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Csak a politikai akarat hiányzik 
 
Budapesten közlekedési válság van. Megoldásához egyetlen dolog 
hiányzik: a politikai akarat. Minden évben az Európai Mobilitási Hét 
alkalmából az önkormányzatok hozzáállásukkal, programjaikkal azt 
sugallják, érdekük az élhető város kialakítása. Ám az év többi napján 
a dugóban araszolók, a tömegközlekedést használók, a civil szerve-
zetek éppen az ellenkezőjét tapasztalják. Egyes hazai statisztikák 
szerint minden 17. haláleset és minden 24. rokkantság a légszennye-
zés következménye. Tegyünk ellene!  
 
 
A Fővárosi Önkormányzat a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére és köz-
reműködésével kidolgozta Budapest Levegő-tisztaságvédelmi Intézkedési 
Programját1, amit a civil szervezetek végül teljes támogatásukról biztosítot-
tak. A programot a Fővárosi Közgyűlés 2006 májusában el is fogadta, és 
egyúttal felkérte a főpolgármestert, hogy annak alapján készíttesse el és ter-
jessze a Közgyűlés elé Budapest Levegőtisztaság-védelmi Intézkedési Tervét 
2006. szeptember 30-ig. Az intézkedési terv a mai napig nem készült el, így 
a program túlnyomó részben csak papíron maradt.2  
 
Budapesten még a legegyszerűbb és legésszerűbb intézkedések eléréséhez is 
a civil szervezetek sok éves harca szükséges. Számtalan esetben még az 
egyszerű, pénzbe nem kerülő, sőt megtakarítást eredményező beavatkozá-
sokat sem teszik meg – vagy ha igen, akkor is csak óriási késéssel.  
 
Példaként említhetjük a villamospálya levédését az egyéb forgalomtól a Sza-
badság-hídon. A villamosok évekig araszoltak az autók között, hiába hívta fel 
a Levegő Munkacsoport folyamatosan a figyelmet a lehetséges megoldásra. 
Majd egyszer csak pillanatok alatt lerakták a sávelválasztó gömböket, és at-
tól kezdve villamosok akadálytalanul mentek át a hídon. Másik példa a Buda-
örsi úti buszsáv, amit szintén évek óta szorgalmazott a Levegő Munkacso-
port. Miután végül megvalósították, naponta több tízezer ember utazását 
könnyítette meg. Ezek a beruházások a Fővárosi Önkormányzat évi 500 mil-
liárd forintos költségvetéséhez képest elenyésző összegbe kerültek (néhány 
millió, illetve néhány tízmillió forintba), majd rövid időn belül megtérültek, 
hiszen a BKV-nak komoly megtakarításokat hoztak. 
 
Hasonló lehetőség a közlekedési lámpáknak a tömegközlekedési járművekre 
hangolása, amit sok nyugat-európai városban már régen megtettek. Például 
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a 6-os villamos gyakran úgy indul a Móricz Zsigmond körtérről, hogy a kö-
vetkező utcakereszteződésben rögtön piros lámpába ütközik, ahol elveszte-
get 40 másodpercet. Pedig ha a 4-es, 6-os villamos vonalán csak egy perccel 
sikerülne lerövidíteni a végállomások közötti eljutási időt, egy villamossal ke-
vesebb is elég lenne ugyanannyi utas elszállítására. Egy Combino-villamos 
ára pedig egy milliárd forint. További példa a kis beavatkozásra a megfelelő 
kitáblázás, sávfelfestés és a jobb (egyebek mellett nyilakkal ellátott) közle-
kedési lámpák ugyanezen az vonalon. Így sok olyan balesetet lehetne meg-
előzni, amely amiatt következik be, hogy az autósok (főleg vidékiek és kül-
földiek) váratlanul a sínekre kanyarodnak és összeütköznek a villamosokkal. 
 
Hasonlóképpen kis összegbe kerülne egyes tévhitek eloszlatása. Ilyen tévhit 
például, hogy amennyiben egyes utakon (például a Rákóczi úton és a Kos-
suth Lajos utcán) egy-egy sávot elvennének az autós forgalomtól és átadná-
nak a kerékpárosoknak és gyalogosoknak, az több dugót okozna és káros 
lenne a főváros gazdasági fejlődésére. Ennek éppen az ellenkezője igaz! 
Tévhit az is, hogy a tehergépkocsik budapesti behajtási díja megnehezíti az 
áruszállítást és növeli az árakat. Ennek szintén pont az ellenkezője az igaz! 
Ezért is szorgalmazta a Levegő Munkacsoport évek óta a tehergépkocsik be-
hajtási díjának emelését és kiterjesztését. Ebben végül csak az idén sikerült 
komolyabb előrelépést elérni. 
 
A Levegő Munkacsoport a hazai és külföldi tapasztalatok alapján határozot-
tan állítja: a tömegközlekedés előnyben részesítésével, az elfogadható költ-
séggel megoldható járatsűrítésekkel, a személygépkocsi-forgalom korlátozá-
sával (egyebek mellett dugódíj bevezetésével és megfelelő 
parkolásszabályozás kialakításával), a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javításával, valamint a tehergépkocsi-forgalom ésszerűsítésével 
rövid idő alatt meg lehet oldani a budapesti közlekedési válságot. (Egyéb-
ként a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés 2007 
novemberében határozatban szólította fel a főpolgármestert, hogy 2008. 
május 30-ig készíttesse el a tömegközlekedés forgalmi előnyét biztosító in-
tézkedési tervet. Az anyag a mai napig nem készült el.) 
 
Világszerte sok város példája bizonyítja, hogy megfelelő politikai akarat ese-
tén két-három év alatt gyökeres változást lehet elérni egy nagyváros közle-
kedésében és környezeti állapotában. Itt csak Szöul példáját említjük. A dél-
koreai fővárosban 2005-ben lebontották a városközpontot átszelő, emelt 
szintű autópályát és a helyén újjáélesztették a korábban befedett folyót. Az 
ilyen és hasonló intézkedések (többek között a tömegközlekedés előnyben 
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részesítése) olyan népszerűvé tették a város polgármesterét, hogy 2007-ben 
őt választották meg az ország elnökévé!3  
 
Budapest, 2008. szeptember 16. 
 
 
Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 
 
 
 
                                                 
1 http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agendaitemid=53634 
2 Részletesebben ld. http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/levegotisztasag_0809-2.pdf 
3 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/sajtohatter_080628.pdf 


