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Tömegközlekedési szokások 
 

Egyes hazai statisztikák szerint minden 17. haláleset és minden 24. 
rokkantság a légszennyezés következménye. Az elszomorító adat 
birtokában minden ember számára lelkiismereti kérdés, hogy regge-
lente az autózást választja-e vagy a tömegközlekedést, netalántán a 
biciklizést. Fontos kérdés: mit tehetünk saját és embertársaink 
egészségének megőrzéséért, illetve hogy unokáinknak is legyen még 
tiszta levegője? Amint ezt a közvélemény kutatások is alátámasztják, 
változtatnunk kell a közlekedési szokásainkon. 
 
Mindenki tisztában van az autók káros anyag kibocsátásával, de a statiszti-
kák és a személyes tapasztalatok is azt mutatják, hogy ennek ellenére az 
emberek nagy része mégis ragaszkodik négykerekű „társához”.  
 
A BKV közvélemény-kutatásából kiderül, hogy Budapest területén belül az 
emberek többsége BKV járművekkel utazik a munkahelyére vagy az iskolába, 
és sokan bevállalnak 2-3 megállót akár gyalogosan is. 
 
Meglepőnek tűnhet, hogy személyautóval viszonylag kevesen közlekednek 
naponta többször is, hiszen a reggeli csúcsforgalom, a dugók és legfőbbkép-
pen a szmog nem ezt mutatják.  
 
Elszomorító az a tény, hogy az emberek jelentős többsége szinte soha nem 
használ biciklit. Ennek oka talán az lehet, hogy sokan félnek biciklivel „laví-
rozni” a dugóban a sok esetben agresszív autósok között, akik egyáltalán 
nem figyelnek a gyalogosokra és kerékpárosokra. 
 
A biztonságos és nyugodt biciklizés – amihez nagyban hozzájárulna, ha több 
kerékpárút állna a kerékpározók rendelkezésére – bizonyára vonzóbbá tenné 
ezt az egészséges és környezetkímélő közlekedési formát.  
 
Azok körében, akik a tömegközlekedést részesítik előnyben, a leggyakrabban 
használt eszköz a busz, amivel a megkérdezettek jelentős része naponta 
utazik. Csak elenyésző számban vallották azt, hogy szinte soha nem veszik 
igénybe a buszokat utazásuk során. Napi szinten a második legnépszerűbb 
jármű a metró, amit nem sokkal lemaradva a villamos követ. A legkevésbé 
használt tömegközlekedési eszközök a trolibusz és a HÉV, ez utóbbival a 
megkérdezettek több mint fele egyáltalán nem is utazik.  
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Városrészek szerint nézve azt látjuk, hogy a belső pesti kerületekben (V., 
VI., VII., VIII., IX., XIII. és XIV.) élők sokkal nagyobb valószínűséggel rend-
szeres metróhasználók, mint a Budán és a külső pesti kerületekben élők.  
 
Korcsoportokra lebontva, a 15-29 év közöttiek 60 százaléka gyakori BKV-
használó, míg ez az arány a 30-52 év közötti korcsoportban lecsökken 41 
százalékra és körükben jobban előtérbe kerül az autóhasználat. Az 53-65 
évesek körében a BKV használat 45 százalékra emelkedik.  
 
A Capital Research Kft. közvélemény-kutatásából kiderül, hogy az autóval 
dolgozni járók (fő- és részmunkaidőben dolgozók harmada) többségében 
azért nem döntenek tömegközlekedési eszközökkel való utazás mellett, mert 
lassúnak és kevéssé komfortosnak (piszkosnak, kényelmetlennek) érzik a 
buszokat, villamosokat. 
 
Sokan a gyakori átszállásokkal nincsenek kibékülve, valamint nagyobb cso-
magok szállítását nem tudják tömegközlekedési eszközökön elképzelni. 
Mindössze a válaszadók 7 százaléka vallotta úgy, hogy a tömegközlekedés 
drágasága miatt dönt az autóval való közlekedés mellett. Azon budapestiek, 
akik hol autóval, hol tömegközlekedéssel járnak dolgozni, akkor választják az 
autót saját bevallásuk szerint, amikor sietnek vagy több helyre is el kell jut-
niuk. 
 
Akik munkájukhoz kapcsolódóan szoktak vidékre utazni, jellemzően autóval 
teszik ezt, s alig tizedük utazik tömegközlekedéssel. Azok, akik tömegközle-
kedési eszközök segítségével érik el úti céljukat, elsősorban a vasutat és a 
sárga buszt (Volánbusz) választják. Érdekes a gépjárművek területi eloszlá-
sát illetően is összehasonlítani a magyarországi helyzetet az átlag Európai 
Uniós viszonyokkal.  
 
A gépkocsik száma, a gépkocsi-tartás az Európai Unióban általában vidéken 
magasabb, mint a városokban. Ennek oka az lehet, hogy a városokban ma-
gasabb a gépkocsi-tartás költsége, kevés a parkolóhely, és jobban elérhető a 
tömegközlekedés is. Dániában például a magas regisztrációs és gépjárműadó 
miatt viszonylag alacsonyabb a személygépkocsi-ellátottság (348 személy-
gépkocsi jut 1000 lakosra), de azok kihasználása nagyobb. 
 
Magyarországra nem jellemző az előbb bemutatott helyzet: a legnagyobb a 
gépkocsi-tartás a 20-50 ezer lakosú településéken, ezt követően Budapes-
ten, majd a 100 ezernél nagyobb lélekszámú, az 50-100 ezer, illetve az 5-20 
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ezer lakossal bíró településeken. A legalacsonyabb pedig az 5 ezernél kisebb 
lélekszámú településeken. Ráadásul hazánkban jellemző az autók kihaszná-
latlansága, sok esetben egy háztartáson belül – amennyiben anyagi helyze-
tük ezt megengedi – minden családtagnak külön autója van.  
 
A felmérések szerint az Európai Unióban egy személy közúton évente átlago-
san 12,6 ezer kilométert tesz meg, ennek mintegy 80 százalékát személy-
gépkocsival. Ez utóbbi arány nagyobb a görögöknél, az íreknél és a briteknél 
(86-87 százalék), a legkisebb az osztrákok és a dánok esetében (73 száza-
lék), ahol a terep és a jó alternatíva vonzóvá teszi a tömegközlekedés igény-
bevételét és a kerékpározást. 
 
A gépkocsi-használat egészségkárosító hatása minden ember számára ve-
szélyt jelent, de amint azt egy Németországban végzett kutatás is bebizonyí-
totta, a legveszélyeztetettebbek a gyerekek. A megfigyelések azt bizonyítják, 
hogy kapcsolat van az autók okozta légszennyezés és a gyermekkorban ki-
alakuló allergia között. A kutatás vezetője szerint az asztma, szénanátha, 
ekcéma és más allergiák megjelenésének valószínűsége 50 százalékkal ma-
gasabb azon gyermekek esetében, akik 50 méterre laknak egy forgalmas út-
tól, mint akik 1000 méterre.  
 
Egy másik kutatás is alátámasztja az autók közelségének káros hatását. 
1991 óta 8000 felnőtt részvételével folytatott kutatás eredményei azt mutat-
ják, nem mindegy, hogy 20 méterre vagy 200 méterre lakunk egy-egy for-
galmas úttól. Körülbelül 19 százalékkal több szennyező anyagot lélegeznek 
be azok, akik kevesebb mint 20 méterre laknak egy forgalmas úttól, mint 
azok, akik valamivel távolabb.  
 
Az allergiás és légzőszervi megbetegedések elkerülése miatt a gyerekeket 
távol kellene tartani a forgalmas utaktól és a belvárosi szmogtól. Ezt nagy-
ban megnehezíti az a tény, hogy az iskolák többsége a legforgalmasabb utak 
mellé épült, és így az iskolások kénytelenek a napjuk jelentős részét szeny-
nyezett levegőben tölteni.  
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 
 
Friedrih Noémi 
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