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A Levegő Munkacsoport már több alkalommal adott állásfoglalást a vasúti mellékvonalak 

kérdéséről (ld. például http://www.levego.hu/#showNews(1910) címen és az ott feltüntetett 
egyéb anyagokban). Teljes mértékben egyetértünk a Magyar Közlekedési Klub vonatkozó 
állásfoglalásaival is (például: http://mkk.zpok.hu/doc/vasutbezarasok_200710.pdf). Kérjük, 
hogy a GKM ismételten figyelmesen tanulmányozza ezeket az állásfoglalásokat, amelyeket 
nem kívánunk itt részletesen megismételni, csupán néhány lényeges szempontra hívjuk fel a 
figyelmet.  

 
Ami a múlt század kilencvenes éveinek elején sokak számára még csak kósza 

híresztelésnek tűnt, az ma már általánosan elismert folyamat: a Föld éghajlata kedvezőtlenül 
változik, és ez  elsősorban az emberi tevékenységek következménye.  Bár ez a változás 
egyelőre megfordíthatatlannak mutatkozik, a lassítása és lehetőség szerinti leállítása elemi 
érdek mindenhol a világon. Tudni lehet például, hogy Magyarországra az éghajlatváltozás 
előrehaladásával vízhiány és jelentős mértékű elsivatagosodás vár, valamint megszaporodnak 
a szélsőséges időjárási jelenségek. Nekünk is elemi érdekünk tehát, hogy mindent 
megtegyünk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.  

Az éghajlatváltozási előrejelzések szinte hónapról hónapra egyre rosszabb helyzetet 
vetítenek előre, ami sürgetővé teszi a környezetre hatással lévő területeken a stratégiák 
felülvizsgálatát Magyarországon is. Az üvegházhatású gázok csökkentésnek pedig az egyik 
lehetséges – és az emberek jó részével egyre könnyebben elfogadtatható – módja a 
közlekedésben általában a közúti forgalom visszaszorítása, és a közösségi közlekedés 
szerepének erőteljes növelése. (Ahogyan ez – hogy egy friss példát említsünk – a Sarkozy 
francia elnök által meghirdetett új francia ökológiai indíttatású programban is szerepel.) Ezen 
belül is kiemelt szerepe kell hogy legyen – főként a távolsági, regionális, elővárosi és a 
nagyvárosi forgalomban – a  kötöttpályás forgalomnak. 

Az éghajlatváltozás és általában a környezeti problémák, valamint az energiafüggőségünk 
csökkentésének követelménye az elkövetkező időszakban jelentősen felértékelik a 
kötöttpályás közlekedési módokat, és elkerülhetetlenül a közúti közlekedés (különösen a 
személygépkocsi- és kamionforgalom) visszaszorulásához vezetnek. A vasúti 
mellékvonalakkal kapcsolatos döntések során tehát ezt a várható igényt kell elsősorban 
figyelembe venni. Azt pedig, hogy ilyen – egyelőre látens – igény létezik, a GKM 
prezentációjából is nyilvánvaló, hiszen a legtöbb vasúti mellékvonallal párhuzamosan komoly 
közúti forgalom zajlik. 

 
Szakmai körökben már köztudott, hogy a közúti gépjármű-közlekedés messze nem fizeti 

meg az általa okozott költségeket (részletesen ld. 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf, 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kamionkiadvany1.pdf, 
http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf ). Az emiatt kialakult torz árak 
rendkívüli módon torzítják a keresletet. Tehát mielőtt a GKM bármilyen döntést hoz a vasúti 
mellékvonalakról, a közúti közlekedés használóit szembesítenie kell a tevékenységük valódi 
költségeivel. Úgy kell alakítania a szabályozókat, hogy azok minden közlekedési mód 
igénybevevőjének a valódi társadalmi költségeket közvetítsék ahelyett, hogy azokat torzítva 
szétosztanák az egész társadalomra és az elkövetkező nemzedékekre. Ez már önmagában 
hozzájárulna a vasúti közlekedés igénybevételének növekedéséhez.  

 
 



A GKM összehasonlítását a nyugat-európai országokban tapasztalható mellékvonali 
utasszámokkal csak akkor lehetne értékelni, ha ugyanakkor a szolgáltatások minőségét is 
összehasonlítaná. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Magyarországon a jelenlegi, a végletekig 
leromlott vasúti pályák és eszközök, a rosszul összeállított menetrendek, a megfelelő 
csatlakozások és ráhordások hiánya elriasztja az utasokat a vasúti mellékvonalak 
igénybevételétől. Ha ez a helyzet megváltozna, az elpártolt közönség jelentős része fizető 
utasként jelenne meg a vonatokon. 

 
A vasútnak jelentős az előnye a közlekedésbiztonság terén. Az Európai Unió által 

elfogadott adatok szerint az egyes közlekedési módok baleseteinek átlagköltsége Nyugat-
Európában a következő (euró/1000 utaskm):  

 

 
 
Ebből a szempontból külön fel kell hívnunk a figyelmet a motorkerékpárokkal történő 

balesetek gyakoriságára és súlyosságára. A vasúti mellékvonalak bezárása, illetve további 
leromlása nagy mértékben ösztönzi a motorkerékpárok használatát, különösen a fiatalok 
körében. Figyelmeztető jel, hogy a korábbi évekhez képest már ebben az évben is jelentősen 
megnőtt a motorkerékpáros balesetek száma. Vajon hány halálesetet ér meg egy vasúti 
mellékvonal bezárása? 

 
A GKM adatainak megbízhatóságát megkérdőjelezi az Magyar Vasúti Hivatal által 

kiadott „A MÁV Zrt. kísérleti térségi vasúti szervezeteinek értékelése” című nyilvános 
munkaanyag (Budapest, 2007. január 15.) is. Ebből a tanulmányból nem csak az derül ki, 
hogy a térségi vasutakban hatalmas potenciál van – aminek a kiaknázását a GKM az 
alkalmazottnál jóval együttműködőbb stratégiával is megkezdhette volna –, de az is, hogy a 
keresztmetszeti utasszámlálás igen bizonytalan eszköz, a költségekben és bevételekben pedig 
nagyságrendi eltérések mutatkozhatnak aszerint, hogy ki számolja azokat: 

 

 
 
A táblázatban a 2006 oszlopban a MÁV Zrt. által megadott értékek, az „önálló társaság” 

oszlopban pedig az MVH által számítottak vannak. Több mint 50 százalékos a 
veszteségbecslések közötti különbség! Hasonló eltérések vannak a mért utasszámban is 
(KTV: Körösi, NTV: Nógrádi Térségi Vasút). 
 

További szempontként vethető fel a környezet, a gazdaság és a közlekedés mellett a 
vidékfejlesztés, a vidék népességmegtartó erejének problémája. Az EU támogatások jelentős 
részét kell(ene) a vidék megújítására, új munkaalkalmak megteremtésére, a leszakadás 
megakadályozására fordítani. Ennek a törekvésnek az eredményességét akadályozza, ha 
éppen nem ellehetetleníti, ha a leszakadásban vagy a leszakadás szélén álló vidékeken – ahol 
a közutak állapota inkább az országos átlag alatt van, mint fölötte – megszűnnek a még 
meglévő kötöttpályás összeköttetések.  



 
Támogatandónak tartjuk a vasúti mellékvonalaknak térségi vasutakká alakítását oly 

módon, hogy az érintett önkormányzatok vennék át a vasútvonalak kezelését. Ezt azonban 
csak megfelelő feltételekkel lehet megvalósítani, beleértve a szükséges felkészülési időt. 
Először csak egy vagy két térségben lenne célszerű ilyen térségi vasutakat létrehozni, hogy ne 
mindenütt egyszerre kelljen „megfizetni a tanulópénzt”, hanem a következők már 
tanulhassanak az első(k) tapasztalataiból. 

 
Elhibázottnak tartjuk a GKM azon álláspontját, hogy „a párhuzamos közlekedést meg kell 

szüntetni”. Ilyen általánosítást nem szabad tenni, hiszen igen sok helyen szükség van mind az 
autóbuszos, mind pedig a közúti közlekedésre. Ezt minden esetben egyedileg kell 
megvizsgálni. Ebben a tekintetben (és általában is a mellékvonalak helyzetének elemzése 
terén) példamutatónak tartjuk a Reflex Egyesület tanulmányát a Győr-Veszprém 
vasútvonalról. 
 

A GKM prezentációja szerint 38 vasúti mellékvonal bezárása esetén az állam évi 5,2 
milliárd forintot takarítana meg. Sajnos sehol nem találtuk, hogy a GKM milyen alapon 
végezte ezeket a számításokat. Értesüléseink szerint – minden szempontot figyelembe véve – 
ezek a vonalbezárások gyakorlatilag semmilyen megtakarítást nem eredményeznek. Kérjük, 
hogy a GKM mielőbb hozza nyilvánosságra a számításait megalapozó adatokat és a 
számítások módszertanát. Továbbá kérjük, hozzák nyilvánosságra azt az elemzést, ami a 
tavaszi mellékvonal-bezárások gazdasági, társadalmi hatásait összegzi, különös tekintettel az 
életminőség javítására és a megtakarításokra. 

 
A prezentáció szerint a szóban forgó vasúti mellékvonalak felújítása, korszerűsítése 100 

milliárd forintba kerülne. Ez azt jelenti, hogy amennyiben évi 10 milliárd forintot költenének 
a mellékvonalakra, 10 éven belül nyugat-európai szinten utazhatnánk az összes 
mellékvonalon. Ez igen kis összegnek tekinthető. Amennyiben mindössze 4 forinttal emelnék 
az üzemanyagok jövedéki adóját, az államháztartás ekkora bevételre tehetne szert. Ez 
mindenképp javasolandó, hiszen ezt az adót 2002 óta nem emelték, ami azt jelenti, hogy 
reálértéken számolva jelentősen csökkent a mértéke. Ezen túlmenően az üzemanyagok áfáját 
is csökkentették 2005-ben. Mindez 2003 és 2007 között (2007. évi áron számolva) több mint 
400 milliárd forint többlettámogatást jelentett a közúti közlekedésnek ahhoz viszonyítva, 
mintha reálértéken a 2002. évi szinten tartották volna az üzemanyagok adóit.  
 
Budapest, 2007. november 7. 
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