróra az elővá-
rosból és a környező településekről érkező utasok.  
Ha én lennék a főpolgármester-helyettes, alaposan tanulmányoznám a külföldi 
nagyvárosok példáját, a bevált megoldásokat.  
Tanácskoznék Amszterdam közlekedési szakembereivel. Az ottani „Rákóczi 
utat”, amelyet korábban hatalmas gépjármű-áradat foglalt el, járdák kiszélesí-
tésével, biciklisávok kialakításával és az autóforgalom korlátozásával kellemes 
városi sétánnyá alakították, ahol a villamosok is jól megférnek. Tanulmányoz-
nám Koppenhágát is, ahol elmondták: a 70-es években a kerékpárt már alig 
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használta valaki, mostanra viszont elérték, hogy a munkába járók több mint 
egyharmada biciklivel megy a munkahelyére. A főutca korábban tele volt au-
tókkal, azonban ma már itt található Európa leghosszabb sétálóutcája. Az át-
alakítást itt leghevesebben a helyi kereskedők ellenezték, akik féltek, hogy el-
veszítik vásárlóikat. Az átalakítás után viszont éppen az üzlettulajdonosok vol-
tak azok, akik vagyonokat kerestek– hiszen hol mehet bárhol is jobban az üz-
let, mint egy olyan utcában, ahol naponta 80 ezer ember sétál?! 
Ha én lennék a főpolgármester-helyettes, a londoni példát is tanulmányoznám, 
ahol az önkormányzat 4 milliárd forintnak megfelelő összeget költött arra, 
hogy előzetesen népszerűsítse a bevezetendő dugódíjat. Ennek ellenére a la-
kosság többsége ellenezte azt, és a sajtó élesen bírálta a terveket. London 
polgármestere azonban határozottan kitartott elképzelése mellett, számos új 
buszt állított forgalomba, és bevezette az igen magas összegű dugódíjat a bel-
városban. Sokkal kellemesebbé vált a környék, megszűntek a dugók, tisztább 
lett a levegő, és a következő választáson a polgármestert fölényesen újravá-
lasztották. 
Ha én lennék a főpolgármester Bogota, Kolumbia 7 millió lakosú fővárosának 
tapasztalatait is elemezném. Bogotát korábban állandó dugók jellemezték, a 
gépkocsik nemcsak az úttestet foglalták el mindenütt, hanem a járdákat is. 
1998-ban új polgármestert választottak meg, aki meghirdette a közlekedés 
gyökeres átalakítását. Szinte mindenki őrültnek tartotta, támogatottsága a la-
kosság körében 10 százalék körülire süllyedt. A polgármester ennek ellenére 
megvalósította, amit akart. Drasztikusan korlátozta a gépjármű-forgalmat és 
megtiltotta a parkolást a járdán (és ezt szigorúan be is tartatta). Olyan busz-
hálózatot alakított ki, amelynek teljesítménye vetekszik a metróéval, viszont a 
metróépítés huszadába került. Hosszú gyalogos sétányokat és kerékpárutakat 
létesített. A mindössze három év alatt véghez vitt átalakításoknak az egész vi-
lág a csodájára járt, támogatottsága a lakosság körében pedig ekkor már 
megközelítette a 90 százalékot! 
Ha én lennék a főpolgármester-helyettes, felvenném a kapcsolatot Dél-Korea 
elnökével is. Néhány évvel ezelőtt ő volt a főváros, Szöul polgármestere. Nép-
szerűségét azzal alapozta meg, hogy lebontatta a városközpontot átszelő, 
emelt szintű autópályát, és a helyén újjáélesztette a korábban befedett folyót. 
Mindenütt előnyben részesítette a forgalomban a tömegközlekedési járműve-
ket. A városszéli nagy természeti területet, amit a korábbi vezetés 10 milliárd 
dollárért kívánt eladni bevásárlóközpontok és más létesítmények céljára, egy 
hatalmas parkká alakította át… 
Ha én lennék a főpolgármester-helyettes, mindezen tanulságok birtokában el-
dönteném: nem sajnálom rá a pénzt, hogy haladéktalanul eloszlassak néhány 
tévhitet. Ilyen tévhit például, amennyiben egyes utakon (például a Rákóczi 
úton és a Kossuth Lajos utcán) egy-egy sávot elvennénk az autós forgalomtól 
és átadnánk a kerékpárosoknak és gyalogosoknak, az több dugót okozna és 
káros lenne a főváros gazdasági fejlődésére. Tévhit az is, hogy a tehergépko-
csik budapesti behajtási díja megnehezíti az áruszállítást és növeli az árakat. 
Hasonló tévhitek lengik körül a dugódíjat is. Miután a külföldi és hazai példák-
kal eloszlattam ezeket a tévhiteket, már sokkal könnyebben tudnám megvaló-
sítani az említett intézkedéseket, amelyekhez olyan bátorsággal, elkötelezett-
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séggel és határozottsággal kezdenék hozzá, mint Bogota, London és Szöul pol-
gármestere. 
 
Budapest, 2008. szeptember 21. 
 


