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Hol ló  Lász ló  kü lön leges  módon h i rdet i 
fes te t t  parasz tbúto rokat  k íná ló  bo l t já t 
az  ö töd ik  kerü le t i  Vi tkov i t s  Mihá ly  u t -
cában.  Té len-nyáron ó r iá  s i  zö ld  lomb-
tömeg és  szebbnél  szebb,  konténerben 
neve lkedô növények h ív ják  fe l  a  já ró -
ke lôk  f igye lmét  a  ház  ra . 
A  vadszô lô  és  bo ros t yán  fe l fu t t a tásá ra 
t í z  é vve l  e ze lô t t  keskeny  kôvá l yú t  he -
l yeze t t  a  f a l  me l l é .  Néhány  év  a l a t t  a 
növények  be fu to t t ák  a  tûz fa l a t .  Szûk 
az  u tca ,  magasak  a  s zomszéd  házak , 
a  kö rü lmények  tehá t  messze  nem ide -
á l i sak ,  ennek  e l l ené re  egészségesek 
és  s zépek  a  növények . 
Ha Hol ló  Lász lónak s ikerül t ,  bárk i  meg-
próbálhat ja  így  megszépí teni  az utcát 
és mindannyiunk é letét .

W W W . L E V E G O . H U / Z O L D L E V E L
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A  T Ö M E G K Ö Z L E K E D É S R Ô L 

A  S Z Á M O K  T Ü K R É B E N

A tavalyi év során a tömegközlekedési viteldíjakat átlagosan 
14,9 százalékkal emelték (ezen belül a vasúti személyszállításét 
41,2 százalékkal). Ugyanakkor az év elsô kilenc hónapjában 
a sze mély gépkocsik ára mindössze 2,2 százalékkal, a motorke-
rékpároké 3,9 százalékkal, a légi közlekedésé 0,5 százalékkal 
nôtt, az üzemanyagoké pedig 4,3 százalékkal csökkent. A vasút 
és a Volán egyes járatait ritkították, 14 vasúti mellékvonalat be-
zártak. Mindennek következménye a tömegközlekedéssel utazók 
számának drasztikus visszaesése.
Idézünk a KSH 2007 októberi jelentésébôl: „Az I–III. negyedévi 
utaskilométer teljesítmény mindössze 1 százalékkal haladta meg 
a tavaly ilyenkorit, s mögötte az utasszám 6 százalékos csökkenése 
állt. Az átlagos utazási távolság tehát 2007-ben tovább nôtt, de ez 
változatlanul a nagy távolságú nemzetközi utakat lebonyolító légi 
közlekedés 2004 óta tapasztalható felfutásának tudható be. A bel-
földi utasforgalom több éve jellemzô, alapvetôen csökkenô ten-
denciája ebben az évben is fennmaradt. A csökkenés a két meg-
határozó közlekedési eszközön, a vonatokon és az autóbuszokon 
egyaránt jelentôs volt. A belföldi és nemzetközi utazásokat együtt 
tekintve a vonatok utaskilométer-teljesítménye 9 százalékkal, az 
autóbuszoké 6 százalékkal esett vissza, míg a repülôgépeké 20 
százalékkal emelkedett. (…) 2006-ban a helyi tömegközlekedést 
tizedével kevesebb utas vette igénybe, mint 2000-ben. (…) Mind-
ezzel szemben az ország személygépkocsi-állománya hat év alatt 
egynegyedével gyarapodott és 2006 végére megközelítette (2007 
közepére pedig gyakorlatilag elérte) a 3 milliót. A tömegközlekedés 
elônyben részesítését tarifáinak alakulása sem ösztönözte, sôt az 
egyes közlekedési eszközök költségei közötti arányok változása ép-
pen ennek az ellenkezôjére enged következtetni. A vizsgált idôszak 
folyamán (2006-ban 2000-hez képest) a vonatjegyek ára 1,5-sze-
resre, a távolsági autó buszjegyeké közel 1,7-szeresre emelkedett. 
A helyi viszonylatú általános havibérlet és az autóbusz vonaljegy 
– országos átlagban – egyaránt 1,8-szeresre, a fôváros valamennyi 
közlekedési eszközére érvényes vonaljegy több mint 1,9-szeresre 
drágult; az autóbenzin 1,2-szeresre. Egy 200 kilométeres útra 
szóló vonatjegy ára 2000-ben közel 6 liter, 2006-ban több mint 
7,5 liter benzin árának felelt meg, a helyi autóbuszbérlet esetében 
ez az arány 11,2 litert, illetve 16,9 litert tett ki.”
Ebben a számunkban a közlekedés és ezen belül elsôsorban a tö-
meg közlekedés idôszerû kérdéseit járjuk körül.

Lukács András
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FINOMPOR: ÚJ LEHETÔSÉGEK

Minden télen nagy mennyiségben jutta-

tunk sót az utakra annak ellenére, hogy 

tisztában vagyunk a környezetre, talajvízre, 

infrastruktúrára és jármûvekre gyakorolt 

káros hatásaival. Klagenfurt városa új 

alternatívát talált: só helyett kálcium-mag-

nézium-acetátot (CMA) szórnak ki. A CMA 

nem károsítja a talajvizet és a növénye-

ket. Viszont lényegesen drágább, mint a 

kôsó. A klagenfurti városvezetés mégis 

fizeti a többletköltségeket. A CMA-nak 

ugyanis van egy kedvezô mellékhatása: a 

közlekedési eredetû finompor nagy részét 

megköti. Különösen azokat a gumikopásból 

és fékbetétekbôl eredô részecskéket ejti 

csapdába, melyeket állandóan felkevernek 

a jármûvek. Svéd tapasztalatok azt mutat-

ják, hogy ilyen módon a finomporterhelés 30 

százalékkal csökkenthetô.

Nem biztos azonban, hogy ezt a kedvezô 

számot minden további nélkül át lehet 

ültetni Közép-Európába. Ami ellenben 

biztos, hogy sürgôs intézkedéseket kell 

bevezetni a finomporszennyezés ellen: 

a 2006. évi adatok Németországban példá-

ul azt mutatják, hogy a lakosság túl magas 

egészségkárosító finomporszennyezésnek 

van kitéve. 450 mérôállomás közül 100 

esetén a megengedett 35 napnál több eset-

ben volt határérték felett a koncentráció. 

Dél-Tirolban a tartományi környezetvédelmi 

ügynökség magához ragadta a kezdemé-

nyezô szerepet és kampányt indítottak a 

jobb levegôminôségért. A kampány több-

éves terveket, közlekedési korlátozásokat, 

internetes honlapot, telefonos forródrótot 

és sms-szolgáltatást tartalmaz. Sms-en 

keresztül értesítik az ügyfeleket a rossz 

levegô miatt bevezetendô autózási tilalom-

ról. Ezzel elkerülhetô, hogy az érintettek túl 

késôn értesüljenek és például útzár elôtt 

kelljen rostokolniuk. A jelentkezôk magas 

száma – három hét alatt 4050 – jelzi, 

hogy a dél-tiroliak szívesen veszik igénybe 

a szolgáltatást, és aktívan cselekszenek 

a tisztább levegô érdekében. Január köze-

pén vezették be elôször az sms-szolgálta-

tást. A másnapi mérési eredmények lehetô-

vé tették a riasztás visszavonását.

Forrás: Sonntagszeitung, Presseinformation 

deutsches Umweltbundesamt, Presseamt 

Land Südtirol www.provinz.bz.it 

PARKOLÁS KIRÁLYRÉTEN

2007-ben parkolási és úthasználati rend-

szert vezettek be Királyréten, az Ipoly 

Erdô Zrt. Királyréti Erdészetének terüle-

tén. Ezentúl a kirándulóknak, akik autó-

val érkeznek a Börzsönynek erre a részére, 

az autójukat a parkolókban kell hagyniuk, 

és attól függôen, hogy az az elsô vagy a 

második zóna, 400 illetve 1000 forintos 

napidíjat kell fizetniük. 

A rendszer felállításának célja az erdészet 

által kezelt utak és parkolók szolgáltatása-

inak ellentételeztetése, az erdôvagyon haté-

konyabb védelme, valamint a motorizációból 

fakadó környezeti hatások csökkentése.

Forrás: www.ipolyerdo.hu

100 MILLIÓ FONTOT TERMELT 
A LONDONI AUTÓMENTES NAP

December 2-án lezárták az autós forgalom 

elôl London legfontosabb bevásárló utcáit, 

az Oxford, a Regent és a Bond Streetet. Ezek 

közül az Oxford Street az egyik legforgalma-

sabb utca a világon, még éjszaka is tele van 

emberekkel, nappal pedig tömegek hömpö-

lyögnek végig rajta.

Az eseményt azonban nem környezetvédel-

mi célok ihlették, hanem a karácsonyi bevá-

sárlás. A New West End Company rendez-

vényének célja ugyanaz, mint a társaságé: 

még tovább népszerûsíteni London legfôbb 

bevásárló negyedét, a West Endet. Az immár 

harmadik alkalommal megrendezett West 

End VIP (Very Important Pedestrian) Day, 

azaz a Nagyon fontos gyalogosok napon az 

egymilliónyi gyalogos ezúttal összesen 100 

millió fontot hagyott az utcák boltjaiban.

Az autómentes nap csak a fogyasztásról szól, 

és a legkevésbé sem a környezetvédelem-

rôl, ugyanakkor London polgármestere, Ken 

Livingstone megnyitó beszédében úgy fogal-

mazott, hogy ez a nap nem pusztán az egyik 

legfontosabb eseménye a téli Londonnak, 

hanem azt is megmutatja a látogatók-

nak, hogy hogyan fog kinézni a West End 

2013-ban: csak gyalogosokat lehet majd 

látni a hét minden napján. 

Forrás: www.thisislondon.co.uk

AZ ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS 
SZIGORÍTÁSA AZ USA-BAN

Történelminek nevezett döntést hozott 

az ame rikai képviselôház: több mint három 

évtizede elôször, a környezetvédelem jegyében 

jelentôsen megszigorították az autók üzem-

anyag-fogyasztási normáit. 

A cél az, hogy a személygépkocsik és 

a könnyû teherautók átlagos fogyasztása 

2020-ra ne haladja meg a 35 mérföld/gallon 

(6,7 liter/100 kilométer) értéket – írta a The 

Washington Times. A kongresszus alsóháza 

egy átfogó energiatörvény részeként fogad-

ta el a szabályozást, amely 40 százalékos 

szigorítást jelent a jelenleg érvényben levô 

elôíráshoz képest.

Steny Hoyer, a képviselôház többségi vezetôje 

történelmi döntésrôl, “nemzedékünk függet-

lenségi nyilatkozatáról” beszélt. Mint mondta, 

meg kell szüntetni az Egyesült Államok füg-

gôségét a külföldi olajforrásoktól.

A demokrata többség által támogatott és 

a kongresszusban kisebbségben levô kor-

mánypárti republikánusok által ellenzett 

törvénytervezet a megújuló energiaforrások 

használatát is sürgeti. Megfigyelôk szerint 

a szenátusban elhúzódó vita várható, és 

George Bush elnök valószínûleg vétóval 
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fog élni az olajvállalatokra kirótt adók 

növelése miatt. A Fehér Ház az adónövelést 

ugyanis tisztességtelen büntetôintézkedés-

nek tekinti.

Forrás: greenfo.hu

TESZTELIK AZ AMSZTERDAMI 
ZÖLD HULLÁMOT

A Raadhuisstraat mentén Amszterdamban 

jelenleg az óránként 15–18 kilométeres 

sebességgel közlekedô bicikliseknek mindig 

zöldet mutat a lámpa. Az eddigi tapasztala-

tok azt mutatják, hogy a tömegközlekedésnek 

is jót tesz a zöld hullám. Az autók kicsit 

lassabban, a villamosok és a buszok viszont 

gyorsabban haladnak. 

Az Fietsersbond kerékpáros szervezet mun-

katársa, Marjolein de Lange állítása szerint 

a rendszer az esetek többségében nagyon 

jól mûködik, viszont mivel az autók a lám-

páknál megállnak, majd újra felgyorsulnak, 

ezzel növelik a levegô szennyezettségét. 

Erre jelentene megoldást, ha az útsza-

kaszon egyetlen jármû sem haladhatna 

az óránkénti 18 kilométeres sebességnél 

gyorsabban.

Koppenhágában már egy ideje bevezették a 

zöld hullámot, de itt csak egy kétkilométeres 

szakaszon, ahol délelôtt a városba vezetô 

irányban, délután pedig a városból kifelé 

lehet megállás nélkül haladni a biciklis-

táknak. 

Forrás: www.nieuwsuitamsterdam.nl

„LA VÉLORUTION”, 
AZAZ A BICIKLIFORRADALOM

Egyre több helyen indul be a közeljövôben 

Párizsban az önkiszolgáló kerékpárkölcsön-

zés rendszere. Egy francia reklámügynökség 

találta ki a lehetô legegyszerûbb sémát, 

amely megnyert magának több ezer párizsit, 

s amelyet most világszerte több nagyváros, 

köztük Chicago, Moszkva, Genova, Sydney és 

London is szeretne átvenni.

2007 nyarán egy reklámügynökség állította 

forgalomba a többezer, egyébként hazánk-

ban gyártott biciklit a francia fôvárosban, 

igaz, cserébe rengeteg reklámfelületet kér-

tek és kaptak Párizstól. Mára már több 

mint ezer állomásról lehet biciklit kölcsö-

nözni, s a rendszer kitalálója, Jean-François 

Decaux állítása szerint ez az egyik kulcsa a 

sikernek: nem kell öt-tíz percnél többet gya-

logolni ahhoz, hogy bicikliállomást találjunk. 

A kölcsönzés rendkívül olcsó, az elsô fél óra 

ingyen van, utána egy euró, a második óra 

még egy euró, viszont bérletet is lehet venni, 

ami még egy teljes évre is pusztán 29 euró. 

Jean-François Decaux büszkén hangoztatja, 

hogy néhány hónap alatt a párizsi tömeg-

közlekedés szerves részévé váltak, olyanok is 

kerékpárra ülnek, akik korábban soha. 

Forrás: www.spiegel.de

TUDATOS VÁSÁRLÓ CÉGMÉRCE

A Tudatos Vásárlók Egyesülete azt tanácsolja 

a fogyasztóknak, hogy éljenek a fogyasz-

tók információhoz való jogával, és vásár-

lás helyett tájékozódjanak új honlapjukon 

a leggyakrabban vásárolt termékekrôl és 

a mögöttük álló vállalkozásokról. 

A fogyasztói tájékozódást segíti a Tudatos 

Vásárlók Egyesületének a kelet- és közép-

európai térségben egyedülálló projektje, 

a Tudatos Vásárló Cégmérce, amelyet novem-

ber 30-án, a Ne Vásárolj Semmit! napon 

hozott nyilvánosságra az egyesület.

A Cégmérce Magyarország elsô, a fogyasztók 

hosszú távú érdekeit szolgáló adatbázisa, 

amely közvetlenül segíti a fogyasztói döntés-

hozatalt. Társadalmi és környezeti teljesítmé-

nyük alapján rangsorolja a vállalatokat. Az 

adatbázis 11 (környezeti, társadalmi, állat-

jóléti és egyéb) szempont szerint összesíti 

és értékeli a cégekrôl elérhetô információkat. 

Független információforrások, köztük ható-

ságok, média, civil szervezetek és bizonyos 

esetekben maguk a vállalatok közzétett ada-

tai alapján nyújt átfogó képet a vállalatok 

környezeti és társadalmi teljesítményérôl.

Az adatbázis jelenleg három iparág: a mo bil-

szolgáltatók, a tejforgalmazók és a tisz-

títószergyártók vállalatait rangsorolja. 

A Cégmércét az egyesület folyamatosan bôví-

ti, következô lépésben a szupermarketeket 

vizsgálják majd. A Cégmérce elérhetôsége: 

cegmerce.tudatosvasarlo.hu

Forrás: greenfo.hu
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A  T Ö M E G E K  I G É N Y E I

AUTÓKÖZPONTÚ TÁRSADALOM:  KÖZAKARAT VAGY KÉNYSZER?

HAJNALBAN MOTORZÚGÁS ÉBRESZT BENNÜNKET, VISSZAALUDNI SAJNOS MÁR NEM TU-

DUNK. A VÁROSBAN KIABÁLNUNK KELL, HA BESZÉLGETNI SZERETNÉNK, ÉS EGY FÉL 

ÓRÁS SÉTA ALATT MEGFÁJDUL A FEJÜNK. KIRÁNDULÁSKOR EGYRE GYAKRABBAN TALÁL-

KOZUNK AZ ERDÔ CSENDJÉT SZILÁNKOKRA TÖRÔ GÉPKOCSI- VAGY MOTORZAJJAL. A KÖR-

NYÉKÜNKÖN CSODÁLKOZVA VESSZÜK ÉSZRE, HOGY MEGINT ELTÛNT EGY BOKOR- VAGY 

SÖVÉNYSOR ÉS A PARKOLÓ AUTÓK LASSAN, DE BIZTOSAN FOGLALNAK EL MINDENT... 

Érdekes módon nem vitatja senki, hogy közlekedni lehetne gyorsan, kényelme-
sen, olcsón és környezetkímélô módon személygépkocsik nélkül is. Sôt, kevesen 
tagadják, hogy ilyen feltételekkel közlekedni csak gépkocsi-tömegek nélkül lehet. 
Kézenfekvônek tûnik tehát, hogy a társadalmi döntések során a közösségi közleke-
dést (villamos, busz, vasút stb.) és a kerékpározás, a séta feltételeit kell fejleszteni, 
elônyben részesíteni. Az elmélettel majdnem mindenki egyetért, a gyakorlatban 
mégsem ezt tapasztalhatjuk. Miért? A döntéshozóktól gyakran halljuk a következô 
érvet: a környezetbarát közlekedési módok fejlesztésének gondolata szép és jó, de 
az emberek nem ezt akarják, ôk autózni akarnak. Vagyis: csak azért számolunk 
a gépjármû-forgalom további növekedésével, csak azért szolgáljuk ezt (elôre is) 
ki, mert a tömegek igényeihez alkalmazkodunk. Az adu-ász érv tehát a cselek-
vésképtelenségre: a személygépkocsihoz való ragaszkodás olyan alapvetô emberi 
tulajdonság, amit nem tudunk, de nem is lehet megváltoztatni. 
Az emberek gépkocsik iránti olthatatlan szenvedélyével való érvelés kellôképpen 
gyakran hangzik el ahhoz, hogy utána járjunk, vajon mennyire állja meg a helyét. 

K ö z l e k e d é s i  k ö z v é l e m é n y k u t a t á s o k 

Azokban az országokban, ahol a személygépkocsi majdnem mindenki számára 
elérhetô, a naponta autózók többsége azt állítja, hogy csökkentené gépkocsija 
használatát, ha javulnának a közösségi közlekedés, illetve egyéb közlekedési 
módok feltételei. Felmérések szerint az emberek nem egyformán viszonyulnak 
az autózáshoz, és nem mindenki azért araszol a torlódásban, mert egyébként 
hiányozna neki a vezetés! 
Társadalomkutatók szerint a „megrögzött”, „szenvedélyes” autósok – ôk azok, akik 
saját bevallásuk szerint akkor sem szívesen váltanának villamosra, buszra, metróra, 
ha a szolgáltatás hirtelen eszményivé válna – a rendszeresen autóval közlekedôknek 
csak egy kis részét (körülbelül ötödét) alkotják. Bármely európai országban, ahol 
tetôzött a motorizáció, a kutatások hasonló eredményre jutnak: az emberek többsége 
saját elmondása szerint csökkentené, illetve teljesen elhagyná az autóhasználatot, 
ha eljuthatna úticéljához gyorsan, olcsón és kényelmesen más módon is. Ráadásul 
az autóhasználók többsége szeretné, ha erre lehetôsége lenne. Az autóipar képviselôi 
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e kutatásokat elintézik azzal, hogy pusztán elméleti kinyilatkoztatásokról van szó, 
az emberek nem valódi véleményüket mondják el és a gyakorlatban nem változ-
tatnának szokásaikon. Így nyilatkozott például a skót autóklub alapítványa, a RAC 
Foundation vezetôje egy részletes közlekedési kutatás eredményérôl. A kutatás 
ugyanis kimutatta, hogy autós honfitársainak 55 százaléka szeretné csökkenteni az 
autó használatát. A felmérések azt is bizonyítják, hogy az Európai Unió országaiban 
a politikusok a közvéleményt sokkal autóbarátabbnak hiszik, mint amilyen valójában.
Vajon mi történne, ha a közösségi közlekedés, séta, kerékpározás feltételei ked-
vezôbbek lennének?

N y u g a t - e u r ó p a i  p é l d á k

Brüsszelben 2002-ben az Európai Mobilitási Hét vasárnapján különös intézke-
dést vezettek be: a városban bármilyen módon lehetett közlekedni, csak egyéni 
gépjármûvel (személygépkocsival, motorkerékpárral nem). Belgiumban erôs a kü-
lönbözô társadalmi csoportok érdekérvényesítô képessége. Joggal találgathatunk 
tehát, vajon hogyan válaszoltak erre az „autójukhoz végletekig ragaszkodó, lusta, 
önzô” emberek. Vajon tüntetéseket szerveztek, a közlekedési miniszter lemondását 
követelték, vagy polgári engedetlenségi mozgalmat hirdettek? Nem. Az emberek 
többsége egyszerûen biciklire ült, görkorcsolyát, kényelmes cipôt húzott és nyakába 
vette a várost.
Brüsszelben hatodik éve rendezik meg az autómentes vasárnapot, amelyet 2002-
ben a brüsszeliek 76 százaléka tartott jó ötletnek, 2007-ben már 90 százalékuk. 
Ha a közvélemény-kutatások eredményét gyanakodva fogadjuk, a következô alka-
lommal ellátogathatunk a belga fôvárosba, és saját szemünkkel is megnézhetjük 
a kocsijukat minden sajnálkozás nélkül a garázsban hagyó, legnagyobb örömmel 
sétáló, biciklizô többszázezres tömegeket. 

Az európai mobilitási hét vasárnapján 

Brüsz szelben reggel kilenc óra és este hét 

óra között nem lehet személygépkocsival 

közlekedni. Ez alól csupán a mozgáskor-

látozottak kivételek és néhány meghatá-

rozott foglalkozást ûzô ember (például az 

orvosok), amennyiben elôzôleg engedélyt 

kérnek a gépkocsihasználatra. Brüsszel 

kiterjedése Budapest tíz központi kerüle-

tének felel meg (mintegy 160 négyzetki-

lométer), lakossága körülbelül egymillió.

Franciaország elsô vonatvillamosa, amelyet 2006 

novemberében avattak fel. Párizs két elôvá-

rosa, Bondy és Aulnay-sous-Bois között üze-

mel. A vonatvillamossal megspórolhatunk egy 

átszállást, hiszen a városi utcákon villamos-

ként közlekedö jármü a városon kívül vasút-

ként halad tovább. Forrás: www.funimag.com
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Egy napra nyilván könnyebb „lemondani” az autóról, mint egész évben. Mi törté-
nik akkor, amikor egy hasonló intézkedés a hétköznapokra vonatkozik? 
Nyugat-Európa elsô modern sétálóutcáját Koppenhágában hozták létre 1962 -ben. 
Az intézkedést heves viták elôzték meg. Hogyan mûködik majd a város, ha 
a gépjármûvek elôl lezárják az egyik legfontosabb közlekedési tengelyét? Mi lesz 
az üzletekkel? Hogyan jutnak el majd a lakosok otthonukba? Hamarosan kide-
rült, hogy ezek a félelmek teljesen alaptalanok: a közlekedés alkalmazkodott az 
új helyzethez, az utcát sétálók tömegei lepték el, a kereskedôk pedig korábban 
nem is remélt, hatalmas bevételekre tettek szert. Ez utóbbi nem is csoda, hiszen 
aligha történhet más egy utcán, amelyen naponta 90 ezer ember fordul meg 
– több mint ahány egy autópályán gépkocsival elhaladhatna. A helyi lakosok sem 
menekültek el. Mára Koppenhágában az egész belvárosra kiterjedô sétálóutca-
hálózatot hoztak létre, amely a város legfôbb kereskedelmi vonzerejévé vált.
Hasonló forgatókönyv – a kezdeti szorongásokat követô nagy siker a belváros 
teljes vagy részleges sétálóvá alakításával – azóta Debrecentôl Strasbourgig 
számtalan európai városban megismétlôdött. A kifejezetten kerékpáros, gyalogos 
közlekedési útvonalak mindenütt nagy népszerûségnek örvendenek.
Közbevethetjük, hogy a sétálóutcákat kevésbé használjuk a mindennapi közlekedés-
ben, vagyis ez is ugyanolyan kivétel, mint a brüsszeli autómentes nap, csak nem idô-
ben, hanem térben. Lehetséges-e, hogy a mindennapi közlekedésben is hajlandóak 
legyünk tömegesen otthon hagyni a kocsinkat (illetve meg sem venni)?
A gyakorlat azt mutatja, mindez attól függ, van-e valódi választási lehetôsé-
günk. Kiváló példák erre a kerekpárosbarát városok. Azokon a településeken, 
ahol kialakították a biztonságos és kényelmes kerékpáros közlekedés feltételeit 
(Amszterdam, Koppenhága, Groningen, Delft, Münster, Bern, Bázel, Ferrara 
és sok más város) a lakosság jelentôs része használja a kerékpárt mindennapi 

A félmilliós lélekszámú Koppenhágában 

az emberek 36 százaléka jár kerékpárral 

munkahelyére és 23 százaléka gépkocsival. 

A kerékpár még elterjedtebb használatát 

azonban itt sem a maradék, autóban ülô em-

ber lustasága korlátozza, hanem a fôutakon 

kialakított kerékpárutak átbocsátóképessé-

ge. A hatóságok a közelmúltban 20 km/h 

sebességre beállított biciklis zöld hullám 

bevezetésével próbáltak ezen segíteni, azon-

ban tudják, hogy a kerékpárutak bôvítése 

(tehát az autós sávok számának csökkentése, 

szûkítése) elkerülhetetlen. Érdemes azonban 

megjegyezni, hogy Koppenhágában a fôutak 

esetében az úttest háromnegyede része még 

mindig a személygépkocsik rendelkezésé-

re áll annak ellenére, hogy a közlekedés-

ben való részesedésük ennél jóval kisebb.

A brüsszeli autómentes nap olyan népszerû, hogy 

a Fôtéren és a környékén még a kerékpárt is csak 

tolni lehet.
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közlekedésre. A bicikli olyan helyeken is a legnépszerûbb közlekedési eszközzé 
válhatott, ahol a jövedelmi szint mindenki számára elérhetôvé teszi a személy-
gépkocsi-használatot. Ehhez nem kellett kitiltani a városokból az autókat, csak 
valódi választási lehetôséget adni az embereknek.
Mindez azonban az ellenkezô irányban is mûködik. Amennyiben autózni gyor-
sabb, kényelmesebb, és olcsóbb (!), mint egyéb közlekedési eszközt használni, 
az emberek túlnyomó része kocsiba ül. És elveszíti a másképp közlekedésnek 
akár lehetôségét is, anélkül, hogy ez valóban személyes döntése, kívánsága 
lenne. Denis Baupin, Párizs közlekedési ügyekért felelôs polgármester-helyet-
tese egyenesen „túszokká” vált állampolgárokról beszél, mert egy gépkocsikra 
szervezett társadalomban azok is nagyon nehezen változtathatnak közlekedési 
szokásaikon, akik szeretnének. Ez történt Franciaországban és Nyugat-Európa 
legtöbb országában az elmúlt évtizedekben. Ezek az országok azonban ma már 
a különbözô közlekedési eszközök közötti esélyegyenlôség megteremtésére törek-
szenek, és javítják a séta, a kerékpározás, a tömegközlekedés feltételeit. Mindez 
természetesen az állam (és önkormányzatok) szerepvállalása nélkül nem megy, 
pontosan úgy, mint ahogyan az autóközpontú társadalom felépítése sem. 

H a z a i  v i s z o n y o k

A tömegközlekedéssel csak körülményesen megközelíthetô bevásárlóközpontok, 
a város szélére költözött, csak gépkocsival elérhetô irodaközpontok, a tömegköz-
lekedési szolgáltatás nélkül felépült lakóparkok: hazánkban a személygépkocsi 
használata egyre inkább nem személyes választás kérdése. 
A fenti példák jól szemléltetik, hogy a személygépkocsi vagy a közösségi közleke-
dés, séta, kerékpározás vonzereje nem a „véletlen szülötte”, hanem a város életére 
vonatkozó tudatos döntések sorozatának eredménye. Érvelhetnénk azzal, hogy 
a döntéshozók a személygépkocsi elônyben részesítésekor az emberek többségé-
nek kedveznek. Magyarországon azonban a mindennapokban legtöbben még min-
dig gyalog, közösségi közlekedéssel és kerékpárral közlekednek. Az autóközpontú 
gondolkodás ráadásul sok helyen már jóval azelôtt meghatározta a döntéseket, 
hogy a háztartások többsége egyáltalán gépkocsival rendelkezett volna. Gondol-
junk csak például a gyalogos aluljárók rendszerére. A budapesti Kiskörúton egy tíz 
perces séta alkalmával meg kell másznunk egy bérház negyedik emeletét, vagyis 
az aluljáróknak köszönhetôen összesen 100 lépcsôfokot azért, hogy a gépkocsi-for-
galom zavartalanabbul haladhasson. Lehet-e lustának nevezni azt az embert, aki 
erre nem vágyik? Mindez csupán egyetlen példa arra, hogy a döntéshozás során 
miként lehet egy közlekedési módot elônyben részesíteni egy másik hátrányára, 
függetlenül attól, hogy ezzel valójában hány embernek kedvezünk.
Tudjuk, hogy ki lehet alakítani a sétát, a kerékpározást, a közösségi közlekedés 
használatát ösztönzô, azt kellemessé, vonzóvá tévô környezetet és feltételeket. 
Már csak az a kérdés, hogy a döntéshozók mikor fogják ezt megtenni.

Madarassy Judit
A felhasznált források listája elérthetô a szerkeszto@lelegzet.hu címen keresztül.

„Jelentôs EU-támogatással megvalósult 

az elsô autós falu Magyarországon. A bu-

dapesti agglomeráció zsákfaluja, Csömör 

ugyanis októbertôl már csak autón közelít-

hetô meg biztonságosan. A gyalogos vagy 

kerékpáros kalandoroknak az épülô M0-ás 

felett átívelô, járda és kerékpárút nélküli fe-

lüljárón kell átverekedniük magukat, ha úgy 

döntenek, nem a csömöri HÉV-vel mennek 

be a közeli fôvárosba, például mert az éjjel 

nem jár, vagy a falu sok részérôl egyszerûbb 

megközelíteni a gödöllôi vonalat, esetleg 

egy budapesti buszt. A kísérlet ígéretes, 

hiszen a körgyûrû miatt sûrûsödô forgalom 

várhatóan evolúciós tényezôvé válik, kisze-

lektálva az autóval nem rendelkezô egyedeket 

a faluközösségbôl. Így kialakulhat az elsô 

kiegyenlített vagyoni helyzetû és ideológiájú 

emberek lakta autós település Európában. 

A szelekciót elôsegíti, hogy nem csak a falut 

a 3-as úttal és a gödöllôi hévvel összekötô 

útra építettek járda nélküli felüljárót. Tudni-

való, hogy Csömör két, egymástól egy beépí-

tetlen sávval elválasztott részbôl áll. Itt megy 

majd az M0-ás, és ide került a másik evolúci-

ós tényezô, elrekesztve egymástól a település 

két, egymástól 5-600 méterre fekvô részét.” 

– írta az Index 2007 októberében.*

Az autóhasználatot ösztönzô intézkedések, 

beruházások többsége nem mindig olyan 

szembeötlô, mint a járda nélküli csömöri 

felüljáró esete. A hatás azonban végsô soron 

ugyanaz. Egyetlen példa erre egy budapesti 

kerület szívében épült pláza. Ha kocsival 

érkezünk, az üzletközpont hatalmas, ingyen 

parkolóval vár minket. Ha busszal, akkor 

padkákon, korlátokon át bukdácsolva, par-

koló gépkocsikat és oszlopokat kerülgetve 

juthatunk csak el a bevásárlóközponthoz. Hi-

ába a sûrûn közlekedô, féltucat (!) buszjárat, 

hiába a megállótól nem messze épült pláza, 

ha valódi akadályversenyt jelent, míg egyik-

tôl a másikig eljutunk. A kizárólag az autókra 

tervezett, épített környezet bármiféle reklám-

nál hatásosabban ültet minket kocsiba..

* http://index.hu/politika/belfold/csomor1026/
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U N I Ó S  S T R AT É G I A  A  F E N N TA R T H AT Ó 

V Á R O S I  K Ö Z L E K E D É S R Ô L

AZ  EURÓPAI  B IZOTTSÁG  SZERINT  A  KÖZÚT I  KÖZLEKEDÉS  OKOZTA  PROBLÉMÁKKAL  A  HE -

LY I  ÖNKORMÁNYZATOK  EURÓPA I  SZ INTÛ  EGYÜTTMÛKÖDÉS  ÉS  EGYEZTETÉS  NÉLKÜL , 

EGYMAGUKBAN  KÉPTELENEK  MEGKÜZDENI .  KÖZÖS  ERÔVEL  HELY I  ÉS  UN IÓS  SZ INTEN 

EGYSZERRE  KELL  ELKEZDENI  A  GONDOLKODÁST  A  VÁROS I  MOB IL I TÁS  KÉRDÉSÉRÔL .

Az Európai Unióban a lakosság 60 százaléka városi környezetben, azaz 10 ezer 
fônél nagyobb településen él. Az EU teljes GDP-jének nagyjából a 85 százaléka 
itt képzôdik, a gazdaság, a befektetések és a munkahelyek nagyrésze is a váro-
sokban összpontosul. Ugyanakkor a városokra jellemzôk a dugók, az elviselhetet-
len zaj, itt jelentkeznek döntôen a légszennyezettség miatti egészségi ártalmak. 
Évente közel 400 ezren halnak meg az unióban a légszennyezéshez köthetô 
megbetegedésekben, és emiatt szenved 30 millió európai asztmában. Az EU 
gazdaságát évente körülbelül 100 milliárd eurós (az EU GDP-jének 1 százaléka) 
veszteség éri a dugók miatti idôkiesés és légszennyezés miatt. Mindezekért elsô-
sorban a közúti közlekedés a felelôs.
A Bizottság 2007 szeptemberében stratégiát terjesztett elô a városi közleke-
dés javítása érdekében Zöld könyv a városi mobilitás új kultúrája felé címmel1. 
A stratégia fô célja, hogy kisebb legyen a szennyezés és jobb a megközelíthetô-
ség. A stratégiák nem kötelezô érvényûek, de új jogszabályok megszületését ve-
títik elôre, továbbá ajánlásokat fogalmaznak meg, melyeket a városoknak ajánlott 
figyelembe venni. 
A Zöld könyv elsô célkitûzése a közlekedési forgalom, a dugók csökkentése a vá-
rosokban, mely probléma megoldására több lehetôséget javasol. Ösztönzi az autó 
használatát kiváltó lehetôségek biztonságossá és vonzóvá tételét, a gyaloglást, a 
kerékpározást, a tömegközlekedést, valamint a motorkerékpár és a robogó hasz-
nálatát. Utóbbi kettô nem környezetbarátabb, viszont jelen esetben a cél a dugók 
enyhítése. Az a cél, hogy az európai városokban a különbözô közlekedési módok 
közötti hatékony kapcsolatok révén optimálisan, azaz kombinált közlekedésre ala-
pozva szervezhessék meg a lakosok közlekedésüket. A stratégia kimondja, hogy ki 
kell építeni a helyi igényekhez alkalmazkodó közlekedésirányítási rendszereket és 
meg kell szervezni a dugókat mérséklô intézkedések nyomán felszabaduló helyek 
újraelosztását.
A városoknak támogatni kell az autómegosztó szervezôdéseket, valamint fejlesz-
teni a P+R parkolókat és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát. Viszont az új 
infrastruktúra kiépítését megelôzôen fontos megvizsgálni, hogy a már rendelke-
zésre álló infrastruktúrát hogyan lehetne jobban felhasználni. A stratégia hatékony 
követendô példaként javasolja a városi útdíj bevezetését is. 
Mivel a városokban az összes jármû 40 százaléka szolgáltatások nyújtása céljából 
közlekedik, a Bizottság szerint ezért a helyi hatóságoknak a személyszállítással 
és a teherszállítással kapcsolatos logisztikát egyetlen rendszerként kellene szem-

FORGALOMCSILLAPÍTÁS 
BUDAPEST BELVÁROSÁBAN

A Belvárost felfedezni kívánó látogatónak ma-

napság nincs könnyû dolga. Néhány sétálóut-

ca kivételével a fôváros szívében ugyanis lép-

ten-nyomon hatalmas gépjármûforgalommal 

és parkoló autókkal kell szembesülnünk – ez 

utóbbiak sok helyen szó szerint lehetetlenné 

teszik a közlekedést a járdán. 

Ezen az áldatlan állapoton szeretne változtat-

ni az a forgalomcsillapítási koncepció , ame-

lyet az V. kerület önkormányzata novemberben 

fogadott el, és 2010-ig meg szeretne valósí-

tani. Az elképzelések szerint a kerület belsô 

útjait megszabadítják az átmenô forgalomtól, 

amely egyetlen utca kivételével a kerületet 

határoló fôutakra korlátozódik majd. Mindez 

jelentôs lépést jelent a Belváros újjászületése 

felé, hiszen a belsô utcákon jelenleg több 

tízezer gépkocsi halad át naponta. Például 

a városrész Vámház körút–Kiskörút–Kossuth 

Lajos utca által határolt déli részének átmenô 

forgalma napi 20-22 ezer jármû.

Az átmenô forgalom „eltanácsolását” rész-

ben a forgalmi irányok megváltoztatásával, 

részben pedig a behajtási lehetôség fizikai 

korlátozásával érik majd el. A forgalomcsil-

lapítási terv egyik sarkalatos pontja a kerület 

„fôutcájának” azaz az alábbi utcák és terek 

láncolatának gyalogosbaráttá alakítása: 

Kecskeméti utca – Egyetem tér – Károlyi 

Mihály utca – Ferenciek tere – Petôfi Sándor 

utca – Szervita tér (egy része) – Bécsi utca 

– Erzsébet tér (egy része) – Október 6. utca 

– Szabadság tér – Honvéd utca.

Az átépítési terv konzorciumi tervezésben 

készül. A konzorcium vezetôje a Közlekedés 

Kft., tagjai a Teampannon Kft. és a Fômterv 

Zrt. A tervezési koncepció szerint a belváros 

új fôutcáját olyan tartalommal kell kiala-

kítani, hogy annak városépítészeti minô-

sége példaértékû követendô modell legyen. 

Az átépítéssel csökken az útfelület, növekszik 

a járdafelület, az utakon csak célforgalom 

közlekedhet, helyenként az is idôkorlátozással.
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lélniük. Lehetséges alternatíva a gyûjtô áruszállítás, elengedhetetlen a hatékony 
útvonaltervezés, hogy ne legyenek üresjáratok, fölösleges utak és szükségtelen 
parkolás. Emellett a lehetô legkisebb és legkörnyezetkímélôbb jármûveket kel-
lene használni.
A Zöld könyv által megfogalmazott második cél, hogy mérsékeljük a közlekedés 
okozta légszennyezést, üvegházgáz-kibocsátást és zajt a városokban. A Bizottság 
a közlekedési szennyezés csökkentése érdekében ösztönzi az új technológiák 
elterjedését, valamint más, most elfogadás alatt álló jogszabályok szigorítását. 
A stratégia ezen pontban is kiemeli a városi útdíjak bevezetésének lehetôségét. 
Felhívja a figyelmet az úgynevezett alacsony kibocsátási övezetek („low emission 
zones”) kijelölésére, mikor is a városokba vagy azok egy részébe csak bizonyos 
EURO-normáknál jobb kibocsátású jármûvek hajthatnak be, azaz a szennyezôbb 
jármûveket vagy kitiltják a városokból, vagy jelentôsen megadóztatják a behaj-
tásukat. A gépkocsik kibocsátása jelentôsen csökkenthetô megfelelô vezetési 
stílussal, ezért javasolja a Bizottság, hogy az autósiskolák és a hivatásos gépko-
csivezetôk számára szervezzenek ilyen célú képzéseket. Javasolják a gyártóknak, 
hogy fejlesszenek ki a gépjármûvekben a vezetôt segítô elektronikus rendszere-
ket, melyek segítik a környezetbarát vezetési stílust.
A közlekedés széndioxid-kibocsátásának csökkentése, ellenôrzése igen nehéz 
feladat. Az EU vállalta, hogy 2020-ig 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatású 
gázok kibocsátását. Európában szinte minden szektorban csökkent az üvegház-
gáz-kibocsátás az utóbbi években. A közúti közlekedési szektorban ellenben 
1990-tôl 2004-ig 26 százalékkal nôtt. A közlekedés mértéke olyan ütemben nô, 
hogy hiába javul a motorok hatékonysága, az összkibocsátás továbbra is folya-
matosan emelkedik. Az EU stratégia célja, hogy 2012-re a jelenlegi 163 gramm 
CO2/km átlagos kibocsátás 120 grammra csökkenjen. A pár éven belül érvényes 

A Március 15. téren és a Ferenciek terén gyalog-

átkelôket alakítanak ki, ezzel végre megszûnik 

a gyalogosok aluljárókba való számûzetése, 

lépcsôztetése. Hasonlóképp megoldják azt is, 

hogy a Bazilikától a Lánchídig kényelmesen 

el lehessen sétálni – a szépen felújított Szent 

István téri és Zrínyi utcai szakasz ugyanis 

jelenleg a Roosevelt téren (a Lánchíd elôtt) egy 

„gyorsforgalmi” útba torkollik, ahol kerülô úton 

érhetô el a hídfô.

A gépkocsi-forgalom visszaszorításának és 

a közterületek megújításának legfôbb cél-

ja természetesen a Belváros vonzerejének 

növelése a lakosok, a látogatók, a vásárlók 

számára. A fôépítészi iroda szerint a gya-

logosbarát vagy teljesen sétálóvá alakított 

utcák, terek egy része a fellendülô kiske-

reskedések révén jellegzetessé válhat. Így 

többek között régiségek utcája, kézmûvesek 

utcája és az egyetemi életre szervezôdött 

sétálóhelyek jöhetnek létre. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a kívánt 

eredmény érdekében a forgalomcsillapítást 

más közlekedés-szervezési intézkedésekkel 

kell kiegészíteni. Ilyen például a közterüle-

ti parkolók és a cégek számára biztosított 

parkolási engedélyek számát fokozatosan 

csökkentô parkolási koncepció és a kerület 

kerékpározhatóságát biztosító intézkedések. 

Például az egyirányú utcák rendszere jelenleg 

lehetetlenné teszi a szabályos kerékpározást.

E kiegészítések azért is rendkívül fontosak, mert 

a Belváros kis területénél, nagy népsûrûségénél 

és a különbözô tevékenységek koncentrációjá-

nál fogva leginkább a gyalogos és a kerékpáros 

közlekedésre alkalmas. Hiszen az V. kerület te-

rülete mindössze 2,6 négyzetkilométer, kereszt-

ben tíz perc sétával és hosszában ugyanennyi 

kerékpározással már be is jártuk.

Értesüléseink szerint az V. kerület új parko-

lási koncepciója néhány héten belül kerül 

nyilvánosságra, a kerület kerékpárosbaráttá 

alakítására szóló javaslatait pedig a Magyar 

Kerékpáros Klub nyújtja be a közeljövôben a 

fôépítészi irodának. 

M.J.
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EURO-5 szabvány pedig jelentôsen csökkenti a kibocsátható nitrogén-oxidok 
mennyiségét és az új dízelautóknál – azáltal, hogy csupán az eddigi ötödének2 

megfelelô szennyezô részecske (PM) kibocsátását engedi – gyakorlatilag köte-
lezôvé teszi a részecskeszûrôk használatát.
Az elfogadás elôtt álló Tiszta Levegôt Európának irányelv új környezetben, így 
a városokban betartandó határértékeket ír elô a legveszélyesebbnek tartott lég-
szennyezôkre, ezen belül is a döntôen a dízelüzemû jármûvekbôl származó két 
és fél mikrométernél kisebb részecskékre (PM2.5). Egy korábbi tanulmány sze-
rint csupán e szennyezô miatt átlagosan egy évet veszít az életébôl egy magyar 
állampolgár, az EU-s határérték mégis várhatóan kétszer akkora lesz, mint ami 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az emberi egészség szempont-
jából megengedhetô. Az Európai Parlament (EP) azonban megszavazott olyan 
kiskapukat is, hogy egyes ipari területeken nem kell betartani a határértékeket, 
és hogy a PM10-re vonatkozó jelenleg is hatályos határértékekre a tagállamok 
4 plusz 2 évnyi halasztást kérhetnek. A légszennyezéses irányelvet várhatóan 
2008 elején fogadják el. 
A stratégia támogatja a zöld közbeszerzést jármûvek esetén is, azaz hogy 
a szempontok között a jármû ára mellett szerepeljenek a jármû egész életcik-
lusára a mûködtetéshez kapcsolódóan megállapított, az energiafelhasználásból, 
a széndioxid-kibocsátásból és a szennyezôanyag-kibocsátásból eredô külsô költ-
ségek. A Zöld könyv szerint a közszféra így a fenntartható gazdaság tekintetében 
példát mutathat a piaci szereplôknek. A zöld közbeszerzésre a Bizottság várható-
an kötelezô érvényû szabályozásra is fog tenni elôterjesztést a közeljövôben.
A folyamatosan növekvô mértékû teher- és személyforgalom kezelése a környe-
zetvédelmi elôírások és a helyhiány miatt gyakorlatilag megoldhatatlan feladatot 
jelent a városoknak. Az Európai Bizottság ezért harmadik célkitûzésként az in-
telligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazásait javasolja a városoknak. Az 
ilyen rendszerek „a közlekedéssel és az utazással kapcsolatos adatok feldolgo-
zásával információt és segítséget nyújtanak az utazók, a jármûvezetôk, a flotta-
operátorok és a hálózatirányítók számára és a közlekedés dinamikus irányítását 
teszik lehetôvé”. Ilyen rendszerek alapján ki lehet alakítani hatékony, idô és 
hely szerint differenciált intelligens díjszedô-rendszereket is. Az ITS használa-
tával akár 20–30 százalékkal lehet növelni a közutak átbocsátóképességét. (Bár 
a környezetvédôk szerint ez még több légszennyezést, széndioxid-kibocsátást és 
zajt eredményez majd.) 
A negyedik célkitûzés a városi közlekedéshez való akadálymentes hozzáférés, 
mely egyfelôl a mozgáskorlátozottak, a fogyatékkal élôk, az idôsek, a kisgyer-
mekes családok hozzáférését jelenti, de ugyanilyen fontos szempont, hogy az 
emberek és a vállalkozások hozzáféréssel rendelkezzenek a megfelelô minôségû 
városi mobilitási rendszerhez. A mobilitási rendszer része az infrastruktúra és 
szolgáltatás is. Azaz a tömegközlekedésnek megfelelô sûrûségûnek, gyorsnak, 
megbízhatónak és kényelmesnek kell lennie. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az emberek nem fogják az autójuk helyett a tömegközlekedést választani, 
ha az alacsony színvonalú, lassú és megbízhatatlan. A Bizottság szerint a váro-
si közlekedés árát úgy kell meghatározni, hogy az alacsony jövedelmû rétegek 
számára is megfizethetô legyen. Eközben nem szabad megfeledkezni arról sem, 
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hogy a tömegközlekedés alternatíva legyen a gazdagabb rétegek számára is. 
A turizmus célpontjai Európában döntôen a nagyvárosok, ezért a turizmust is 
megfelelôen kiszolgáló tömegközlekedési rendszereket kell fenntartani. A Zöld 
könyv felveti a gyors buszjáratok létesítését a drágább villamos- és metróháló-
zatok helyett.
E negyedik célkitûzést támogatják a 2006-ban az Európai Parlament és a Tanács 
által is elfogadott Városi környezeti stratégiában3 megfogalmazottak, miszerint 
fenntartható városi közlekedési terveket (SUTP) ajánlott kidolgozni a nagyobb 
városokban. Az Európai Parlament javasolta, hogy minden 100 ezer lakosnál 
nagyobb európai város dolgozzon ki ilyen tervet. A Bizottság vállalta, hogy ha-
marosan iránymutatást tesz közzé a SUTP-ok készítésével kapcsolatban. A Városi 
környezeti stratégia sajnos kevés konkrétumot tartalmazott, a jelentés parlamen-
ti elfogadásakor Sztravosz Dimasz környezetvédelmi biztos is elismerte, hogy az 
Európai Bizottság javaslatából hiányoznak azok a konkrét intézkedések, amelyek-
kel el lehetne érni a stratégiában megjelölt célokat. A Városi környezeti stratégi-
áról elfogadott, Hegyi Gyula jegyezte EP-jelentés4 javasolja, hogy az elkövetkezô 
10 évben 5 százalékkal csökkenjen a nagyvárosokban a személyautók forgalma, 
és ezt a tömegközlekedés, a kerékpározás és egyéb fenntartható közlekedési mó-
dok vegyék át. A halálos balesetek több mint 30 százaléka a városokban történik, 
a balesetek áldozatai pedig az esetek nagy részében a gyalogosok és a kerékpá-
rosok. A Zöld könyv ötödik célkitûzése, hogy az EU minden polgára biztonságos 
és biztonságérzetet adó körülmények között élhessen és közlekedhessen a városi 
területeken. Ennek érdekében javítani kell a városi infrastruktúrákat, különösen 
a keresztezôdéseknél.
A Zöld könyv az adatok, statisztikák hatékonyabb gyûjtését javasolja a jövôbeni 
döntések jobb alátámasztása érdekében, valamint erôsíteni kívánja a városok kö-
zötti együttmûködést és tapasztalatcserét. Emellett mind helyi, regionális, nem-
zeti és EU-s szinten hozzá kell járulni a városi mobilitás javításának költségeihez. 
Felveti a PPP-konstrukcióban történô finanszírozás lehetôségét is, kiemelve hogy 
ehhez „stabil jogi keretekre van szükség”. A 2007–2013 közötti idôszakban 
körülbelül 8 milliárd euró áll rendelkezésre az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból (ERFA) és a Kohéziós Alapból városi közlekedésfejlesztésre. Emellett 9,5 
milliárd eurót lehet felhasználni a városi és vidéki rehabilitációt szolgáló integrált 
projektek céljára, amelyekbôl támogatható a közlekedés fejlesztése is. Városi 
közlekedési projektekhez lehet kölcsönt kapni az Európai Beruházási Banktól. 
Jó példaként kiemeli a Bizottság, hogy a parkolási díjak és a városi úthasználati 
díjak is hozzájárulhatnak a városi közlekedés finanszírozásához. Felvetik, hogy a 
vasútnak nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatban ki kell dolgozni iránymu-
tatásokat, hogy javuljon az átláthatóság és a jogbiztonság „ebben a verseny elôtt 
fokozatosan megnyíló gazdasági tevékenységben, amely ráadásul kulcsfontossá-
gú Európa fenntartható mobilitásának biztosítása szempontjából”. 
A Bizottság a Zöld könyvben 25 kérdést tett fel az egyes célkitûzésekkel és azok 
végrehajthatóságával kapcsolatosan, melyre várják a választ minden érdekelttôl 
a tren-urbantransport@ec.europa.eu címre. 

Simon Gergely

1 europa.eu/transport/clean/green_paper_

urban_transport/doc/2007_09_25_gp_ur-

ban_mobility_hu.pdf

2 A tervezet itt olvasható: www.eu-

r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .

do?type=TA&refe rence=P6-TA-2007-

0596&language=HU

3 eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_do

c?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&

type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_

doc=718&lg=hu

4 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-

0233+0+DOC+XML+V0//HU
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V A S Ú T V O N A L A K  A  T É R S É G N E K

A  SZÉLES  KÖRÛ T ILTAKOZÁS  HATÁSÁRA  A  GAZDASÁGI  ÉS  KÖZLEKEDÉSI  MIN ISZTÉRIUM 

(GKM)  NEM SZÛKÍTETTE  A  MENETRENDET  2007 .  DECEMBER 9 -ÉTÔL  A  VASÚTI  MEL -

LÉKVONALOKON,  DE  12  VONALON EGYELÔRE  CSAK MÁJUS  VÉGÉIG  LESZ  MENETREND.

E l ô z m é n y e k

Az elmúlt idôszakban a GKM 64 alacsony forgalmú vonal bezárását vette fonto-
lóra. 14 vonal 2007. március 4-étôl már szünetel, 38-at pedig térségi üzemel-
tetésre ajánlott fel.
Az október 25-i társadalmi egyeztetô fórumon került nyilvánosságra, hogy 38 vonal 
van a halállistán a sajtóban megszellôztetett 21 helyett. A tételes felsorolást csak 
október 26-án tették közzé. Október 27-én jelent meg az önkormányzatoknak 
szóló levél, miszerint ha november 7-ig nem tesznek szándéknyilatkozatot térségi 
üzemeltetésbe vételre, december 9-étôl az adott vonalon megszûnik a vasúti sze-
mélyszállítás. A levél óriási felháborodást váltott ki országszerte, hiszen ilyen rövid 
idô alatt a feltételek ismerete nélkül nem lehet megalapozott döntést hozni. Ennek 
ellenére 34 önkormányzat adta le szándéknyilatkozatát határidôre 10 vonal térségi 
átvételére. A települési, civil és parlamenti harc eredményeként egyelôre marad 
a vasúti közlekedés mind a 38 vonalon. Felsmann Balázs államtitkár kijelentette, 
hogy a szándéknyilatkozattal nem finanszírozásra vagy operatív üzemeltetésre vár-
nak ígéretet, hanem arra, hogy az önkormányzatok elvégzik a hatáskörükbe tartozó 
feladatokat (állomáshoz vezetô út és az állomás környékének rendben tartása, 
kerékpármegôrzô, ráhordó járat stb.) November 21-ig a 286 érintett önkormányzat 
közül 75 adott igenlô választ, és a GKM várja a további szándéknyilatkozatokat.

A  j ö v ô :  a  t é r s é g i  v a s ú t

„A GKM szándéka, hogy ahol lehetséges, a közszolgáltatást az önkormányzatok 
bevonásával megvalósuló térségi vasúti modell váltsa fel. A GKM a következô 
idôszakban a MÁV, a Magyar Vasúti Hivatal és a Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. be-
vonásával, az önkormányzatok véleményének figyelembevételével alakítja ki a 
térségi vasúti pályázatok rendszerét. A minisztérium törekvése, hogy a térségi 
vasúti pályázatok minél hamarabb kiírásra kerülhessenek.” – olvasható a minisz-
térium honlapján.
A Levegô Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub levelet írt az önkormány-
zatoknak, bátorítva a térségi kezelésbe vételt, melyhez szakértôi és jogi segítséget 
ad. Véleményünk, melyet a Vasúti Települések Szövetsége (VTSZ) november 20-i 
tanácskozása is megerôsített, hogy meg kell alkotni egy keretszerzôdést, mely 
garantálná az egyenlô esélyt és a kedvezô feltételeket például az infrastruktúra 
átvételére. Az egyenkénti szerzôdésekben pedig a térségek egyedi igényeinek 
belefoglalására lenne lehetôség. A térségi kezelésbe vétel akár módot is adhat a 

A  B A  K O N Y I  V A S Ú T

A 2006 nyarán megjelent bezárási listán még 

a bakonyi vasút is szerepelt, ám jelenleg 

nincs a felszámolásra ítéltek között. A vonalra 

szervezett kirándulások, utazások , az érintett 

önkormányzatok (szám szerint 16), valamint 

a Gyôr-Moson-Sopron és Veszprém Megyei Ön-

kormányzatok közgyûléseinek egységes kiállá-

sa, civil szervezetek fellépése, szakmai ajánlá-

sai járultak hozzá a döntés megváltoztatásá-

hoz. Civil kezedeményezés alapján a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal – a mûemlékvédelmi 

eljárás lefolytatása érdekében – 2007. június 

18-án 1 évre elrendelte a vasút Bakonyszent-

király–Csesznek–Eplény–Veszprém szakaszá-

nak ideiglenes védelmét.

A Bakonyi vasút védettsége jó hír, de olyan 

érdemi változások, amelyek a vasútvonal ver-

senyképességét javíthatnák, még nem történ-

tek. Noha az érintett önkormányzatok, civil 

szervezetek és a Gazdasági és Közlekedési Mi-

nisztérium között egyetértés alakult ki abban a 

tekintetben, hogy a vasútvonal Gyôr–Bakony-

szentlászló szakasza elôvárosi közlekedésre 

alkalmas, és ezt a szerepét meg kell erôsíteni, 

2007. december 8-tól a Kisalföld Volán a Gyôr-

Bakonyszentlászló viszonylatban közlekedô 

autóbusz járatpárok számát munkanapokon 

5–6-ról 8-ra, munkaszünetes napokon 3-ról 

5-re növelte. Ráadásul a többlet autóbuszjára-

tokat a Volán minden esetben a vo natokkal kö-

zel azonos idôpontban indítja. A lépés mindkét 

szolgáltató hatékonyságromlását eredményezi. 

Nem a járatbôvítés, hanem a párhuzamos au-

tóbuszjárat helyett ráhordó járatok kialakítása 

lett volna a helyes megoldás.

A civil szervezetek és az érintett önkormány-

zatok álláspontja szerint Gyôr–Bakonyszent-

lászló viszonylatban a reggeli Gyôrbe történô 

beutazás, valamint a délutáni hazautazás fel-

tételeit 1-1 vasúti járattal javítani kellett vol-

na. A járatok beállítása nem járt volna többlet-
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szüneteltetett vonalak újraindítására, csak a helyi társadalom és az önkormányzat 
elszántsága kell hozzá.
A keretszerzôdés azt is rögzítse, hogy ahol térségi vasút mûködik, tehát ahol 
a közszolgáltatást a helyi önkormányzatok rendelik meg, a GKM ne indíthasson 
teljesen párhuzamos autóbuszjáratot. A 2006. márciusától szüneteltetett mel-
lékvonalak többsége esetében a helyettesítô autóbuszjáratok már néhány hónap 
elteltével jelentôsen csökkentek. Az Ormánságban Sellye–Villány között 4 pár 
vonat helyett 2 autóbusz járatpár maradt, Pápa–Tatabánya között 5 vonat járt, 
ma nem jár semmi. Kál-Kápolna–Kisterenye között 5 vonatpár helyett hétköznap 
3 autóbusz járatpár, vasárnap 2 járatpár, szombaton csak 1 járat maradt, utóbbi 
is késô este, ezzel teljesen ellehetetlenítve a Mátra keleti részére irányuló turis-
taforgalmat, elzárva a helyiek bakancsos turizmusból származó bevételi forrását. 

F o l y t a t j u k  a  t é r s é g i  f ó r u m s o r o z a t o t

A Magyar Közlekedési Klub folytatja térségi fórumsorozatát, elsôsorban azon a 12 
vonalon, ahol a vasúti közlekedést autóbusszal szándékoznak helyettesíteni. Leg-
fôbb célunk – a Vasúti Települések Szövetségével vállvetve – hogy kimunkáljuk a 
térségi vasút üzemeltetésének valós feltételeit. Ezeket a fórumokat – hasonlóan 
a Balassagyarmaton, Mezôhegyesen és Kiskörén tartottakhoz – helyi kezdemé-
nyezésre, helyi és kormányzati elôadásokkal, vitákkal, érdekegyeztetésekkel 
tartjuk. A térségi vasút mûködéshez hazánkban is megvannak a szakemberek, ki-
alakulóban vannak az üzemeltetô társaságok. A térségi fórumok alkalmat adnak 
arra, hogy a szereplôket összehozzuk, az önkormányzatokat meggyôzzük, hogy 
a térségi vasutak hazánkban is sikeresek lehetnek.

Somodi Mária

teljesítménnyel, mert reggel egy olyan vonatot 

lehetett volna Bakonyszentlászlóról Gyôrbe 

visszaindítani, amelyet a menetrendben nem 

hirdettek meg, és üresen, utasok nélkül közle-

kedik Bakonyszentlászlóról Veszprémbe. A kora 

esti, kihasználatlan járat indítását pedig elôre 

lehetett volna hozni délután négyre.

Az új menetrendben elképesztô anomáliák 

vannak az egyes vonatok közlekedésében is. 

Bár Veszprémig 4 vonatpár közlekedik, ebbôl 

Gyôr–Veszprém viszonylatban csak kettôvel 

lehet utazni, mert a másik kettô hivatalosan 

csak Bakonyszentlászlóig jár. A meglévô kettô 

járatpárból is van olyan vonat, amely Ba-

konyszentlászlón 40 percet áll. A menetrend a 

bakonyi vasúti turisztikai forgalmat – hacsak 

tavaszig nem változtatják meg – teljesen 

tönkreteszi, illetve a közvetlen Gyôr–Veszprém 

utazások ellehetetlenülése miatt a két város 

közötti forgalom is teljes egészében átterelô-

dik a buszokra. A vonal kettévágását sem a ci-

vil szervezetek, sem a megyei és települési ön-

kormányzatok nem kérték, és nem támogatták. 

A vonal elôvárosi funkciói gondos menetrend 

tervezés mellett mind Gyôr–Bakonyszentlászló, 

mind Zirc–Veszprém viszonylatban kialakítha-

tóak oly módon, hogy azokat részben közvetlen 

Gyôr–Veszprém járatok biztosítják. A vonal 

rentabilitását a hivatásforgalmi és a turiszti-

kai funkció csak együttesen tudja biztosítani. 

Ha a turisztikai funkciót úgy levágják, mint az 

a mostani menetrendben történt, úgy a térség 

civil szervezetei képtelenek lesznek arra, amit 

vállaltak, hogy e vasútvonalat kiemelten 

népszerûvé tegyék.

A körülmények ismeretében kijelenthetjük, a be-

zárás veszélye itt sem múlt el, hiszen a meg-

újulásra ez a vonal sem kapott lehetôséget.

Bödecs Barna

Azokról a vonalakról, ahol párhuzamos busz-

járatot indítottak, illetve a megszüntetésre 

ítélt 38 vonalról a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium honlapján további információ-

kat találunk: www.gkm.hu/feladataink/kozle-

kedes/vasutikozl/34_onk_vasut.html

 

Régi képeslap a Cuha-völgyi vasúti hídról
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A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VEZÉR IGAZ GATÓI

RENDHAGYÓ MÓDON HÁROM BESZÉLGETÉS IS OLVASHATÓ ROVATUNKBAN. HÁROM NAGY KÖ-

ZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CÉG ELSÔ EMBERÉT A JÖVÔBELI FEJLESZTÉSEKRÔL, AZ ÁRAK EMELKE-

DÉSÉRÔL, AZ EGYSÉGES JEGYRENDSZERRÔL FAGGATTUK. A KÉRDÉSEINKRE MOSÓCZI LÁSZLÓ 

(MÁV-START ZRT.), PEKLI FERENC (VOLÁNBUSZ ZRT.) ÉS ANTAL ATTILA (BKV ZRT.) VÁLASZOLTAK.

ÉS MELLETTÜK SZALAD A VONAT

■ Milyen fejlesztések várhatóak az elôvárosi vasúti közlekedésben?
Mosóczi László: Azt gondolom, hogy a budapesti elôvárosi menetrend tûrhetô 
szolgáltatást kínál, és bár az eljutási idô vagy az eljutás komfortja még nem 
mindig olyan színvonalú, mint Ausztriában, de kis léptekben mi is javulunk: új 
vonatokat vásárolunk, a meglévôket korszerûsítjük, a pályaudvarok is idôvel meg-
újulnak, és reméljük a vonatok utazási sebessége is elfogadható lesz. 
Jelenleg Érd térségének átépítése folyik: egy intermodális busz-vasút-centrumot 
hozunk létre, aluljárók épülnek, átépítjük a négy meglévô vasútállomás és meg-
állóhelyeket, felújítjuk a térburkolatot stb. A közeljövôben a kohéziós alapból 
valósul meg a Budapest–Székesfehérvár vonal korszerûsítése. Ezen felül a MÁV 
fejlesztési célokból 100 milliárd forint értékben kötvénykibocsátást tervez. En-
nek terhére már javaslatot tettünk, hogy milyen fejlesztési projekteket szükséges 
megvalósítani, melyek között van utaskomfortot növelô és hatékonyságot javító 
beruházás is, mint például a most nagyon elhanyagolt Lajosmizse–Dabas vonal. 
Azonban az elsô számú elôvárosi projekt az esztergomi vonal lesz.
Az említett projekteket jövôre szeretnénk elkezdeni, és 2009-re a legtöbbet be is 
fejezni. Ezek megvalósulását követôen Budapest elôvárosaiban érezhetôen javulni 
fognak az utazási körülmények. Sajnos bizonyos vonalak felújítása késôbbi idôpontra 
tolódik, mint például a Budapest-Keleti–Gödöllô–Hatvan. Gödöllôn nôttem fel, és 
sokat vittek a szüleim vonattal, akkor is ugyanúgy nézett ki a vonal, mint most. 
A fôváros kiemelt pályaudvarain is lesznek felújítási munkálatok: Budapest 
Kelenföld Pályaudvaron és a Keletiben a 4-es metró állomása miatt, míg a Déli 
pályaudvart egy átfogó projekt keretében szeretnénk korszerûsíteni. 

■ Említette az esztergomi vonalat, ott milyen változások várhatók?
ML: Az esztergomi vonalon kapacitásbôvítésre van szükség. Ehhez Pilisvörösvárig 
legalább két vágányra van szükség. Amennyiben a Duna-hidat meghagyjuk egy-
vágányosra, elôtte és utána egy-egy kitérôt helyezünk el és azon mondjuk 100 
km/óra a pályasebesség, akkor egy nagyon jó, ütemes közlekedést lehet megva-
lósítani. A híd felújítása már elkezdôdött, és engedélyezési terv is van. Amint le-
hetôség nyílik a továbblépésre, akkor már nem kell éveket tölteni a tervezéssel.

■ Hogyan halad a különbözô közlekedési vállalatok menetrendjének összehangolása?
ML: Az, hogy más tulajdonosa van a Volánnak és a vasútnak, sajnos azt is je-
lenti, hogy mások az érdekeltségek. A Volánnak kifizetôdô egy Szeged–Budapest 

Mosóczi László 2007 júniusa óta vezérigaz-

gatója a MÁV-START Zrt.-nek, azaz a MÁV 

személyszállítással foglalkozó vasúttársa-

ságának. Vezérigazgatói kinevezése elôtt 

a MÁV Zrt. üzletági általános vezérigazgató-

helyetteseként dolgozott. 1984-ben szerzett 

közlekedésmérnöki diplomát, majd rögtön a 

MÁV-hoz került, akkor még gyakorló mérnök-

ként.  Alapdiplomája mellett mérnök üzem-

gazdász, MBA végzettségel is rendelkezik.

04.indd   Sec1:1404.indd   Sec1:14 2008. 01. 22.   21:10:252008. 01. 22.   21:10:25



15 I N T E R J Ú

autóbuszjárat közlekedtetése, noha ott vonat is jár. Az indoklás szerint ennek 
az autóbuszjáratnak ráhordó szerepe van. De úgy gondolom, ez mégis pazarlás, 
hiszen ha ráteszünk még egy kocsit a vonatra, ugyanannyi utast viszünk el. 
Ahol egy cégben van a busz és a vonat, ott a busz nem konkurál saját magával. 
Akárhogy is, hosszú távon azt kell kialakítani, hogy az autóbuszok a nagyobb ka-
pacitású vonalakra hordják rá az utasokat, legyenek átszállási lehetôségek és a 
közlekedési szolgáltatóknak is úgy kell gazdálkodniuk, hogy ez teljesüljön. Nagyon 
remélem, hogy pár év múlva Magyarországon megvalósulhat például az, hogy egy 
régió kap egy összeget, amely a helyi közlekedés ellátásához szükséges, és akkor 
az olyan lesz, ami ott a legjobban megfelel. Helyi szinten dôlhetne el, hogy csak 
a vasutat kérik vagy csak a buszt, de lehet, hogy mindkettôt. Vannak olyan esetek, 
Szeged-Makó között például 5–6 vonatunk jár, és mellette napi 46 pár autóbusz. 
Ez sok. Persze, ha valamelyiket megszüntetnék, akkor komoly tiltakozással kellene 
számolnunk. Úgy kell kialakítani a helyi közlekedést, hogy ott a legtöbb ember-
nek megfeleljen, és természetesen, össze kell hangolni a busz- és a vonatjáratok 
útvonalát. Jelenleg sok helyen a busz útvonala elkerüli a vasútállomást, mivel 
a busztársaságnak nem érdeke, hogy az utasa az állomásra menjen. Az állam most 
a MÁV-START-tal is közszolgáltatási szerzôdést kíván kötni, azaz megmondja, mi-
bôl rendel és azt finanszírozza, ezt már az autóbuszokkal megtette. 

■ De ez nem oldja meg a menetrendek összehangolásának a kérdését.
ML: A menetrendek összehangolására én nagyon bizakodva tekintek. Nagy reménye-
ket fûzök a 2007-ben felállított Regionális Közlekedési Irodák (RKI) mûködéséhez. 
Bízom benne, hogy elég keménykezû emberek lesznek az ottani vezetôk és az RKI 
magáénak fogja érezni a feladatot, kierôszakolja az utasoknak megfelelô menetren-
det. Csatlakozó busz vagy vonat ne menjen el két perccel korábban! Még két-három 
év el fog telni, amíg érezhetôvé válik a menetrend pozitív változása. 
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■ A tömegközlekedés fejlesztése önmagában nem elég, hanem bizonyos korlátozásokat 
is be kell vezetni a személygépkocsi használatára, tudatosítani kell az emberekben, 
hogy – a közhiedelemmel ellentétben – valójában sokkal többe kerül az autóhasználat, 
mint amennyit az autósok fizetnek érte. Tervezik-e, hogy errôl tájékoztatják a közvéle-
ményt? Hasonlóra már láthattunk példát Nyugat-Európában más vasúti cégeknél.
ML: Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a kommunikációnkban arra, hogy mikor 
elônyös vasúton közlekedni. Ausztriában láttam erre vonatkozóan egy nagyon jó 
reklámot. A felirat a következô: “Százhatvannal ónos esôben”, a képen pedig egy 
autópálya, az autók minden sávban egy helyben állnak, és mellettük szalad a vonat. 
Mi is hasonlót tervezünk. Ezen kívül az üzletpolitikánk alapján utazási kedvezmé-
nyekre szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni. A Magyar Állam ma a diákok, a 
nyugdíjasok és a közalkalmazottak részére ad utazási kedvezményt, azonban a MÁV-
START Zrt.-nek is van lehetôsége a kedvezményezettek körét bôvíteni. 
Természetesen szeretnénk az autótól elcsábítani az utasokat. Ehhez a P+R 
rendszereket (parkolj és utazz tovább tömegközlekedéssel) kellene talán jobban 
reklámozni. Amikor bevezettük az ütemes menetrendet Budapest és Vác között, 
napok alatt 14 százalékkal nôtt az utasszám. De a vizsgálatok kimutatták, hogy 
az új utasok a buszról szálltak át a vonatra, és nem a személyautóval való köz-
lekedésrôl váltottak. Nagyon nehéz az autóból kiszedni az embereket. Ehhez 
vagy valamilyen korlátozás kell, mint például a londoni behajtási díj, vagy ôrzött 
parkoló, mint Kôbánya-Kispesten. Én is az elôvárosban lakom, hol autóval jövök, 
hol vonattal, attól függ, hogy a napi feladataim hogyan alakulnak. Az is lényeges, 
hogy Magyarországon a településszerkezet sajátosság: az állomás sokszor a te-
lepülés szélén épült fel, vagy még annál is kijjebb. Így meg kell szervezni, hogy 
oda az utas eljusson, öt kilométert pedig senki nem gyalogol, legfeljebb egyet.

■ A települési önkormányzatok nem tudnák ezt megoldani?
ML: Ott ahol én lakom, a XVII. kerületben, az önkormányzat egy olyan buszjá-
ratot akar indítani, amely a Rákoscsaba és Rákoskert állomásokat köti össze, 
hogy a lakosokat oda-vissza szállítsa. Kisebb településeken sokszor elég lenne 
egy mikrobusz is. Ez felvet egy kérdést: tavasszal beszüntettük a vasúti közle-
kedést néhány helyen, a Volán pedig átvette azokat, és most sok helyen kezdik 
megszüntetni, ritkítani a buszközlekedést is, mert nincs elég utas. Jobban járna 
mindenki, ha naponta ötször jönne a tíz fôs mikrobusz, mint egyszer a nagy sár-
ga. A települések sok esetben nem érzik magukénak ezt a problémát, sok helyen 
gondolják, hogy oldja meg az utas, hogy gyalog megy ki vagy biciklivel, esetleg 
autóval. Szerencsére vannak jó példák is, ahol megszervezik a közlekedést.

■ A parkolók esetében felmerül a biztonság problémája, akár gépkocsiról, akár 
kerékpárokról van szó.
Való igaz, de ha már ôrzött a parkoló, akkor azért pénzt kell kérni. A MÁV most sze-
retné megkeresni az önkormányzatokat, hogy közösen járjanak el az állomásépüle-
tek felújításában, a környezet rendezésében. Részt vállalnánk a beruházásból, de 
az önkormányzat segítsen kialakítani kerékpártárolókat, P+R parkolókat. Bicskén 
és Sümegen már sok minden történt az önkormányzat kezdeményezésébôl. Ez 
attól is függ, hogy a település, a polgármester mennyire érzi magáénak a vasutat.
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■ Komoly probléma a viteldíjak alakulása is. Úgy tudom, hogy az árak emelkedése 
sok utast eltántorított, másrészt a vasút bevétele nem nôtt, sôt csökkent.
ML: Való igaz, hogy a bevételek nem nôttek annyival, mint amekkora a díjemelés 
mértéke volt. Az elsôdleges cél – az autóbuszközlekedési és a vasúti díjak egymás-
hoz közelítése – teljesült. A tervezett bevételnövekedés elmaradása kapcsán elôször 
azt gondoltuk, hogy a vasúti utazás helyett utasaink a Volán szolgáltatásait válasz-
tották. Ez részben igaz is volt. De a napokban hallottam, hogy a Volán 9 százalékos 
utasvesztést regisztrált. Ez a 9 százalék azt mutatja, hogy az utasok vagy elkezdtek 
autóval vagy motorkerékpárral járni, vagy nem utaznak egyáltalán. Persze vannak 
olyanok is, akik a díjfizetési rendszerben nem jelennek meg. Minden személyszállító 
vállalat számára komoly károkat okoznak a bliccelôk. Azonban a tarifaemelés miatt 
is elképzelhetô, hogy többen az egyéni közlekedést választotják. Én viszont abban 
bízom, hogy akciókkal, speciális kedvezményekkel az utazókat hatékonyan megszó-
líthatjuk. Ehhez igyekszünk az utaskomfortot is emelni: új motorvonatokat veszünk, 
kocsikat újítunk fel, most készülnek Dunakeszin a harmadik generációs IC-kocsik, 
ezekben hálózati csatlakozó is lesz. Természetesen szeretnénk az menetdíjakat is 
olyan értékben meghatározni, hogy utasaink úgy érezzék, megéri a vonatot választani.

■ Mi a véleménye különbözô társaságok árainak, kedvezményeinek az egységesí-
tésérôl?
ML: A közösségi közlekedés reformjának fô célja, hogy mindenhol az ott legmeg-
felelôbb közlekedési eszközt használják. Európa több országában egységesítették 
a tarifákat, ez egy járható út lehet hazánkban is. Ezzel az is lehetôvé válna – amit 
nálunk gazdagabb vasúttársaságok már bevezettek több helyen –, hogy a mellékvo-
nalakon az elsô és az utolsó, azaz a hajnali és a késô esti vonat helyett busz közle-
kedjen, mivel költségesebb vonatot indítani. Ezt már szerettük volna megvalósítani 
2005 körül, akkor nem sikerült, de remélem a közeli jövôben sor kerülhet rá. Erre 
szolgálhat megoldásként a teljes közösségi közlekedéshez használható elektroni-
kus jegy, ami Elektra néven ismert. Ez egy csipkártya lenne, ami regisztrálja az 
utazásokat. Addig lehet utazni vele, amíg egyenlege fel van töltve – hasonlóan 
a mobiltelefon feltöltôs kártáyához. Angliában nagy sikerrel debütáltat, oysternek, 
azaz osztrigának hívják, szinte már mindenhol üzemel. Minden utazás után tudják, 
hogy a csipkártya tulajdonosa mikor és hol utazott, és minden szolgáltató meg-
kapja az elôre kifizetett pénzbôl a maga részét. Hazánkban ezt a BKV már egyszer 
tender-szinten elindította, de sajnos eredménytelenül zárult. Mi is tanulmányozzuk 
azokat az országokat, ahol ezt sikeresen mûködtetik. Optimista becslések szerint 
két-három év múlva lehet kísérleti üzembe helyezni az Elektrát. A kormányzatnak 
erôs szándéka ez a projekt, egy kollégánk kizárólag a MÁV-Elektrával foglalkozik. 

■ Hogyan fogadja mindennek a fényében a Budapesti Közlekedési Szövetség megala-
kulását? Milyen lépések következnek?
ML: A magam példáját tudom említeni, hogy ahol lakom, ott korábban a reggeli 
vonatokon alig néhány utas szállt föl a vonatra. Amióta van az egyesített bérlet, 
azóta sokkal többen veszik igénybe ezt az utazási lehetôséget. Úgy látom, hogy az 
emberek használják és szeretik ezt a rendszert. Nyilvánvaló, hogy nagyobb töme-
gek akkor utaznának velünk, ha megvalósul a közös tarifarendszer. Tavasszal egy 
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német vasúttársaság vendége voltam, akiknél egy év alatt 50 százalékkal megnôtt 
az utasszám. Kérdeztem, hogyan csinálták ezt, hiszen a tarifa ott is meghatározott, 
ugyanannyi minden vasúttársaságnál, mint a Deutsche Bahn-nál. Három dolgot 
említettek: új, korszerû jármûvek, a személyzetnek az utasokhoz való hozzáállása, 
valamint az, hogy beléptek a hamburgi közlekedési szövetségbe. Szerintem ez 
utóbbinak köszönhetô a legtöbb utas, hiszen egy darab jegy minden tömegközle-
kedési eszközre érvényes – csak fel kell tölteni az egyenleget..

■ Milyen ütemezésben lehetséges ez Magyarországon, Budapesten?
ML: Remélem, hogy 2010-re bizonyos lépéseket már sikerül megtenni, így 
két-három éven belül hazánkban is próbaüzemben használhatnák utasaink az 
elektronikus jegyet. 

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE 
FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉS

■ Mit tart a legfontosabbnak a közösségi közlekedés vonzerejének javítása érdekében?
Pekli Ferenc:* A Volánbusz Zrt. lehetôségein belül messzemenôen törekszik arra, 
hogy a kor követelményeinek megfelelô szolgáltatási színvonallal álljon utasai 
rendelkezésére. Új beszerzésû jármûvei alacsonypadlósak, légkondicionáltak, 
korszerû utastájékoztatási eszközökkel felszereltek. A társaság külsô befektetôk 
bevonásával valósítja meg pályaudvarai fejlesztését, menetrendjének kialakításá-
ban kiemelt szempont az utasigények kielégítése.
A közösségi közlekedés vonzerejének átütô fejlesztése azonban csak megfelelô 
finanszírozás mellett lehetséges. Jelenleg a Volánbusz Zrt. a közlekedési közszol-
gáltatást az ellátásért felelôsökkel (a túlnyomó részt helyközi közlekedést ellátó 
Volánbusz esetében alapvetôen a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal) 
kötött közszolgáltatási szerzôdések szerint látja el, ami alapján meghatározott 
a közszolgáltatás volumene, a tarifaszint, a ráfordításokat pedig meghatározzák 
a munkaerô- és egyéb piaci mechanizmusok. Kiemelendôek továbbá a Közép-
Magyarországi Régióra jellemzô, az országos átlagnál magasabb munkaerôköltsé-
gek, a közúti infrastruktúra – eljutási idôt és a ráfordításokat növelô – zsúfoltsága. 

■ A Levegô Munkacsoport kezdeményezésére 2007-ben elkészült egy tanulmány, 
amely kimutatta, hogy Budapest elôvárosi közlekedését a leggyorsabban és legki-
sebb ráfordítással a buszközlekedéssel lehet javítani. Mi a véleményük a tanulmány-
ban leírtakról, és miként kívánják ezeket a gyakorlatban is hasznosítani?
PF: A tanulmányt nagy érdeklôdéssel fogadtuk, mivel egyértelmûen rámutatott 
a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés költséghatékonyságára, rugalmasságá-
ra. A Volánbusz Zrt. a közlekedésfejlesztési tervekkel, koncepciókkal kapcsola-
tosan mindenkor a komplex közlekedésfejlesztés szükségességét szorgalmazta 
az ágazati programok helyett. Ebben a tanulmány egyértelmûen megerôsítette a 
társaság vezetésének álláspontját. A tanulmány szembetûnô eredményei azon-
ban nem változtatnak azon, hogy a közlekedési munkamegosztásról való döntés 
elvitathatatlanul az ellátásért felelôs hatásköre. 

* Pekli Ferenc írásban válaszolt a Lélegzet 

kérdéseire.

Pekli Ferenc 2002 óta a Volánbusz Zrt. ve-

zérigazgatója. A Közgazdaságtudományi 

Egyetemen 1982-ben végzett. A Magyar Köz-

gazdasági Társaság tagja, a Közlekedéstu-

dományi Egyesület Városi Tömegközlekedési 

Tagozatának pedig vezetôségi tagja.
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■ Az utóbbi idôszakban drasztikusan emelkedtek a viteldíjak, pedig a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a viteldíj-emelések nem növelték a Volán társaságok bevételeit, 
hanem sok fizetô utas elpártolásához vezettek. Milyen következtetéseket vontak le 
ebbôl a jövôre nézve?
PF: A viteldíjak alakulását nem lehet a kedvezmény- és árkiegészítési rend-
szertôl függetlenül vizsgálni. A 2007. évi tarifaemelés (ami nem is volt annyi-
ra drasztikus, a magyarországi helyi közlekedésre évek óta nagyobb mértékû 
tarifaemelés jellemzô) az utazási kedvezmények ellentételezése, konkrétan a 
fogyasztói árkiegészítési tételek nagymértékû csökkenésével együtt valósult 
meg. A fogyasztói árkiegészítési tételek mára már 20-33 százalékkal maradnak 
el az utasok számára nyújtott utazási kedvezményekbôl származó bevételkiesés 
összegétôl. 
Mindez az autóbusz-közlekedést ellátó, a személyszállításhoz közvetlenül kap-
csolódó bevételekbôl gazdálkodó szervezetek számára bevételkiesést okoz. 
A Volánbusz Zrt. elsôdlegesen arra törekszik, hogy a bevételkiesést az ellátásért 
felelôs egyenlítse ki, összhangban az uniós és magyar szabályozással.

■ Az Európai Bizottság, az OECD és más intézmények tanulmányaiból tudjuk, hogy 
a személygépkocsik használói messze nem fizetik meg mindazokat a költségeket 
(beleértve az általuk elôidézett környezeti és egészségi károkat), amelyeket okoz-
nak. Magyarországon ez fokozottan így van, gondoljunk például a személygépko-
csi-használat elszámolásával kapcsolatos hatalmas adócsalásra. Mit kíván tenni 
a Volánbusz, hogy ez tudatosuljon a döntéshozókban és a közvéleményben?
PF: A Volánbusz Zrt. folyamatosan törekszik a menetrendszerinti autóbusz-közle-
kedés társadalmi hasznosságának elismertetésére. Ma Magyarországon a közös-
ségi közlekedés gerincét az autóbusz-közlekedés adja, a közösségi közlekedési 
utazások meghatározó része autóbusszal történik, autóbusszal szinte az összes 
település elérhetô. 

AZ ELÔVÁROSI 
KÖZLEKEDÉSÉRT

Budapesten 1980 és 2005 között az aszt-

mások száma tízszeresére, a tüdôrákosoké 

háromszorosára emelkedett. Ez utóbbiban 

Magyarország világelsô. Fôvárosunkban 

a levegôszennyezettség miatt évente több 

mint 2000 ember hal meg idô elôtt. Az 

Európai Unió megállapítása szerint amen-

nyiben nem változik a helyzet, egy átlagos 

budapesti csak a porszennyezettség követ-

keztében 3 évet veszíthet az életébôl. (Ez 

egy átlagos szám, ami azt jelenti, hogy 

egyesek akár 20 évet is veszíthetnek az 

életükbôl.) A légszennyezésért döntô mér-

tékben a gépjármû-közlekedés a felelôs.

A Levegô Munkacsoport olyan javaslatokat 

igyekszik kidolgozni, amelyek megvalósításá-

val már egy-két éven belül is érezhetô válto-

zások történnek. Ennek érdekében egyebek 

mellett azt kezdeményezte a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztériumnál, hogy vizsgálja 

meg, milyen kapacitásbôvítésre lenne szük-

ség ahhoz, hogy tömegközlekedésre lehessen 

átterelni mindazoknak az 50 százalékát, akik 

jelenleg személyautóval lépnek be Budapest 

határán. (Ez azért lényeges, mert ezek a 

jármûvek teszik ki a budapesti személygép-

kocsi-forgalom csaknem felét.) Mivel korábbi 

elemzésekbôl ismert, hogy rövid távon és 

elfogadható költséggel ez legfeljebb autóbu-

szokkal valósítható meg, a tanulmány csak 

ezt vizsgálta. A KÖZLEKEDÉS Fôvárosi Tervezô 

Iroda által elkészített tanulmány megállapítá-

sa szerint egyszeri beruházásként 66 milliárd 

forintot kell fordítani a mûszaki feltételek biz-

tosítására és 650 korszerû, részecskeszûrôkkel 

felszerelt autóbusz beszerzésére. 

A Levegô Munkacsoport a tanulmány és 

egyéb anyagok alapján azt a következtetést 

vonta le, hogy – a szükséges kiegészítô in-

tézkedésekkel együtt – mintegy 100 milliárd 

forintos befektetéssel mindössze 3 év alatt 

gyökeres változást lehetne elérni Budapest 

közlekedésében és környezeti állapotában. 
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Az autóbusz-közlekedés társadalmi szerepét még kedvezôbb megvilágításba he-
lyezi, hogy külföldi források szerint is, de a KTI által a KvVM megbízására 2003. 
évben készített tanulmány alapján is az autóbusz-közlekedés hasonlóan kedvezô 
környezeti jellemzôkkel rendelkezik, mint a kötöttpályás közlekedés, különösen 
az elôvárosi és a helyközi közlekedésben. Környezeti, társadalmi hasznossági 
szempontból tehát nem a közúti és vasúti személyszállítást kell megkülönböz-
tetni, hanem az egyéni gépjármûvel történô és a közösségi személyszállítást.

■ Általában is terveznek-e valamilyen komolyabb kommunikációt a közösségi közle-
kedés népszerûsítésére, lakossági elfogadottságának, támogatottságának növelésére?
PF: A Volánbusz Zrt. folyamatosan törekszik tevékenységének népszerûsítésére. 
A társaság által végrehajtott, a közösségi közlekedés népszerûsítését önmagában 
is szolgáló fejlesztéseket (például pályaudvar-korszerûsítés, jármûfejlesztés) 
minden alkalommal különbözô kommunikációs csatornákon, írott sajtón, inter-
neten, a tévében, rádióban is igyekszik ismertebbé tenni. De véleményem szerint 
a sok-sok ember által napi rendszerességgel igénybe vett közösségi közlekedést 
akkor tudjuk igazán népszerûvé tenni, ha utasaink nap mint nap kellô járatgya-
koriság mellett, elkülönített forgalmi sávokban, torlódásoktól mentesen, kényel-
mes, magas színvonalú jármûvekkel juthatnak el úticéljukhoz. 

IGÉNYEINK VANNAK, DE FIZETNI IS KELL

■ Mit tart a legfontosabbnak a közösségi közlekedés vonzerejének javítása 
érdekében?
Antal Attila: Egy ilyen kérdés csapda, mert óhatatlanul magyarázkodni kell. A bu-
dapesti közlekedésben mindenképpen versenyképes a közösségi közlekedés, hiszen 
mind az eljutási idô, mind pedig környezetvédelmi szempontokból jobb BKV-val 
utazni, mint autózni. De figyelembe kell venni, hogy mik az anyagi lehetôségeink. 
Nyilvánvaló, hogy ha nem tudunk a közösségi közlekedés vonalán intézkedéseket 
tenni, akkor belátható idôn belül nagyon nehéz helyzet alakulhat ki, de a lehetô-
ségeink korlátozottak. Ha nominál értékben megtartjuk egyik évrôl a másikra 
a támogatásainkat, akkor már sikert értünk el, pedig ez azt jelenti, hogy reálérték-
ben csökkennek a támogatások. Tehát magyarázkodnom kell, és olyan dolgokat kell 
elônyként meg fejlesztésként elmondanom, ami egyébként meg teljesen természe-
tes. De azért vannak pozitív dolgok is, fejlesztési projektjeink, például az utastájé-
koztatás – egy nyolcmilliárdos európai uniós projektet nyertünk. Az embereket nem 
az zavarja, hogy esetleg tíz percet várni kell a villamosra, hanem az, hogy nem tudja, 
hogy hány percet kell várni a villamosra. Most tudni fogja, ki lesz írva. Ugyanakkor 
ez egy rugalmas, online irányítási rendszer, amely a mi munkánk számára is sok 
könnyebbséget jelent majd, például késés, forgalom-elterelés és további ügyekben 
könnyebben lehet intézkedni majd, átszervezni a dolgokat, és mindenki tudja a he-
lyét. Ma egy terelés vagy egy váratlan forgalmi helyzet iszonyatos munka. Egyébként 
mindig vannak apró fejlesztések, mindig van valami kis többlet, mindig van egy-két 
új busz, egy-két új troli, picit megváltoztatni a menetrendet, kicsit hozzáigazítani az 
igényekhez. De ez természetes. Nyilván ez egy csapdahelyzet, mert mindig többet 

Antal Attila 2007 januárja óta a BKV Zrt. 

vezérigazgatója. A Budapesti Mûszaki 

Egyetemen végzett építômérnökként, 

mellette szakközgazdász oklevelet is 

szerzett. 1995-tôl 2000-ig a Fôtaxi, 

2001-tôl az Est Taxi vezérigazgatója volt, 
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és többet kell majd szolgáltatni, ezt mi nem bírjuk. A történelmünk alakította ki ezt 
a rendszert, amit most toldozgatunk-foldozgatunk, és nem merjük esetleg azt mon-
dani, hogy vannak viszonylatok, amik fölött eljárt az idô, megváltozott a környezet, 
megváltoztak a szokások, talán ezzel kellene valamit kezdeni.

■ Feltételezzük, hogy ezt minden konkrét esetben külön megvizsgálják, nyilvánosság-
ra hozzák, és megbeszélik az érintettekkel.
AA: Így van. De ha valaki megszokott egy adott útvonalat, akkor ragaszkodik 
hozzá. Ezt teljes mértékben elfogadom, igaza van. Miért kellene neki, az egyén-
nek ebben az ügyben áldozatot vállalnia? Történelmileg alakult ki ez a helyzet, 
egy szint, és azt mondjuk, hogy ezen nem szabad változtatni, csökkenteni, sôt, 
csak növelni. Nehéz az embereknek azt mondani, hogy más szinten kellene ezt 
a szolgáltatást végezni. Emellett nehéz kiállni. Akkor jöjjön a villamos, amikor az 
utas kilép a kapun. Ez a normális, nem? 

■ Készítettünk egy kimutatást, amit eljuttattunk a BKV-nak is. Kimutattuk, hogy a tarifa-
elelés mindig utasszámvesztéshez vezetett. Lehet, hogy nem kellene a tarifát emelni.
AA: Hanem csökkenteni kell.

■ Legjobb lenne csökkenteni, de talán nem elég rugalmas a kereslet, hogy elegendô 
utas jöjjön vissza ahhoz, hogy a BKV bevételei ne csökkenjenek. Más intézkedések-
kel együtt, például a dugódíj bevezetésével már elképzelhetônek tartjuk a viteldíjak 
csökkentését. Az viszont biztos, hogy az áremeléssel mindig elpártolnak az utasok. 
AA: Szerintem ebben több tényezô van jelen. Téved az, aki azt hiszi, hogy utasaink 
elpártoltak tôlünk. Budapest lakossága folyamatosan csökken, részben a kiköltö-
zések, részben demográfiai okok miatt. Nô a motorizáció. 2007. július 1-je után 
közel hárommillió személyautó van forgalomban Magyarországon, s ezek jelentôs 
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része a közép-magyarországi régióban közlekedik. Mindezekbôl adódik, hogy a BKV 
jármûvein közlekedô utasszám folyamatosan csökken. Ennek ütemét egyelôre meg-
állítani nem lehet, legfeljebb lassítani tudjuk. Úgy gondoljuk tehát, hogy több mint 
tíz év után megérett a helyzet a megváltozott utasigényekhez igazított paraméter-
könyv elkészítésére, és a folyamatosan elmaradt igazi tarifareformra.

■ 2007-ben 8 százalékkal zuhant a BKV utasainak száma, miközben Budapest 
lakossága csak fél százalékkal csökkent. Ez arra mutat, hogy az utasok inkább a 13 
százalékos tarifaemelés miatt tûntek el.
AA: Nem tudom elfogadni, hogy ha valahol a darabszámot akarjuk növelni, akkor 
az egységár csökkentésével ez párhuzamosan növekszik. Nem véletlen, hogy nem 
terjedtek el ezek az elvek olyan nagyon, mert biztos, hogy ezek a bevételek nem 
nônek, de a költségek mindenképpen nônének. A motorizáció, tehát az egyéni 
közlekedési, mobilitási igény az igazi probléma, akik még esetleg meg sem tehetik, 
azok is vesznek autót maguknak. Az esetleg feladatként szabható, hogy legyen vonzó 
annak, aki arra gondol, hogy mégis villamossal utazik, annak legyenek jó körül-
ményei, de nagyon nehéz olyan feladatot kitûzni a közösségi közlekedés elé, hogy 
szálljon szembe az egyéni motorizációs igényeknek a visszaszorításával, mert ez egy 
szociológiai és nem gazdasági jellegû feladat, és azzal én, mint egy cég, nem tudok 
mit tenni. Menjek oda a kormányhoz, és mondjam el, hogy miért tetszik támogatni 
kiemelt formában a személygépkocsival munkába járó dolgozó tömegeket? Ne tessék 
támogatni! Vonják meg ezt a támogatást, és máris növelhetô a közösségi közlekedés 
résztvevôinek a száma. Ugyanakkor ott a másik lobbi, amely nagyon okosan érvel 
amellett, hogy miért kell épp ezt csinálni.

■ Nyugat-Európában a közösségi közlekedést üzemeltetô társaságok már igen komoly 
tanulmányokat készítenek arról, hogy mekkora támogatásban részesül a személy-
gépkocsi-közlekedés, és lobbiznak azért, hogy ezeket a támogatásokat uniós szinten 
is próbálják csökkenteni.
AA: Ha nagyobb összefüggésekrôl beszélünk, akkor teljesen egyértelmû, hogy mi 
a feladat. De a hétköznapokban ez másképp van: reggel villamossal megyek a 
munkahelyemre, viszont délután már személyautóval intézem a három-négy külön-
bözô dolgomat. Ezt hogy illesszük bele abba, hogy tudatosan éljenek az emberek, 
ne szennyezzék a környezetüket, olyan autót vásároljanak, amely környezetkímélô, 
tehát elektromos autó legyen, hétszeres áron lehet kapni egy ilyet. Ha valaki vá-
laszthat, akkor összehasonlítja, hogy ez ennyire jó, az már annyira jó, és a végén 
azt fogja választani, ami neki személy szerint jobb, mindegy, hogy ez egyébként 
össztársadalmi szempontból káros lehet. Szerintem nagyon kevés olyan ember van, 
aki ezt visszautasítaná. Hiába mondja, hogy én nem eszem olyan élelmiszert, ame-
lyet környezetszennyezô módon állítottak elô. Ha föl van ajánlva, ott van a pulton, 
akkor nyilván ez már nem jut eszébe. Én úgy érzem, hogy ez a realitás.

■ Az autózás támogatása viszont egyre növekszik. 2005-ben felemelték a kilométer-
átalányt három forintról kilenc forintra.
AA: Most gondoljunk bele, ki az, aki azzal indulna a választásokon, hogy csök-
kenti a támogatást! Hány szavazatot tudna nyerni? Azt is támogatják, hogy új 

A  B K V- Á R E M E L É S E K R Ô L

A Levegô Munkacsoport részletes állásfogla-

lást adott ki a BKV viteldíjainak emelésérôl. 

Ennek lényegét az alábbiakban ismertetjük.

A Fôvárosi Önkormányzat 2008 januárjától 

ismét jelentôsen, átlagosan 13 százalékkal 

emelte a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt 

évek tapasztalatai bebizonyították, ez a tö-

megközlekedési utasok számának csökkenésé-

hez és az autóforgalom további növekedéséhez 

vezet. Az eredmény több dugó, több környezet-

szennyezés, több asztmás és tüdôrákos meg-

betegedés, romló életkörülmények. Az eddig 

tapasztalatok azt is bizonyítják, hogy a me-

netdíjak emelése a Fôvárosi Önkormányzatnak 

aligha hozza meg a várt többletbevételeket, a 

fôváros lakosságának okozott károk viszont 

bizonyosan sok milliárd forintra rúgnak. 

A áremelés ellentétes a Fôvárosi Közgyûlés 

által az elmúlt idôszakban elfogadott prog-

ramokkal, így a Podmaniczky Tervvel, a Kör-

nyezeti Programmal és a Levegôtisztaság-vé-

delmi Programmal is. Az emelés bekövetkez-

tével az emberek joggal minôsíthetik ezeket 

a programokat szemfényvesztésnek. 

A napokban konferencián mutatták be a bu-

dapesti S-Bahn terveit. Ezzel az ezermilliárd 

forint nagyságú beruházással – a rendezvé-

nyen elhangzottak szerint – a tömegközleke-

déstôl elpártolt utasok egy részét kívánják 

visszacsábítani. Tehát néhány milliárd fo-

rint vélt bevételért leszoktatják az utasokat 

a tömegközlekedésrôl, majd ezermilliárd fo-

rint tényleges kiadással visszaszoktatják?!

A BKV nyilatkozata szerint 2007-ben az elôzô 

évhez képest 8 százalékkal csökkent a BKV 

utasainak a száma, ami az utóbbi évek egyik 

legkedvezôtlenebb fejleményének tekinthetô. 

Ez azonban a 2117. évi jelentôs menetdíj-

emelések figyelembe vételével elôre látható 

volt: a szakértôk már korábban rámutattak, 

hogy eddig minden díjemelés utasvesztéssel 

járt. A Levegô Munkacsoport azt is kimutatta, 

hogy ezek a díjemelések nem eredményez-

tek többletbevételt a BKV részére. Reálértéken 
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autót lehessen venni nulla forint befizetéssel. Tolják az embereket a fogyasztás 
irányába, és adják hozzá a lehetôségeket. Tehát azért mondtam, hogy hiába csök-
kentjük a tarifát, nem fognak az emberek visszaszállni a villamosra, ugyanakkor 
az infláció meg szépen viszi a költségeket, és örülünk, ha a bevétel nominál 
értékben nem változik. Egyébként a költségeink hatvan százalékát különbözô 
árkiegészítések, támogatások és hozzájárulások fedezik, és csak negyven száza-
lékát a viteldíjak. Ha nem lenne tarifaemelés, úgy is fogynának az utasok, és az 
emelés nélkül nem kompenzálná semmi ezt a csökkenést.

■ Véleményünk szerint Budapest közlekedési rendszerét pénzügyi szempontból is 
egységesebben kell kezelni. Ennek egyik eleme lehetne, hogy a parkolási díjakból, 
valamint a tervezett dugódíjból származó bevételeket is a tömegközlekedésre fordít-
sák, ahogy ez számos városban meg is történik. Lát-e erre lehetôséget Budapesten?
AA: A költségvetés meghatározása a Fôvárosi Közgyûlés feladata, de felvetésük 
jó ötletnek tûnik. Ahhoz, hogy mindez Budapesten is megvalósuljon, hosszabb 
idôre van szükség.

■ Megalakult a Budapesti Közlekedési Szövetség, a cél a tarifaközösség és az össze-
hangolt menetrend lenne. Milyen ütemezést vagy lépéseket lát reálisnak ezen a téren?
AA: A Budapesti Közlekedési Szövetség megalakulása jó dolog. A tarifaközösség 
és az összehangolt menetrend nem könnyen elérhetô célok, ami a cégek egyéni 
problémáiból és a közösségi közlekedés elôbb tárgyalt problémáiból adódik. Én 
próbálok az egységes tarifarendszernek az ügyében lépéseket tenni, az egyesített 
bérlet továbbfejlesztését tervezzük, szeretnénk kiterjeszteni valóban az összes 
járatra, azaz a közigazgatási határon belüli egységes bérletet létrehozni. Én úgy 
gondolom, hogy ezt rövidesen meg fogjuk tudni tenni. Csak az a kérdés, hogy ho-
gyan legyenek szétosztva a többletköltségek vagy többletbevételek. Majd talán ha 
általánosan bevezettük az elektronikus jegyrendszert, akkor már pontosan tudjuk, 
hogy mit csinálunk. De addig az a baj, hogy mindenki a saját gazdasági érdekeit 
tekinti nagyon fontosnak, ami szerintem helyes, de így nehéz olyan megoldást ta-
lálni, amivel mindenki jól jár. Azaz valakinek többletköltséget fog okozni. És több-
letköltséget nem tudunk senkinek fedezni, hiszen nincs rá forrás. Ugyanakkor nem 
kérdés, hogy ez egy jó dolog. Meg is fogjuk csinálni, belátható idôn belül meg lehet 
oldani, csak át kell lépni azt a lélektani határt, hogy valós elszámolásokat tudjunk 
csinálni, a valós elszámoláshoz pedig a technikai feltételek sajnos nem adottak.

■ Bécsben 1984-ben vezették be a közös tarifát. Ott sem volt elektronikus jegy akkor, 
mégis meg tudták oldani.
AA: Mi is meg fogjuk tudni oldani. De azért számoljunk csak, 1984 és 2007 kö-
zött huszonhárom év a különbség. A két ország gazdasága között azonban ennél 
több évnyi szerintem. Az emberek utaznak, de a tévében is látják, hogy máshol 
már hol tartanak, és teljesen jogosan azt vetik föl, hogy itt miért nincs ez, ki 
a felelôs, ki ebben a hibás. Ugyanakkor látni kell, hogy itt nem pusztán egyes 
emberek döntésének a különbségeirôl van szó. Ami itt van, az egy hosszú folya-
matnak az eredménye. Tehát igényeink vannak, ugyanakkor nehezen fogadjuk 
azt el, hogy fizetni is kell. Nyugat-Európában egészen más a rendszer pontosan 

számolva a menetdíjak 1990 és 2004 között 

a kétszeresükre emelkedtek, miközben a BKV 

bevételei nem nôttek.

A BKV menetdíjainak emelése tovább ösztön-

zi a lakosságot – és ezen belül elsôsorban 

a fiatalokat –, hogy egyre kevésbé vegyék 

igénybe a tömegközlekedést, hanem inkább 

személygépkocsit használjanak, hacsak te-

hetik. Különösen aggasztó, hogy a fiatalok 

nagy része – fôleg anyagi okokból – motor-

kerékpárt választ közlekedési eszközül. Ez 

rendkívüli veszélyekkel jár, hiszen a motor-

kerékpárral fajlagosan sokkal több baleset 

történik, mint például személygépkocsival, 

és ezek a balesetek sokkal súlyosabb sérü-

lésekkel is járnak. Ezt támasztja alá a svájci 

INFRAS és a német IWW kutatóintézetek 

2004-ben megjelent közös tanulmánya (Ex-

ternal Costs of Transport. INFRAS Zürich, IWW 

Karlsruhe. Párizs). Az Európai Unió 15 akkori 

tagállama, valamint Norvégia és Svájc ada-

tait összegzô kutatás arra a következtetésre 

jutott, hogy a motorkerékpárok baleseteinek 

fajlagos költségei (éppen a gyakoriságuk és 

súlyosságuk miatt) messze a legmagasab-

bak az összes közlekedési mód közül. 

Az Európai Unió számos programjában hang-

súlyozza, hogy – az éghajlatvédelemre is 

tekintettel – kiemelten fontos a közösségi 

közlekedés feltételeinek javítása. Az utóbbi 

években szinte minden európai nagyváros ko-

moly lépéseket tett ebbe az irányba. A Fôvárosi 

Önkormányzatnak is követnie kellene eze-

ket a példákat, és nem szabadna emelnie 

a menetdíjakat. 

Világszerte egyre több város fordítja a be-

hajtási díjakból (dugódíjból) és parkolási 

díjakból származó bevételeit a tömegközleke-

désre. Ez a módszer nemcsak bevált, hanem 

népszerû is a lakosság körében. Például 

Londonban a dugódíjat bevezetô fôpolgár-

mestert jelentôs fölénnyel választották újra, 

Stockholmban pedig a lakosság többsége 

népszavazáson döntött a dugódíj mellett. 

A Levegô Munkacsoport ugyanakkor a rend-

kívül költségesen és csak több év alatt meg-
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ezért, mert ott bíznak az emberekben, tudják, hogy ott már száz éve is megfizet-
ték az ellenértékét a dolgoknak, mert így lettek szocializálva.

■ Ott is komoly ellenôrzés és komoly büntetések vannak.
AA: De az a szintentartás érdekében van. Nálunk meg azért, hogy egyáltalán 
megértsék az emberek, hogy a szolgáltatásnak ára van.
 
■ Az utóbbi idôben látványos elôrelépések történtek a buszsávok kialakítása terén. 
Azonban még sokkal több helyen kellene buszsávokat kialakítani, és azokat megvé-
deni az egyéb forgalomtól, valamint a közlekedési lámpákat a tömegközlekedésre 
hangolni, és egyéb intézkedéseket hozni a BKV-jármûvek forgalmi elônyben részesí-
tésére. Milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban? 
AA: Igyekszünk a Fôvárosi Önkormányzattal közösen buszsávokat kialakítani 
a lehetô legtöbb helyen. Sajnos azonban az autósok, kerékpárosok gyakran nem 
veszik figyelembe, hogy a buszsávban közlekednek, és ezzel akadályozzák a 
közösségi közlekedési jármûveket. Ezért az a tervünk, hogy autóbuszaink elejére 
kamerákat szerelünk, és a buszsávot jogtalanul használókról készült felvételeket 
továbbítjuk a BRFK-nak. Odáig jutottunk el, hogy hangzatos buszsáv-építési 
programokat hirdetünk, de csak néhány kilométerrôl van szó, ami rövid a millió 
kilométer járathosszhoz képest. Itt nagy a lemaradás, és komoly pénzekrôl van 
szó. A buszsávval ellátott útszakaszok nagy részén már most is külön közlekedési 
lámpa irányítja jármûveinket, elônyben részesítve azokat az autókkal szemben. 
A közlekedési lámpáknak a tömegközlekedésre hangolása része lesz az utastá-
jékoztató rendszernek, ugyanis a technikai eszközök bekerülnek a jármûvekbe, 
amelyek már alkalmasak lesznek ezeknek a jelzéseknek az adására. A technikai 
eszközök beszerelése folyamatos, 2009 végére föl leszünk készülve. Ez egy 
számítógéppel vezérelt, dinamikus forgalomirányító rendszer lesz, korábban ez 
elképzelhetetlen volt, de most már megoldható. 

■ Az utasok egyik legfontosabb szempontja a biztonság. Mit lehet tenni a helyzet 
javítására, különösen az éjszakai járatokon?
Természetesen szerzôdésben állunk biztonsági cégekkel, akik a jegyellenôrzés so-
rán segítik ellenôreink munkáját. Amennyiben utasunkat bármilyen atrocitás éri, 
kérjük, a jármûvezetônek jelezze, aki szükség esetén akár rendôrt is tud hívni. Uta-
saink biztonságára kiemelt figyelmet fordítunk. Szeptember közepe óta az éjszakai 
járatok egy részén bemeneti ellenôrzést tartunk, 50 biztonsági ôr segítségével. 
A bemeneti ellenôrzést az idei évben valamennyi éjszakai járatunkra kiterjesztjük, 
a biztonsági ôrök létszámát a közeljövôben növeljük, ezáltal is fokozva fizetô utasa-
ink biztonságérzetét. Terveink között szerepel az elsô ajtós felszállás ismételt beve-
zetése is, amitôl – többek között – a biztonság terén is további javulást várunk.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az érvényes jeggyel vagy bérlettel 
utazók természetesen biztosítva vannak jármûveinken. Ennek részleteirôl hon-
lapunkon (www.bkv.hu), a kihelyezett tájékoztatókon és ügyfélszolgálatunkon 
(1071 Akácfa u. 18., tel: 461-66-88) érdeklôdhetnek.

Az interjúkat készítették: Lukács András, Mán-Várhegyi Réka

valósítható londoni vagy stockholmi rendszer 

helyett egy olyan megoldást dolgozott ki, 

amely kis költséggel néhány hónapon belül 

bevezethetô. Kérjük, ismerkedjen meg javas-

latunkkal, és segítse elô a megvalósítását! 

Azonnal csökkennének a dugók és a kör-

nyezetszennyezés. A tömegközlekedéssel és 

az autóval közlekedôk egyaránt gyorsabban 

jutnának el úticéljukhoz. A Fôvárosi Önkor-

mányzat pedig megfelelô bevételhez jutna 

a BKV finanszírozásához.

Az állásfoglalás teljes szövege a www.

levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/

bkv-hagyo-mell_0712.pdf címen, a dugó-

díjra vonatkozó javaslat pedig www.levego.

hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/parko-

las-mod-jav_0712.pdf címen olvasható.
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P A R K O L Ó  H E L Y E T T  P A R K

A REBAR mûvészeti és aktivista csoport egyik legsikeresebb programja, 
a leg elôször 2005 ôszén megrendezett PARK(ing) Day, vagyis PARK(olás) 
nap. A csoport tagjai egy novemberi napon gyeptéglákkal füvesítették be San 
Francisco egyik parkolóhelyét, és az így kialakított kicsike PARKba padot és 
fát állítottak. Egész nap dobálták a pénzt a parkolóórába, elôször ôk, majd 
egyre többen az arra járók közül, akik maguk is megpihentek a padon és a 
füvön. Ezután a programot számtalan másik amerikai és európai város is 
átvette, 2007 szeptember 19-én pedig világszerte 47 városban 180 PARK lé-
tesült. További információ olvasható a REBAR honlapján: www.parkingday.org

San Francisco (Fotó: Sasha Wizansky)

San Francisco (Forrás: transbay.wordpress.com)

San Francisco (Fotó: Nathan Lozier)

Rebar’s Parkcycle (Fotó: Sasha Wizansky) 
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New York (Fotó: Avery Wham)

New York (Fotó: Avery Wham)

New York (Fotó: Avery Wham)

St. Louis (Fotó: Donna McCall)

Chicago (Fotó: Diane Davis)
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Los Angeles (Fotó: Heng Lam Foong) 

Los Angeles (Fotó: Heng Lam Foong) 

Portland

Palm Beach (Fotó: Lisa Weltch)

Wilkes-Barre (Fotó: Mary Pat Appel)
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Atlanta (Fotó: David Swann)

Seattle (Fotó: Catherine Anstett)

Wilkes-Barre (Fotó: Mary Pat Appel)

Források:

transbay.wordpress.com

www.flickr.com/photos/squash/sets/72157602124405779/

www.flickr.com/photos/13937780@N02/

www.flickr.com/photos/54568662@N00/1426121867/in/pool-parkingdaysf/

San Francisco (Fotó: Nancy Shanahan)

Salt Lake City (Fotó: Mike Budge)
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E L I N D U L T  A  L E V E G Ô  K L U B

IZGALMAS ELÔADÁSOKAT ÍGÉR A LEVEGÔ KLUB, AMELYRE EZENTÚL MINDEN HÓNAP NEGYEDIK 

CSÜTÖRTÖKÉN KERÜL SOR. A LEVEGÔ MUNKACSOPORT OLYAN VENDÉGEKET, ELÔADÓKAT HÍV, AKIK 

NEM FELTÉTLENÜL A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN TEVÉKENYKEDNEK, DE VANNAK A TÉMÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ TAPASZTALATAIK, VÉLEMÉNYÜK, AMELY ÉRDEKES LEHET MINDANNYIUNK SZÁMÁRA. 

A szervezet a korábbi baráti beszélgetéseket, szakmai vitákat szeretné felfrissíte-
ni, amelyek a zöld mozgalom elsô idôszakában rendszeresek voltak. A szervezôk 
célja, hogy alkalmat teremtsenek a rendszeres találkozásra, a szakmai és baráti 
véleménycserékre, és számos érdekes és hasznos gondolattal gazdagíthassák 
a résztvevôket. A Levegô Klub üléseire mindenkit szeretettel várnak, aki érdek-
lôdôként vagy munkája révén érintett a környezetvédelemben. 
A klub elsô estéjén, december 13-án dr. Juhász Árpád geológus-kutató telt ház 
elôtt tartotta elôadását. Az ismeretterjesztô televíziós mûsorairól is jól ismert 
elôadó a természeti katasztrófákról beszélt a környezetvédôk körében. Vélemé-
nye szerint a Föld életében a spontán felmelegedés folyamata már régóta zajlik, 
jelenleg ehhez jelentôs mértékben hozzájárul az emberi tevékenység okozta 
éghajlatváltozás. Arra figyelmeztetett, ha az ember csupán egy százalékban be-
folyásolná a föld éghajlatát, akkor is azonnal cselekedni kellene, de ez az arány 
ennél feltételezhetôen jóval nagyobb. A beszámolót követô kötetlen beszélgetés 

végén a Levegô Munkacsoport tagjai bejglivel, Luca napi búzával és titkos jókí-
vánság-kártyákkal kedveskedtek a vendégeknek. 
A klub második estéjének vendége Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter lesz 
január 31-én 19 órakor a Makadám Klubban (Millenáris Park, 1024 Budapest, Lö-
vôház utca 37.). A téma a Rába és Szentgotthárd térségének környezetszennyezési 
problémája lesz. A beszélgetô asztalhoz a miniszteren kívül a Levegô Munkacso-
port minden olyan zöld szervezet képviselôjét meghívta, amely a térségben környe-
zetvédelmi tevékenységet végzett. A résztvevôk között üdvözölhetjük a PRONAS, 
a Greenpeace, a Reflex és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kép-
viselôjét. A találkozón szóba kerül a minisztérium és a civilek együttmûködésének 
lehetôsége és a Rába ökológiai rehabilitációja. Érdekes beszámolóra számíthatnak 
a hallgatók Fodor Gábor minisztertôl, aki arról beszél majd, hogy miként érvénye-
síthetôk a környezetvédelemi szempontok a nemzetközi diplomáciában.

Varga Rita
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KONFERENCIA A FÔVÁROSI 
PARKOLÁSRÓL

Mindenki egyetért abban, hogy Budapest 

parkolási rendjén javítani kell. Abban is, 

hogy egységesíteni és átláthatóvá kell 

tenni a parkolási rendszereket. A Levegô 

Munkacsoport Állítsuk meg a parkolás guruló 

forintjait! címmel konferenciát szervezett, 

amelyre meghívta a fôvárosi és kerületi 

önkormányzatokat, közlekedési és gazdasági 

szakembereket.

A Levegô Munkacsoport álláspontja sze-

rint a közterületbôl befolyt haszon közösségi 

célokat szolgáljon, ne magánzsebeket hiz-

laljon. A pénzügyi adatokat nyilvánosságra 

kell hozni. A gazdálkodást valódi társadalmi 

ellenôrzés alá kell vonni. Lehetetlen helyzet, 

hogy egy parkoló helyre több autó pályázik 

egyszerre, a megállás reményében körözô 

autók pedig tovább szennyezik a levegôt.

A Fôvárosi Közgyûlés három évvel ezelôtt 

egy olyan parkolási stratégiát fogadott 

el, amelynek megvalósítása jelentôsen ja-

vítana a helyzeten és arra ösztönözné az 

autósokat, hogy a környezetkímélôbb köz-

lekedési módokat használják. A mostani 

konferenciát azért rendezte meg a Levegô 

Munkacsoport a Közlekedéstudományi 

Egyesület Városi Közlekedési Tagozatá-

val együttmûködve, mert az érintettekkel 

közösen elô kívánják segíteni, hogy ez 

a parkolási stratégia ne csak papíron, de 

a valóságban is létezzen. 

AZ EURÓPAI PARLAMENT 
BEFOGADTA A PANASZT

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 

2007. novemberi ülésén befogadta 

a Levegô Munkacsoport panaszát, amely-

ben azt kifogásolta, hogy az Európai 

Bizottság környezetvédelmi és gazdasági 

szempontból káros támogatásokat hagyott 

jóvá Magyarország részére. 

A magyar lakosságnak egyre nagyobb terhet 

jelent az energiaárak gyors növekedése. Ez 

elsôsorban a fûtésszámlán, valamint a köz-

lekedés áraiban jelentkezik. 

Egyúttal ez a két terület az, ahol a legnagyobb 

mértékben lehetne energiát megtakarítani. 

Ezen okok miatt kézenfekvô lenne az Európai 

Unió támogatásainak jelentôs részét az ener-

giahatékonyság javítására és a közforgalmú 

közlekedés fejlesztésére fordítani. 

Ezzel szemben a kormány az uniós támoga-

tások kevesebb mint egy százalékát kívánja 

energiahatékonyságra költeni, és a közösségi 

közlekedés is a szükségesnél és lehetségesnél 

jóval kevesebb támogatásban részesül – ráa-

dásul ez utóbbi jelentôs részét is felemészti 

a mindössze 7 kilométer hosszú 4-es metró. 

A Levegô Munkacsoport szerint ezen a hely-

zeten a közúti fejlesztésekre szánt források 

átcsoportosításával lehet változtatni. A köz-

utak fejlesztésére ugyanis bôségesen lenne 

forrás, amennyiben ezeket a költségeket 

a használók fizetnék meg. Abszurd ugyanis, 

hogy a nehéz tehergépkocsik, fôleg a külföl-

diek, már hosszú évek óta úgy használják 

az útjainkat, hogy az építési, fenntartási és 

üzemeltetési költségeknek csak a töredékét 

fizetik meg.

A Levegô Munkacsoport beadványát és 

a kapcsolódó anyagokat angol nyelven a 

www.levego.hu/english/ec-op.doc címrôl 

lehet letölteni.

ÚJABB POFON A LAKOS-
SÁGNAK

Az Országgyûlés megszavazta a közúti köz-

lekedésrôl szóló törvény módosítását, ame-

lyet 2007. utolsó napjaiban hirdettek ki és 

2008. január 1-én lépett hatályba. A Levegô 

Munkacsoport egyetért a módosítás több 

elemével, egyebek mellett azzal, hogy szigo-

rodnak a közlekedési szabálysértések szank-

ciói. A módosítás egy másik rendelkezése 

azonban gyakorlatilag megszünteti az önkor-

mányzatok lehetôségét arra, hogy ellentéte-

lezésként forgalomcsillapító intézkedéseket 

és kárenyhítô beruházásokat (pl. elkerülô út) 

kérjenek, amennyiben egy új állami közúti 

beruházás súlyos környezeti, illetve közleke-

dési problémát okoz a településükön. 

A Levegô Munkacsoport javaslatot készí-

tett elô a hátrányos rendelkezés tervé-

nek eltörlésére, amelyet az Országgyûlés 

Környezetvédelmi Bizottsága elôzetesen 

megszavazott. 

Ennek ellenére a plenáris ülés a kormány 

javaslata alapján fogadta el a módo-

sítást, tovább keserítve ezzel a közutak 

káros hatásai miatt aggódó lakosok életét. 

A módosítás alkotmányossági aggályo-

kat is felvet, hiszen az Alkotmánybíróság 

az egészséges környezethez való jog 

levezetésekor több esetben kimondta, 

hogy a környezetvédelem jogszabályok-

ban biztosított szintjét csak más alap-

jog sérelme esetén lehet korlátozni.

ELHUNYT DR. POMEISL IMRE

Dr. Pomeisl Imre okl. építészmérnök, stati-

kus, mûszaki és igazságügyi szakértô 1990 

óta a Sas-hegy Védô Egyesület alelnöke 

2007. karácsony estéjén tragikus hirtelen-

séggel meghalt. A Levegô Munkacsoport 

munkájában – mint az egyesület képviselô-

je – aktívan részt vett. 

Szakértôként képviselte a természetvédelem, 

környezetvédelem és az „épített környezet” 

ügyét a Fôváros XI. kerületi Önkormányzata 

Környezetvédelmi és Városrendezési Bi zott sá-

gá ban a rendszerváltás utáni két ciklusban. 

A leguttóbbi években az Újbuda Baráti Kör koor-

dináló civil szervezetében fejtette ki e közmeg-

becsülést kivívott tevékenységét. A Keresztény 

Értelmiségi Szövetség egyik alapítójaként is 

egész életével az igazi értékek tevékeny szol-

gálója volt. Tudta, hogy az ember a természet 

része, és az emberi alkotások csak a termé-

szettel harmóniában szolgálják az egészet.
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A Z  O L C S Ó  O L A J  K O R S Z A K Á N A K  V É G E

MÍG MAGYARORSZÁGON TÖBB SZÁZAN, EZREN SZORGOSKODNAK AUTÓPÁLYÁK TERVEZÉSÉN 

ÉS ÉPÍTÉSÉN, FELVILÁGOSULTABB ORSZÁGOKBAN AZT KUTATJÁK, VAJON HOGYAN LEHETNE 

CSÖKKENTENI A KÔOLAJTÓL VALÓ FÜGGÉST ÉS FELKÉSZÜLNI AZ „OLCSÓ OLAJ KORSZAKÁ-

NAK” VÉGÉRE, ELKERÜLVE A VÁLSÁGOT, AMELYET VÁRHATÓAN A FOLYÉKONY SZÉNHIDRO-

GÉNEK CSÖKKENÔ KÍNÁLATA ÉS NÖVEKVÔ KERESLETE KÖZÖTTI FESZÜLTSÉG OKOZ MAJD. 

Érdemes az elején kezdenünk. Olajkorszaknak nevezzük azt az idôszakot, amely-
ben a társadalom mûködése (ipar, mezôgazdaság, közlekedés) teljes egészében 
az olcsó és bôségesen rendelkezésre álló kôolaj és földgáz felhasználására épül. 
Ma már nincs a „korszerû” gazdaságnak olyan meghatározó ága, amely ne ezen 
energiahordozók és nyersanyagok könnyû elérhetôségén alapulna, és szinte nincs 
a fogyasztói társadalomnak olyan terméke, amely közvetlenül vagy közvetve ne 
kapcsolódna hozzájuk.
A különbözô szakemberek, kutatók között a nézetkülönbségek nem is e ténnyel 
kapcsolatosak, hanem a lehetséges forgatókönyvekkel. A derûlátási verseny elsô 
helyezettjei szerint a következô néhány évtizedben semmiféle energiaválsággal 
nem kell szembenéznünk, hiszen a kôolaj legalább 2030-ig még az igényeink-
nek megfelelô mennyiségben áll majd rendelkezésünkre. A véleményformálók 
egy másik csoportja úgy látja, hogy a könnyen kitermelhetô olajkincsekbôl 

egyre kevesebb lesz, azonban felesleges aggódni emiatt, hiszen a piacgazdaság 
mûködése magától megold majd mindent: az olajárak növekedésével csökken az 
iránta való kereslet, a kutatás-fejlesztés pedig a ma még mûszaki vagy gazdasági 
okokból nem kitermelhetô kôolaj-tartalmú kôzetek (például a kátrányhomok), 
illetve az egyéb energiahordozók (például megújulók: nap, szél) felé fordul. 
A közgazdászok egy része tehát úgy gondolja, az átállás zökkenômentesen zajlik 
majd anélkül, hogy bárkinek bármit külön tervezgetnie kellene. 
A kérdéskörrel foglalkozók egy kisebb, harmadik csoportja (melyben sok a termé-
szettudományos végzettségû ember, köztük a geológus) nem ért egyet a politiku-
sokkal és a közgazdászokkal.. A legfontosabb kérdés szerintük ugyanis nem az, 
hogy mikor fogy el az utolsó csepp olaj a Földön, hanem az, hogy mikor tetôzik 
a világ olajkitermelése. A következôkben egy nyugat-európai tanulmány segítsé-
gével tekintjük át e megközelítés elképzeléseit, és az általa felvetett kérdéseket.

További olvasnivaló a világhálón:

Association for the Study of Peak Oil & Gas 

– www.peakoil.net

Making Sweden an OIL-FREE Society, Com-

mission on Oil Independence, June 2006 

Sweden – www.sweden.gov.se/content/1/

c6/06/70/96/7f04f437.pdf

A bakui olajmezô (Azerbajdzsán)
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Te t ô z ô  o l a j k i t e r m e l é s 

Az angolul „peak oil”, franciául „pic du pétrole”-ként elterjedt kifejezés ma-
gyarul az „olajkitermelés tetôzésének” felelne meg, ha ez a fogalom hazánkban 
ismert lenne. Mirôl is van szó?
Geológusok szerint egy olajmezô kitermelésének üteme leginkább egy harang ala-
kú görbével írható le, amelynek leegyszerûsítve három része különböztethetô meg: 
növekedési ág (növekvô kitermelési ütem), tetôzés (legnagyobb kitermelési ütem) 
és leszálló ág (csökkenô kitermelés). Hasonló görbével szemléltethetô bármely 
régió, ország, földrész és végsô soron az egész Föld olajkitermelése is. E megköze-
lítés szerint az elkövetkezendô évek, évtizedek fô kérdése nem az, hogy hány évre 
elegendô kôolajat nyerhetünk ki még a Földbôl, hanem az, hogy mindezt milyen 
ütemben tudjuk megtenni. Ha a haranggörbe csúcsára értünk, a kitermelés néhány 
évig tetôzik, majd elôször lassan, aztán egyre gyorsuló ütemben csökken. A gondot 
tehát nem kizárólag az okozza, hogy elfogy az olaj, hanem az, hogy a tetôzés után 
a kitermelés üteme elkerülhetetlenül lassul, míg a kereslet továbbra is nô, ami ki-
számíthatatlan következményekkel jár az „olcsón és bôségesen” rendelkezésre álló 
olajra alapuló gazdaságokra nézvést. Sok kutató szerint az olajkitermelés tetôzése 
2005 és 2020 között következik be. Milyen jelek utalnak erre? 

O l a j k ö r k é p

A Föld 48 legnagyobb olajkitermelô országából 33 termelése bizonyítottan 
csökkenô, leszálló ágba fordult. Ezen országok között található évtizedek óta az 
Amerikai Egyesült Államok (melynek olajtermelése 1970-ben tetôzött), de eh-
hez a csoporthoz csatlakozott 2000 és 2005 között például Ausztrália, Jemen, 
Pakisztán, Kongó, Oman és Dánia mellett Mexikó és Norvégia is, a világ ötödik 

KÉSLELTETETT VALÓSÁG

Az Egyesült Államok Energia Információs 

Hivatalának kiadványa, a Nemzetközi Ener-

gia Figyelô 2001-ben az argentín olajterme-

lés 2005-ig való növekedését jelezte elôre. 

A valóságban Argentínában már 1998-ban 

tetôzött a termelés, és az ország 2005-ben 

25 százalékkal kevesebb olajat termelt ki, 

mint ami a hivatalos jelentésben szerepelt. 

2002-es évi jelentésében ugyanezen hivatal 

az Északi-tenger hozamának tetôzését 2006-

ra jósolta, napi 6,7 millió hordó nyersolajjal. 

A valóságban az északi-tengeri régió hozama 

már 1999-ban tetôzött, két évvel a jelentés 

megjelenése elôtt. A Norvégiára vonatkozó 

elôrejelzések még ennél is pontatlanabbnak 

bizonyultak. 2004-tôl 2006-ig folyamatosan 

2006-ra várták a termelés tetôzését, amikor 

a valóságban ez már 2001-ben bekövetke-

zett. A Nagy-Britanniára vonatkozó 2010-es 

elôrejelzés 2006-ban napi 2,2 millió hordó 

olaj volt, azonban 2005-ben a kitermelés 

ennél már 15 százalékkal alacsonyabb volt 

(az ország termelése 1999-ben tetôzött). 

Az amerikai Energia Információs Hivatalnak 

tehát évekig nem sikerült figyelembe ven-

nie az Északi-tengerre vonatkozó kitermelési 

adatokat, annak ellenére, hogy a világon a 

legátláthatóbb, legjobban hozzáférhetô és 

legmegbízhatóbbak között vannak. Azonban 

ez más esetekben sem sikerült. Omán 2001-

ben érte el legnagyobb mértékû termelé-

sét. Ettôl függetlenül az amerikai hivatal 

2001 és 2005 közötti jelentéseiben még 

az ország kitermelésének növekedését jelzi 

elôre egészen 2010-ig (a 2006-os kiadvány-

ban Omán már nem szerepel). Az ausztrál 

termelés 2000-ben tetôzött napi 800 ezer 

hordó nyersolajjal, 2005-ben a termelés már 

ennél 32 százalékkal kisebb volt. Ehhez 

képest 2000 és 2006 között a sorozatos éves 

elôrejelzésekben az ausztrál termelés növe-

kedését jósolták, szintén az évtized végéig.

Kátrányhomok (olajhomok) bányászat Kanadában
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és harmadik olajkitermelôje, illetve exportálója. Ezidáig a többi OPEC ország és 
a volt Szovjetunió utódállamai nem csak pótolni tudták a más helyeken bekö-
vetkezett termeléscsökkenést, hanem a kereslet növekedését is képesek voltak 
kiszolgálni, azonban kérdéses, hogy ezt még mennyi ideig tehetik meg. 
Annál is inkább, mivel a világ össztermelésének körülbelül 15 százalékát adó 
óriási kuvaiti, szaud-arábiai és mexikói olajmezôk, amelynek többsége az utóbbi 
40–60 évben hûségesen szolgáltatta az olcsó kôolajat, szintén hanyatló ágba 
értek. A hanyatlás ráadásul a jövôben sokkal gyorsabb ütemû lehet, mint ami 
elméletben várható lehetne. Ez történt Mexikóban, ahol a világ második legna-
gyobb olajmezôjének hozama egyik évrôl a másikra 25 százalékkal csökkent. Tíz 
éve ugyanis a mexikói olajtársaság új, intenzív kitermelési technikát vezetett be 
a hozamnövelés érdekében. Ez egy ideig valóban jelentôsen megnövelte a ter-
melést, ám ennek következtében a mezô hanyatlása sokkal gyorsabb. Kuvait és 
Szaud-Arábia óriásmezôin hasonló kitermelési technikákat alkalmaznak. 
A meglévô olajmezôk csökkenô hozamát természetesen évrôl évre pótolni kell, 
és eleget tenni a kereslet évi 1-2 százalékos növekedésének is. Ma már azonban 
sokkal nehezebb új kôolaj lelôhelyeket találni, mint a múlt század derekán, hi-
szen a könnyen felfedezhetô és kiaknázható olajmezôket már megtalálták. Egy 
legutóbb felfedezett lelôhely Brazilia partjaitól 290 kilométerre, 2000 méter víz 

és több, mint 5 kilométer üledék alatt fekszik. A nyolcvanas évek közepe óta 
a fogyasztás jobban nô, mint amennyi új lelôhelyet fedeznek fel világszerte. 
Derûlátó közgazdászok szerint a megoldást részben a Földön még hatalmas 
mennyiségben megtalálható kátrányhomok, illetve olajpala és tengeri metán-
hidrát adja majd. A kátrányhomok kitermeléséhez azonban földgáz szükséges, 
amely korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, és egységnyi energiabefek-
tetéssel mindössze 2–3 egységnyi energiát ad (a szaudi olaj esetében a kezde-
tekkor ez az arány egy a százhoz is lehetett, jelenleg a világ össztermelésében 
átlagosan 1 a 19-hez). Ami az olajpalát illeti, kitermelése annyira drága, hogy 
senkinek nem éri meg, a metánhidrátra pedig még nem létezik technológia.

K ö v e t k e z m é n y e k

Az olajkitermelés tetôzése utáni idôszakot az egyre csökkenô termelés és 
az egyre növekvô kereslet közötti feszültség határozhatja meg. Ez elôször 
a rendkívül ingadozó árakban nyilvánul meg (hirtelen felszökést követô épp-

AZ OPEC KÉSZLETEK 
ÉS A DÖNTÉSHOZÁSI FOLYAMAT

A nyolcvanas években a túlkínálatot elke-

rülendô az OPEC országok termelési kvótát 

vezettek be. 1985-ben a kvótát a készletek 

nagyságához kötötték, amire válaszolva 6 

tagország jelentette be, hogy bizonyított 

készletei 42–197 százalékkal növekedtek. 

A régebbi számok valószínûleg tényleg 

a legtartózkodóbb becsléseket tükrözték, 

vagyis elképzelhetô, hogy az új számok job-

ban igazodtak a valósághoz. A bizonyított 

készletek mennyisége azonban hivatalosan 

több országban is évek óta változatlan. Az 

Egyesült Arab Emirátusok készletei 1988 

óta mozdulatlanok, Szaúd-Arábia 1989 óta 

rendelkezik változatlan készletekkel, Kuvait 

pedig 1992 óta. Egyes szakértôk úgy gon-

dolják, hogy a közel-keleti bizonyított olaj-

készletek a valóságban fele akkorák, mint 

ami a hivatalos adatokban szerepel.

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata az 

OPEC országok hivatalos adatait használja, 

melyet még felkerekít a gyenge minôségû 

olaj becsült arányával és a várható felfede-

zések új készleteivel. 

Az amerikai Energia Információs Hivatal és 

a Nemzetközi Energia Ügynökség, melyen az 

egyes fogyasztó országok energiapolitikája 

alapul, szintén az OPEC országok hivata-

los adatait használják elôrejelzéseikben. 

A kaliforniai olajkutak (Egyesült Államok)
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ilyen hirtelen zuhanások egymást követô sora), majd tartósan nagyon magas 
olajárakban. Mindennek gazdasági és társadalmi következményeit azonban 
csak találgathatjuk.
A legnagyobb nehézség abban rejlik, hogy az olajkitermelés tetôzését csak évek-
kel azután tudjuk biztosan megállapítani, miután már megtörtént (vagyis miután 
tartósan, évrôl évre csökkent a világ össztermelése). Vagyis, csak akkor lehetünk 
benne teljesen biztosak, hogy elkerülhetetlen a válság, amikor már elértük. 
Az árak erôs ingadozása a folyamat elején ráadásul szintén késleltetheti a gazda-
sági szereplôk és a döntéshozók ébredését, és az elengedhetetlen intézkedéseket 
az egyéb energiahordozókra való átállásra.

M i  a  m e g o l d á s ?

A témakörrel foglalkozó kutatók túlnyomó többsége szerint nincs „csodarecept”, 
a megoldás az energiatakarékosság, az egyéb energiahordozók fejlesztése és az 
életmódváltás hármasában rejlik. Függetlenül attól, hogy mindehhez már a 24. 
órában vagyunk-e, vagy van még egy-két évtizedünk az átállásra, mint ahogy azt 
a legderûlátóbb elemzôk gondolják, az energia- és gazdaságpolitikai döntéseket 
már most azzal a tudattal kell meghozni, hogy a következô nemzedékek számára 
az olcsó olaj (és energia) korszakának vége.

Va j on  menny i r e  v annak  m indez ze l  t i s z t ában  a  dön t é shozók?

Az amerikai képviselôházban 2005-ben „Peak Oil” bizottság alakult és a tetôzô 
olajkitermelés témájával ma már vezetô tévécsatornák foglalkoznak. Új-Zélandon 
a legmagasabb szintû döntéshozók is tisztában vannak a helyzettel, az ausztrál 
szenátus külön bizottságot hozott létre a kérdés tanulmányozására. Angliában 
2007-ben alakult meg egy, a kérdéssel foglalkozó országházi képviselôkbôl álló 
összpárti munkacsoport, a téma pedig már néhány éve megjelent a sajtóban. 
A döntéshozás szintjén Svédország bizonyult a leggyorsabbnak, a kormány 
ugyanis 2005-ben felállított egy ún. „Függetlenséget az olajtól” elnevezésû 
bizottságot, amely cselekvési tervet dolgozott ki arra, hogy miként válhat 
Svédország 2020-ig a kôolajtól és egyéb fosszílis nyersanyagoktól független 
társadalommá. Mindezt az olajáraknak a svéd gazdaságra és foglalkoztatásra 
való hatásával, az olaj és a béke illetve biztonsági kérdések összefüggésével, a 
megújuló nyersanyagok svédországi lehetôségeivel és a fosszilis üzemanyagok 
által okozott károkkal indokolták. 
A bizottság 2006-os jelentésében többek között a következô célkitûzéseket ja-
vasolta 2020-ra:

■ a közúti közlekedés olajfogyasztásának 40–50 százalékos csökkentését,
■ az ipar olaj felhasználásának 25–40 százalékos csökkentését,
■ az olajjal való fûtés teljes megszüntetését,
■ összességében, az energiahatékonyság jelentôs javítását. 

Madarassy Judit

MI A HELYZET HAZÁNKBAN?

Jónéhány országban felismerték már, mekko-

ra kihívást jelent a következô évtizedek ener-

giaellátása és takarékosabb társadalomra 

törekszenek, hazánkban az állami óriásberu-

házásokat látva bízvást gondolhatjuk, hogy 

az olajkorszak fénykora áll elôttünk. 

A mai, 21. századi Magyarországon azok 

a folyamatok indultak be gôzerôvel, amelyek 

Nyugat-Európában a múlt század derekán: az 

autót mindenben elônyben részesítô közleke-

déspolitika mellett folyik a vasút és a tömeg-

közlekedés teljes elhanyagolása, leépítése, az 

úgynevezett területfejlesztés és gazdaság-

politika az egyéni motorizációt és a közúti 

szállítást ösztönzi. A kizárólagos személygép-

kocsi-használatra és közúti szállításra alapuló 

beruházások úgy szaporodnak, mintha a világ 

hatvan év alatt semmit nem változott volna 

és nem ott tartanánk, hogy az óceánok mélyén 

fekvô kôolaj után kutatunk kínkeservesen.

Hazánk olajfaló, energiaéhes társadalommá 

alakulása annál is furcsább, mert a nyugat-eu-

rópai országokban éppen ellenkezô folyamatnak 

lehetünk tanúi: a közlekedésben erôsen fejlesz-

tik az energiatakarékosabb tömegközlekedést, 

kerékpározást, az egyéni motorizációtól való 

függést pedig minden területen fokozatosan 

szorítják vissza. Jellegzetes példák erre a Pá-

rizsban épülô villamosvonalak, Brüsszel vado-

natúj, utasbarát villamosai, metrószerelvényei, 

Madrid gyorsbusz-hálózata, London és Stock-

holm behajtási díjai, az egymás után felszá-

molt városi autópályák, és az újra megnyitott 

vasútvonalak. Ezekben az országokban nagy 

figyelmet fordítanak a lakosság tájékoztatásá-

ra is, a fôsodrú médiában pedig ma már min-

dennaposak az energiatakarékosságra ösztönzô 

különbözô állami, civil, vagy magán hirdetések, 

és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás. 

Mintha egy erdei séta során kirándulók egy 

csoportjával találkoznánk, akik már visszafelé 

igyekeznek, mert idôközban rájöttek, hogy az 

ösvény egy szakadékhoz vezet. De mi csak 

megyünk tovább. Vissza kéne fordulni végre.
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A  L É G I T Á R S A S Á G O K  F I Z E T H E T N E K

AZ UNIÓS DÖNTÉSHOZÓK HATÁROZTAK: BEVONJÁK A LÉGI KÖZLEKEDÉST AZ UNIÓS ÜVEGHÁZ-

GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK KERESKEDELMI RENDSZERÉBE. A LÉGI FUVAROZÓ CÉGEK A MA  GAS 

JEGYÁRAK RÉMKÉPÉVEL SEM TUDTÁK MEGGYÔZNI AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELÔIT 

A SZABÁLYOZÁS ELHALASZTÁSÁRÓL. MÉRTÉKADÓ TANULMÁNYOK SZERINT A RENDSZER 

BEVEZETÉSÉVEL EGY EU-N BELÜLI JÁRAT JEGYE LEGFELJEBB 4,5 EURÓVAL DRÁGULHAT. 

2005-ben döntött úgy a környezetvédelmi miniszterek tanácsa, hogy a közös-
ség emissziókereskedelmi rendszerébe (ETS) bevonják a légi közlekedést is. 
Az Európai Parlament novemberben nagy többséggel megszavazta ezt a javas-
latot, melynek az a célja, hogy a többféle adótól is mentesülô légi közlekedési 
szektor 2011-tôl fizessen az üvegházgáz-kibocsátásért.
Az Európai Parlament jelentése kiemeli, hogy bár az Unió 8 százalékos üvegház-
gáz kibocsátás-csökkentést vállalt 1990-hez képest, az európai légi közlekedés 
kibocsátása 87 százalékkal nôtt. Bár a kiotói jegyzôkönyv nem rendelkezik 
a légi közlekedésrôl, e kibocsátás növekedésének jogi következménye nincs, az 
éghajlatra gyakorolt hatásával azonban természetesen számolni kell. Számítások 
szerint, ha marad ez a folyamat, akkor 2012-re a közösség a kiotói jegyzôkönyv 
szerinti célkitûzésében elôírt csökkentésébôl adódó környezeti elônyöknek több 
mint negyede elvész.
A Parlament jelentése kiemeli, hogy „annak ellenére, hogy a légijármû-üzemel-
tetôk nehezen tudnak átállni a megújuló energiaforrásokra, a légi közlekedési 
ágazatnak így is olyan jelentôs mértékben kell csökkentenie kibocsátását, amely 
megfelel az 1990-hez viszonyított 20–30 százalékos uniós csökkentési célnak”.
Az új jogszabály (COD/2006/0304) szerint 2011-tôl a belföldi és az uniós 
repülôterek közötti járatok, 2012-tôl pedig valamennyi közösségi repülôtérre 
érkezô vagy onnan induló légi járat üvegházgáz-kibocsátása az európai emisszió-
kereskedelmi rendszer része lesz. A parlament szavazata szerint 2011-ig egysé-
gesen kell kiterjeszteni mind a közösségen belüli, mind pedig az EU és harmadik 
országok közötti légi forgalomra az emissziókereskedelmi rendszert. 
Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a légijárat-üzemeltetôk számára in-
gyenesen kiosztható emissziós kvótát a 2004 és 2006 közötti átlagos éves 
széndioxid-kibocsátás 100 százaléka alapján határozzák meg; míg az Európai 
Parlament azt tartaná helyesnek, ha csupán 90 százalékot bocsátanának 
ki ingyenesen. A légi jármûvek üzemeltetôi további kibocsátásaik fedezése 
érdekében kibocsátási egységeket vásárolhatnak más, a rendszerrel érintett 
ágazatoktól is. A maradék kvótákat szabadon lehet adni-venni, árverezni. 
Az árverésbôl származó bevételeket az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
és az azokhoz történô alkalmazkodásra, illetve az igazgatási költségek fedezé-
sére kell felhasználni. A Parlament javasolja, hogy a klímabarát közlekedési 
módokat is támogatni lehessen ebbôl a forrásból. 
Az érintett cégek szeretnék elérni, hogy a 2007–2010-es évek átlaga legyen az 
alap vagy a 2004–2006-os évek 125 százaléka. A repülôtársaságok leginkább 
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az új közép-európai tagországokra hivatkoztak: ezekben az országokban pont 
mostanában nô jelentôsen a repülési szektor. Ez az állítás természetesen igaz, 
de nem szabad elfelejteni, hogy a nyugat-európai országokban még nagyobb 
mértékben nô a repülések száma. Szerencsére mind az Európai Parlament, mind 
a tagállamok elutasították ezt a javaslatot. Felismerték ugyanis, hogy egy ilyen 
jogszabály arra ösztönözné a tôkeerôs cégeket, hogy rövid távon fokozzák a kibo-
csátásukat, azaz pont nem a kelet-közép-európai országok, hanem a legerôsebb 
nyugati cégek lennének ennek a változtatásnak a nyertesei.
Valóban igaz, hogy az új tagországok, köztük hazánk szempontjából is elônytelen 
a jelenlegi javaslat, hisz Magyarország egy fôre jutó kibocsátása kevesebb mint 
a fele a nyugat-európai átlagnak. Tehát korrekciós tényezôk nélkül egy nyugati 
légitársaság többször annyi szén-dioxidot bocsáthat ki ingyen, mint egy magyar. 
A Parlament azt a javaslatát se szavazta meg az ipari lobbinak, hogy 100 helyett 
160 kilogrammnak vegyék egy ember és a csomagja súlyát. A 160 kilogramm 
azért is irreális, mert a fapados járatoknál csak hatalmas pótdíj ellenében lehet 
20 kilogrammnál súlyosabb csomagot vinni. A légicégek azon riogatása se hatot-
ta meg a képviselôket, hogy jelentôsen megdrágulna a repülés az új jogszabály 
által. Számítások szerint, ha a légijárat-üzemeltetôk teljesen az utasokra hárítják 
a kibocsátás költségeit, akkor egy EU-n belüli járat jegyára általában egy, de 
legfeljebb 4,5 euróval drágulna.
A Parlament szeretné továbbá elérni, hogy a 2012 utáni idôszakban, attól füg-
gôen, hogy mekkora szén-dioxid-csökkentés mellett születik döntés (20 vagy a 30 
százalékos az 1990-es szinthez képest), csökkentsék a légitársaságok számára 
a további idôszakokban kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyiségét. 
Az elsô olvasatban most elfogadott parlamenti irányelvrôl még a tagországok 
miniszterei is szavazni fognak, és még egyszer szavaz az Európai Parlament is. 

Simon Gergely
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A  V I T A R E N D E Z É S  L E H E T Ô S É G E

A SZERKESZTÔSÉGI BESZÉLGETÉS VENDÉGE EZÚTTAL KRÉMER ANDRÁS SZOCIOLÓGUS, 

AZ OKTATÁSÜGYI KÖZVETÍTÔI SZOLGÁLAT VEZETÔJE, CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VA-

LAMINT AZ ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ELNÖKE. LASSAN HÚSZ ÉVE FOGLALKOZIK 

MEDIÁCIÓVAL, AZAZ VITARENDEZÉSSEL, ELSÔSORBAN OKTATÁSÜGYI VITÁKBAN KÉRIK FEL 

HARMADIK FÉLNEK. MINKET ELSÔSORBAN AZ ÉRDEKELT, HOGY MI A MEDIÁCIÓ, KIK A ME-

DIÁTOROK, S HOGY MILYEN LEHETÔSÉGEKET KÍNÁL EZ A SZAKMA A CIVILEK SZÁMÁRA.

■ Szociológusként végeztél az egyetemen, hogyan lettél mediátor?
Majdnem húsz évvel ezelôtt idejött egy amerikai társaság, akik konfliktuskeze-
lésrôl beszéltek. Arra gondoltam, hogy ha látom, hogy ôk mit csinálnak, akkor 
majd kutatóként jobban meg fogom érteni, hogy mi történik. De aztán kezdtem 
mind jobban belefolyni, és aztán ami azóta ezen a területen Magyarországon 
történt, annak a közelében én is ott voltam. Az Egyesült Államokban a máso-
dik világháború után kezdtek el ezzel foglalkozni, aztán a hatvanas évek nagy 
mozgalmai kapcsán került a látótérbe, amikor a korábbi technokrata szemlélet 
megkérdôjelezôdött, és az emberek elkezdték úgy gondolni, a döntésekben az 
asztalnál helye van azoknak, akikre a döntés irányul. Kérdés, hogy nálunk ez a 
szemléletváltás végbement-e a szocializmus technokrata évtizedei után. Azóta 
Amerikában már bebizonyosodott, hogy ahol a laikusokat odaengedték az asz-
talhoz, ott ôk olyan kockázatokra mutattak rá, amelyekkel a szakértôk nem szá-
moltak elôre, és jó, mûködô döntések születtek. Magyarországon ez 1990-ben 
kezdôdött el, 1996-ban jött létre az elsô intézmény, a Munkaügyi Közvetítô és 
Döntôbírói Szolgálat. Az elsô ciklusban ennek az intézménynek kilencvenhat 
tagja volt, akiket nagyon komoly nemzetközi támogatás és képzés segített, ôk 
komolyan megtanulták ezt a szakmát.

■ Milyen vitákban veszel általában részt?
Fôleg oktatásügyi vitákkal foglalkozom, az Oktatásügyi Közvetítôi Szolgálatnál 
dolgozom. Döntôen az iskolarendszer átalakulásának a nagy intézményi szintû 
vitáival, fenntartó és iskola, fenntartó és fenntartó, igazgató és munkáltató 
képviselô-testület, tanár és igazgató közötti, de néha azért elôfordul benne 
gyerekek közötti vagy osztály egyik csoportja, másik csoportja közötti vita is, 
de ez a kisebbik rész. Ez egy picike intézmény, és bár ma erre nemzetközi 
kötelezettségek vannak, de az az évi száz vita, amely ezt az intézményt eléri, 
nagyon távol áll attól, ami várható lenne a magyar hatezer közoktatási intéz-
ményhez viszonyítva. A Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján van egy 
link hozzánk, ennek ellenére nem köztudott dolog ez, nem természetes dolog 
a magyar pedagógusok számára, a pedagógusképzésben sem esik errôl szó, pe-
dig nagyon kéne. Az Egyesült Államokban például az nem létezik, hogy valaki 
az érettségiig úgy eljusson, hogy errôl nem szerez tapasztalatot. A pedagógiai 
program része, hogy konfliktushelyzetben a tanár tudatosan nem azt mondja, 
hogy te hozd ki az ellenôrzôdet, te küldd be az anyukádat, te térdelj a sarokba, 

04.indd   Sec1:3704.indd   Sec1:37 2008. 01. 22.   21:11:102008. 01. 22.   21:11:10



38J E L E N L É T

hanem azt, hogy hívjatok ide egy gyereket, aki nem volt érintve a vitában, pró-
báljátok meg tisztázni a dolgot, utána gyertek vissza, és mondjátok el, hogy mi 
a helyzet. Mindegyik gyereknek, mire az érettségiig eljut, errôl lesz valamilyen 
tapasztalata. Egyébként a környezô országokban is komoly programok vannak, 
korosztályos mediáció és mindenféle egyéb programok, amelyek sok iskolát, 
sok tanárt érintenek. Lengyelországban, a német határ mentén folyik program 
a lengyel-német ellentétek ügyében, ami súlyos történelmi hagyományokra 
visszanyúló probléma. Ott sok iskolát vonnak be.

■ Milyen témákra szakosodnak még a vitarendezôk?
Elvileg nem kell hogy szakosodás legyen, mert a vitarendezés menete nagyon 
hasonló egy családi vitánál vagy egy nagy sztrájkot megelôzô, kollektív szerzô-
déses vitánál is, nincsenek benne nagyon nagy különbségek, másfelôl persze a 
szakma képviselôi részben megpróbálják a maguk piacát körülbástyázni, részben 
az ügyfélkör miatt, tehát ha én egy külkereskedelmi vállalat gazdasági vitáiban 
végzek közvetítést, akkor ott fog forogni a nevem, és akkor ez valamennyire egy 
szakosodást jelent. 

■ Mennyire számít itt a rutin és mennyire az adottság?
Arra van szükség, hogy az illetô tudjon kívülálló maradni, ez nagyon fontos. 
Bizonyára empatikus képességekre is szükség van, de ez nem egy pszichiáteri 
munka, egy munkaügyi vitában abszurd volna a szakszervezeti meg a munkáltató 
menedzsereknek a lelkével foglalkozni. Van egyfajta távolságtartás, el kell tudni 
fogadni, hogy a vitát a felek akarják megoldani, az ô kezükben ehhez mindenféle 
eszköz megvan, és én csak azt tudom tenni értük, amire fölhatalmaznak.

■ És ha a vitarendezô jobban azonosul az egyik véleménnyel? Sôt, ha úgy érzi, hogy 
a társadalomnak fontosabb érdeke fûzôdik az egyik véleményhez? Pártatlannak kell 
lenni, és egyenlônek kell tekinteni a két érdeket, két véleményt, vagy ebben azért 
lavírozhat a közvetítô?
A közvetítôk sem szentek, van véleményük is meg preferenciáik is. A munka-
ügyi vitákban egyszer föltettem azt a kérdést egy jó nevû amerikai közvetítô-
nek, hogy mit csinál akkor, mikor azt látja, hogy egy méltatlan megállapodás 
készül megszületni, tehát ahol mondjuk jól kitolnak a szakszervezettel vagy 
a munkavállalókkal. A válasz nagyon meglepô volt. Azt mondta, hogy ilyen 
van. Pedig ô tudja, hogy a közvetítôi szakma presztízse, tekintélye segíthetné 
abban, hogy befolyásolja a feleket. De csak addig, amíg ott van. Egy lehetôsé-
ge van: azt a megállapodást segíteni, amelyet a felek elfogadnak, mert azt be 
fogják tartani. Tehát létrehoz egy olyan megállapodást, amelyet ô alkalmasint 
méltánytalannak tart, de azt gondolja, hogy ez jobb elôfeltétel ahhoz, hogy a 
felek valamikor késôbb újratárgyalják, újra felvessék. Ha nem jön létre a felek 
között megállapodás, akkor már nagyon nehéz lesz a jó megállapodás felé 
lépéseket tenni. Ha ezt a környezeti ügyekre kéne megfogalmazni, ott sokkal 
nehezebb a helyzet, de én amellett tudnék érvelni, hogy azt a dolgot érdemes 
jól képviselni, ami mögött társadalmi konszenzus van. Ha nem így lenne, akkor 
óhatatlanul elmennénk valami ideologikus társadalmi irányítás felé. 

AZ EREDMÉNYES TÁRGYALÁS 
FELTÉTELEI

Bár a pozicionális és az érdek alapú tárgyalás 

eltérõ filozófiára épül, vannak olyan minimális 

követelmények, amelyek mindkét típusú tár-

gyalás esetében nélkülözhetetlenek a sikerhez, 

az eredményhez. Ezek a következõk:
■ A felek között kölcsönös függõségi viszony 

kell legyen, vagyis a felek érdekeiket csak 

egymás ellenére, vagy egymással kooperálva 

tudják érvényesíteni, de semmiképpen sem 

egymás nélkül.
■ A felek tanusítsanak hajlandóságot az 

érdemi tárgyalásra, vagyis ne legyenek elzár-

kózóak, a tárgyalás során valóságos érdekeik 

figyelembevételével járjanak el, s ne próbál-

ják egymást érdektelen vagy lényegtelen 

kérdésekkel félrevezetni, a tárgyalás témáját 

eltéríteni.
■ Legyen néhány kiindulópont, amelyben 

a felek egyetértenek. A tárgyalás lefolytatá-

sának egyik kiinduló feltétele, hogy legyenek 

olyan – akár nem is a tárgyalás érdemi 

szubsztanicáját érintõ – kérdések, amelyeket 

a felek nem vitatnak. Így például a másik 

fél tárgyaláshoz szükséges kompetenciá-

ját, vagy a tárgyalás kiválasztott helszínét, 

idõpontját stb.
■ Szükséges továbbá, hogy a feleknek legyen 

a megegyezéshez szükséges felhatalmazása. 

Ne fordulhasson elõ az, hogy a tárgyaló felek 

meg tudnak állapodni valamely kérdésben, 

de mivel a felek egy-egy csoportot képvisel-

hetnek, a csoportok utólag nem fogadják el 

a tárgyaló felek megállapodását. Ha ilyen 

elõfordul, az végzetesen megkérdõjelezheti 

a tárgyaló személyek kompetenciáját, s a 

további pontokban elérhetõ megegyezést. 

Ha valamely témakörben az egyik félnek 

nincs felhatalmazása, azt elõre jelezni kell 

a másik fél számára, hogy az adott téma 

megvitatására ne fordítsanak feleslegesen 

idõt és energiát.
■ A felek valamilyen mértékben legyenek 

nyitottak a kompromisszumok tekintetében. 
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■ Nem mindig ugyanaz a minôség áll szemben egymással egy vitában, az egyik fél 
a pénzét félti, a másik fél a környezetet. Van arra technika, hogy a két fél megeg-
gyezzen egymással, annak ellenére, hogy különbözô értékek fontosak a számukra? 
Az értékvitákban nagyon kevéssé vagyunk kompromisszumkészek, mert mások 
a szabályai. Például ha én száz forintot akarok, de ötvenet kapok csak meg, akkor 
elmondhatom, hogy ötven százalékig sikeres voltam. De ha számomra az ôszin-
teség az érték, és sikerül elérnem, hogy az ügyek felében ôszinték legyünk egy-
mással, akkor sem gondolhatom, hogy ötven százalékig sikeres voltam, hanem 
azt, hogy hazudunk egymásnak. A másik az értékek felcserélhetôsége. Például 
ha én száz forint fizetésemelést szeretnék, de azt nem, hanem rugalmas mun-
kaidôt kapok, akkor elégedett leszek. Ha azt mondom, hogy az ôszinteség fontos 
számomra, akkor hiába kínálják helyette az erôszakmentességet, mondván, hogy 
az ugyanúgy fontos. Nem mondhatom azt, hogy jó, ôszinte vagyok, de ütök. Ezek 
az értékek nem cserélhetôk föl, nem válthatók ki egymással. De vannak olyan 
technikák, amelyekkel a feleket késztetni lehet arra, hogy próbálják meg ponto-
san megfogalmazni az elvárásaikat, és így már lehet, hogy közelíthetôk lesznek 
az álláspontok. Nem feltétlenül az ideális megegyezés születik majd, de ha van 
megegyezés, az már jobb annál, mint ami korábban volt. Tehát meg kell próbálni 

Egyik fél sem ragaszkodhat mereven eredeti 

elgondolásainak érvényesítéséhez, ami egyál-

talán nem jelenti azt, hogy a felek érdekeik 

érvényesítésérõl mondanának le. Azt jelenti 

csupán, hogy érdekeik érvényesítésére több-

féle megoldást tartanak megengedhetõnek, 

vagy bizonyos érdekeiket más érdekük ér-

vényesítése esetén hajlandóak kiváltani.

Részlet Krémer András Pozicionálás és érdek 

alapú tárgyalás címû tanulmányából. Forrás: 

Döntõbíráskodás. Szerkesztette: Tóth Pál Pé-

ter, Püski, 1999.
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közelíteni és elfogadtatni azokat a megoldásokat, amelyek valamelyest figye-
lembe veszik a másik félnek a szempontjait. És nem is kell ez feltétlenül olyan 
kompromisszumot jelentsen, hogy ha én engedek tízet, akkor ô nyert tízet. 

■ De az sem jó, hogy környezetvédôként látod, hogy neked van igazad, mert ott van 
másik öt ország példája, akik már megtapasztalták egy rossz döntés következménye-
it. Így hogyan vállalhatod nyugodt szívvel a konszenzust?
A mediátor alapfeladata segíteni mindkét felet abban, hogy a másikkal megér-
tethesse az álláspontját. Tehát az egyik fél azt gondolja, hogy jönnek ezek a vad 
méregzöldek és rettenetes hevülettel magyaráznak, fáradt vagyok, hogy végiggon-
doljam az összes szempontjaikat és példáikat; és igen, néha ebben a dologban egy 
semleges harmadik félnek hihetetlen sikere lehet. Néha semmi mást nem tesz az 
ember, mint hogy szóról szóra fogalmazza meg ugyanazt, amit az egyik fél elmond. 
De ez nem egy egyoldalú dolog. Nekem az a dolgom, hogy a te álláspontodat ô 
megértse, és ugyanúgy az is a dolgom, hogy az ô szempontjait úgy meg tudjam 
fogalmazni, hogy mondjuk abban te ne legyél elvi alapon elzárkózó.

■ És hogy ne menjünk a bíróságra...
Egymillió-háromszázezer bírósági ügy van ma Magyarországon egy évben, amihez 
van ötezer-ötszáz és hatezer közötti bíró. Nagyon leterheltek. Nagy-Britanniában 
ezerhétszáz bíró van, az igaz, más a jogrendszer. Vegyük a munkaügyi vitákat, abból 
van Magyarországon körülbelül tizenhatezer egy évben, Nagy-Britanniában körül-
belül százezer. Ebbôl a százezerbôl húszezer jut el a bíróságra, mert nyolcvanezer 
ebben az alternatív vitarendezésben megoldódik. Nagyon világos, nagyon egyértelmû 
politika, hogy a vitákat ki kell terelni. Egy másik bírósági programban, amit három 
órás mediációnak hívtak, ötven százaléka az ügyeknek nem került bíróságra. 
A magyar jogászszakma viszont hihetetlenül kreatív abban, hogy a legegyszerûbb 
érdekvitákat is áttranszformálja jogvitává, és ez a környezeti ügyekben is így van. 
Létrejön egy jogvita, amelyik már nem a valódi vitáról szól. A bíróság hoz majd 
egy döntést két év múlva, három év múlva, de az nem az eredeti dologról szól. 
Például a beruházó bepereli a zöldeket, hogy megfélemlítse ôket, a zöldek pedig 
lehet, hogy idôhúzásból perelik be a beruházót. A vita valódi témája gyakran nem 
kerül a bíróság elé.
Arról nem is beszélve, hogy a jogvita nagyon sok esetben a nyertesnek sem jelent va-
lódi nyereséget, tehát ha a karsztvíz elszennyezôdött, akkor utána igazat adhat neked 
a bíróság, és mondhatja azt, hogy kártérítésre kötelezi a másik felet, de az már mit 
ér. Fôleg oktatásügyi példákat tudok, például hogy egy gyereket egy jogsértô határo-
zattal másik iskolába vagy másik osztályba raknak, utána ugyan meg lehet nyerni a 
pert a bíróságon, csak a filmet nem lehet visszapergetni, amire a bíróság döntést hoz, 
addigra már a gyerek kijárta, nem azt az osztályt, hanem azt az iskolát is. 
Az államnak érdeke fûzôdik hozzá, hogy ezek a viták ne jogvitaként rendezôdjenek, 
de nem várható el, hogy a felek piaci alapon vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. 
Nagyon sürgetô volna, hogy az állam ebbe a piacba beszálljon valamilyen módon. 
Ennek megvannak a technikái. Ma már azt mondom, hogy nem is a technikái, 
a sztenderdjei vannak meg, a normái, hogy miként lehet egy ilyen intézményt függet-
lenként tartani, pártatlanként tartani, hogy az ne az aktuális iparpolitikának legyen 
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a kiszolgálója, és ezt el is higgyék róla. Az egyik mintaország az Európai Unióban 
Szlovénia. Szlovéniában ez úgy jött létre, hogy a Ljubljanai Bíróság fogalmazta meg, 
hogy szükség van erre a módszerre, ám az államnak nem volt pénze, mire a bíróság 
a nagyon szûkös költségvetési keretébôl létrehozott egy mediációs osztályt. Ez nôtte 
ki magát, mára ott van harminc mediátor, aki a szlovén ügyeknek a döntô többségét 
megcsinálja. Az Országos Mediációs Intézetnek több mint száz tagja van, azok közül 
legalább ötven nagyon jó szakember. Ez nagyon komoly kapacitás, lehetôség.

■ Beszéltél a helyreállításról, ez mit takar?
Az emberi jogok ügyében a nemzetközi irodalom a legjobb gyakorlatok között elsô 
helyen említi mind a közvetítést, mind a restoratív, vagyis a helyreállító igazság-
szolgáltatási eljárásokat. Az emberi jogok többsége a méltányossághoz fûzôdik, 
megsértésüket nehéz egzakt paragrafusokhoz kötni, továbbá a tapasztalat szerint 
a jogsértôket nagyon nehéz szankciók által jogkövetô magatartásra késztetni. Te-
hát a bíróság, a büntetés nem feltétlenül tudja ezt a viselkedést megváltoztatni. 
A helyreállítás ezzel szemben arról szól, hogy megértessük az emberekkel, mi a 
következménye az aktuális cselekedetüknek, hogyan hat az másokra, milyen sérel-
met okoz. Másrészt hogy fölkínáljunk egy utat, hogy miként lehet jóvátenni ezt a 
sértett számára és a közösség számára. Mondok egy példát Franciaországból, ame-
lyet egy konferencián mesélt el valaki. Nemi erôszak. Mi az esélye a sértettnek arra, 
hogy regenerálódjon ebbôl a szörnyû állapotból? A bírósági eljárások meglehetôsen 
megalázóak, erôs a nyomás, rendszeresen fölvetôdik, hogy talán azért a nô is ludas 
volt benne, kereste a bajt magának stb., így inkább további sérülések keletkeznek. 
Hogyha ez egy kis falu, ahol falubéli gyerek volt az, aki ezt az aljasságot elkövette, 
az be fog menni egy börtönbe két évre, és két év múlva már nem egy amatôr fog 
onnan kijönni, hanem egy profi, akitôl a szerencsétlen nô úgy fog félni, hogy majd 

A jog minden jogrendben a jogsértést 

szankcionálja, s olykor e szankció egy-

beesik igazságérzetünkkel, morális beál-

lítottságunkkal, olykor ellentmond annak, 

vagy semmilyen összefüggésben nem áll 

azzal. Ennek következtében a felmentõ vagy 

szankcionáló ítélet nem feltétlenül eredmé-

nyezi akárcsak az egyik fél elégedettségét. 

Tehát a vitában álló feleket több tényezõ 

is arra szorítja, hogy vitájukat egymással – 

még ha egy harmadik személy bevonásával 

is – oly módon rendezzék, amely mindkét 

fél számára elfogadható. E cél megvalósí-

tásának eszközei a közvetítés, az egyeztetés, 

a békéltetés, a tárgyalás, s végsõ soron ezen 

célkitûzés megvalósítási formájába sorol-

hatjuk a döntõbíráskodást (arbitrálást) is.

Részlet Krémer András Pozicionálás és ér-

dek alapú tárgyalás címû tanulmányából. 

Forrás: Döntõbíráskodás. Szerkesztette: 

Tóth Pál Péter, Püski 1999.
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nem mer kimenni az utcára. De azokban az esetekben, ahol létre lehet hozni egy 
szemtôl-szembe szituációt, ott el lehet érni, hogy az elkövetô ôszintén azt mondja, 
hogy szörnyû dolog volt, amit csináltam. Ez nagyobb eséllyel vezet gyógyuláshoz, 
mint a bírósági procedúra. Persze meg kell nézni, hogy valóban ôszinte-e a meg-
bánás. Jóvátenni nem tudja, de létezik az ún. tevékeny megbánás, például ha 
az elkövetô a közösséggel szemben vállal valami közhasznú munkát, és ha errôl 
a munkáról a sértettnek írásban beszámol. Ehhez azonban egy nagyon konstruktív 
társadalmi viszony kell, konstruktív szereplôk konstruktív rendôrséggel...
A környezettel kapcsolatos dolgok egy kicsit hasonlíthatók az emberi jogok ügyé-
hez. Például a jövô nemzedékek jogainak sérelme nagyon nehezen kodifikálható 
a klasszikus jogsértések módjára.

■ Ha valaki egyszer korrupt, akkor nem könnyen változik meg.
Minden vizsgálat azt mutatja, nagyon magas a korrupciós érintettség Ma-
gyarországon. De azért azt mondom, hogy ez ügyben a nyílt beszéd a lehetô 
legjobb ellenszer, tehát arra próbáljuk késztetni az érintetteket, hogy nagyon 
egyértelmûen, érhetôen fogalmazzák meg az álláspontjukat. Hajlandóak va-
gyunk megérteni azt az álláspontot is, hogy milyen gazdasági elônyöket hoz 
a beruházás, csak nézzük végig. 

■ Tudsz sikeres környezetvédelemmel kapcsolatos ügyekrôl?
Magyarországon csak részsikerekrôl tudok beszámolni. Egyszer egy autópálya-vi-
tát mediáltam két önkormányzat között. Az egyik úgy szabályozta, hogy itt éri el 
a település határait, a másik meg úgy szabályozta, hogy ott éri el, ez patthelyzet. 
Néhány esetben sikerült az önkormányzatok közötti megállapodást létrehozni. 
Klasszikus típuspélda, hogy az önkormányzat azt mondja, hogy nálam kell a fej-
lesztési területnek lenni, mert akkor majd én kapom az iparûzési adót. De egyet-
lenegy jogszabályban, sehol nincs leírva az, hogy azt a fejlesztési területet ne 
lehetne közösen kialakítani, ha a költségek megoszlanak, nincs leírva sehol, hogy 
a fejlesztési területbôl befolyó iparûzési adót ne lehetne megosztani, viszont arra 
van jelentôs tapasztalat, hogy ha a szomszéd önkormányzatok elkezdenek rivali-
zálni, akkor szépen lenyomják az árat, a beruházó nagyon jól jár, mert ô ingyen 
fogja megkapni a területet a végén, vagy még fizetni is fognak neki, sôt, x év 
adómentességet is fölajánlanak, miközben ha a két önkormányzat meg tudott 
volna állapodni, akkor normális áron, közösen beszedhették volna a beruházás 
hasznát.
A környezetvédelem területén meg kell teremteni a precedens ügyeket, és ezért 
jó lenne olyan partnert keresni, aki hajlandó ezt a dolgot kipróbálni, aki azt 
mondja, hogy rendben, nézzük meg, hogy jutunk-e így valamire.

Krémer Andrással beszélgettek: Beliczay Erzsébet, Bendik Gábor, Mán-Várhegyi 
Réka, Susánszky Ferenc
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T Í Z  É V E  É S  M O S T
VISSZAPILLANTÓ ROVATUNKBAN A LÉLEGZET RÉGI SZÁMAIBÓL IDÉZÜNK AKKOR ÉS MÉG MOST IS AKTUÁLIS CIKKEKET

1 9 9 7 .  d e c e m b e r i  s z á m

„ 3 0  k i l o m é t e r r e l  E u r ó p a  v á r o s a i b a n

Mozgalom indult tehát »Legyen az utca mindenkié!« jelszóval. A svájci törvények szerint ha a moz-

galmat százezer állampolgár támogatja, akkor országos szavazás tárgyává teszik, és törvény válhat 

belôle. A mozgalom elindítói azt kívánják, hogy a jelenlegi 50 km/h sebességet csak a fontosabb 

városi utakon engedélyezzék, de azt is csak akkor, ha gondoskodnak az egyéb közlekedési eszközöket 

használók biztonságáról és az alacsony zajszintrôl.

A kezdeményezés jogilag csak Svájcban érvényes, de a klub megszerezte Heiner Monheim (Német-

ország, Trieri Egyetem) támogatását az ügyben, hogy a 30 km/h egész Európában érvényes legyen. 

A professzor a következôket mondja: »a 30 km/h ellen semmi meggyôzô érvet nem lehet felhozni. 

A városi utak 80 százalékánál szükség van a 30 kilométeres korlátozásra a gyermekek, gyalogosok 

és biciklisták biztonsága érdekében.«

A T&E másik tagja, az Osztrák Közlekedési Klub, a VCÖ pedig azt javasolja, hogy az összes fôúton 

80 kilométer legyen a sebességhatár. Javaslatukban az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács kuta-

tási eredményeit említik, amelyek szerint már 5 km-es csökkenés is tizenegyezer életet mentene 

meg egész Európában.”

1 9 9 7 .  d e c e m b e r i  s z á m

„ K e v e s e b b  k a m i o n  a z  E t e l e  ú t o n

Október 27-én a Tétényi út és az Etele út sarkán ismét forgalomlassító tüntetést szerveztek a kör-

nyezô lakosok és több környezetvédô szervezet. A tüntetést az váltotta ki, hogy az ún. Egérút létesí-

tése óta nagy mértékben megnövekedett a környék tehergépjármû-forgalma. A kamionok dübörgése 

és légszennyezése felháborította és elkeserítette a környezô lakosokat.

Ez a tüntetés egy eseménysorozat része volt, de most elôször képviseltette magát a Fôvárosi Önkor-

mányzat. Arató Balázs, a Közlekedési Ügyosztály vezetôje meghívta a tüntetés szervezôbizottságának 

képviselôit egy egyeztetô megbeszélésre, minek eredményeként az ügyosztály megígérte, hogy de-

cember 15-ig korlátozótáblákat helyez ki, s a 12 tonnánál nehezebb tehergépjármûvek ezentúl nem 

mehetnek be az Etele útra s környékére.”

1 9 9 7 .  d e c e m b e r i  s z á m

„ A  l é g i  k ö z l e k e d é s  k á r a i

A környezetvédelmi szervezetek érdeklôdési körébe a légi közlekedés okozta környezeti kár lassab-

ban kerül be, mint a közlekedés egyéb ágazatai, különösen az autóközlekedés okozta károk. Ennek 

részben az az oka, hogy ennek a kárnak a természete egészen más, és kevésbé közismert (eseten-

ként pedig csak most kutatják). A svájci Robert Eglinek és a brit Mark Barrettnek a 80-as években 

végzett kutatásait most kezdik felhasználni, és a légi közlekedéssel járó problémákat napjainkban 

már jobban értjük.

Márciusban rendeztek egy konferenciát Stockholmban a légi közlekedés környezeti hatásáról. A kon-

ferenciára ellátogatott Neil Kinnock is, az EU közlekedési minisztere, a svéd közlekedési miniszter és 

a légi közlekedés fontosabb résztvevôinek képviselôi. Kinnock beszédében azt hangsúlyozta, hogy a 

légi közlekedésnek is részt kell vállalnia a közlekedés külsô költségeibôl, és hogy az EU-nak kell kezde-

ményeznie a légi forgalom okozta károk felmérésére és szabályozására alkalmas módszerek kutatását.”
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KIADVÁNY

BUDAPEST LEVEGÔSZENNYEZETTSÉGÉNEK 
TÖRTÉNETE

A Levegô Munkacsoport legfrissebb kiadványának szerzôi – Zichler Szilvia, 

Ocskay Rita és Salma Imre – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai In-

tézetének kutatói. Tanulmányuk Budapest elmúlt száz évének rendelkezésre 

álló levegôszennyezettségi adatait dolgozza fel. 

Az utóbbi idôszakban a kutatók világszerte megkülönböztetett figyelem-

mel vizsgálják a legapróbb – 10 mikrométernél kisebb átmérôjû – szálló 

porszemcsék egészségügyi hatásait; jelenleg ezeket tartják a városi levegô 

legveszélyesebb összetevôinek. Kiderült az is, hogy a mérômûszerek nem 

adnak megfelelô tájékoztatást a helyzet súlyosságáról, ugyanis csak a por 

tömegét határozzák meg, nem pedig a porszemcsék számát. A korszerû 

gépkocsik tömegben mérve a korábbinál jóval kisebb mennyiségben bocsá-

tanak ki porszemcséket, viszont nagyságrendekkel több rendkívül apró (1 

mikrométernél is kisebb átmérôjû) porszemet juttatnak a levegôbe. Ezek a 

részecskék, amelyek elsôsorban a dízelüzemû jármûvek kipufogógázaiból ke-

rülnek a környezetbe, a tüdô és általában az emberi szervezet legrejtettebb 

zugaiba is eljutnak, és komoly egészségkárosodást okozhatnak.

Városi környezetben esetenként a kipufogógázokkal összemérhetô jelentôségû 

szennyezettséget okoznak a gépjármûvek, a gumiabroncsok kopásából 

származó részecskék, illetve az úttestrôl felvert por, ami egyebek mellett 

az aszfalt elhasználódásából keletkezik. Ez utóbbi kötôanyaga, a bitumen 

bizonyítottan rákkeltô. A gépkocsik katalizátorát többek között platinafémek 

alkotják, amelyek a katalizátor kopásával a kipufogógázokkal a környezetbe 

jutnak A platinafémek sejtmérgek, és allergiás tüneteket válthatnak ki.

Napjainkra a nagyvárosok levegôjének egyik legnagyobb mértékben feldú-

sult eleme az antimon lett, ami elsôsorban a gépjármûvek azbesztmentes 

fékbetétjeinek kopásából származik. Az antimont és annak vegyületeit 

egészségkárosító (például rákkeltô) hatásuk miatt az Európai Bizottság 

és az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala a kiemelt 

környezeti szennyezôk közé sorolta.
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„ ... az emberi civilizáció ... építeni, védeni és
gazdagítani is tudja a természet sokszínûségét, 
a biodiverzitást.
A XVIII. század végén megkezdett vízrendezések 
nem az árterületen élô nép, hanem a nagybir-
tokosok, kalmárok, és a bécsi udvar érdekeit 
szolgálták. A történelem elhallgatja azt, hogy az 
egykor vízjárta területek szántófölddé való átala-
kításáért népünk súlyos árat fizetett és összes-
ségében máig folyamatosan fizet és fizetni is fog, 
ha nem tanulunk e részletesen feltárt múltból.”

Dr. Andrásfalvy Bertalan

A PALOCSA EGYESÜLETTEL EGYÜTTMÛKÖDVE 
KÉSZÜLÔ KIADVÁNYAINK AZ EMBER ÉS TER-
MÉSZET KAPCSOLATÁVAL FOGLALKOZNAK.
CÉLUNK, HOGY ROHANÓ VILÁGUNKBAN SE-
GÍTSÜK AZOKAT, AKIK AZ EMBER ÉS TERMÉ-
SZET KAPCSOLATÁBAN AZ EGYENSÚLY HELY-
REÁLLÍTÁSÁRA TÖREKSZENEK.

EKVILIBRIUM KIADÓ  WWW.EKVILIBRIUM.HU

32 ÉV UTÁN ÚJRA MEGJELENT ÁTDOLGOZOTT, BÔVÍTETT KIADÁSBAN:

K O R Á B B A N  M E G J E L E N T  K Ö T E T E K :
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