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Budapest, 2008. július 7. 
 
Danuta Hübner 
az Európai Bizottság tagja 
Regionális Fejlesztésért felelős Biztos 
Brüsszel 
 
 

Tárgy: A szegedi tömegközlekedés-fejlesztési 
nagyprojekt 
 

 
 
 
Tisztelt Biztos Asszony! 
 
 
Tudomásunk szerint hamarosan az Európai Bizottsághoz érkezik a ma-
gyar kormány kérelme a szegedi tömegközlekedési fejlesztési nagypro-
jekt uniós támogatására. Úgy véljük, hogy a Szeged tömegközlekedésé-
nek fejlesztése, közlekedési rendszerének környezetbarátabbá tétele 
megérdemli az Európai Unió támogatását. A jelenlegi tervek azonban vé-
leményünk szerint nem felelnek meg az Európai Unió követelményeinek, 
illetve vonatkozó jogszabályainak: a terv megvalósítása érdemben nem 
javít Szeged közlekedésén és környezeti állapotán, sőt a környezet álla-
potának romlása fog bekövetkezni. Amennyiben a tervezett Rókusi körúti 
villamospályát (amelyre uniós támogatást kívánnak kapni) a jelenlegi ter-
vek szerint építik meg, az súlyos következményekkel járna a lakosságra: 
sok fát vágnak ki, jelentősen csökken a zöldfelület, növekszik a leburkolt 
felület, és nem csökken a gépjármű-forgalom. A projekt előkészítése so-
rán a lakosságot nem tájékoztatták, illetve félretájékoztatták, az alterna-
tív javaslatokat teljesen elhallgatták. Pedig léteznek olyan javaslatok, 
amelyek megvalósításával úgy épülne meg az új villamosvonal, hogy 
egyúttal jelentősen javulna Szeged közlekedése és környezeti állapota. 
 
Részletes kifogásaink az alábbiak: 
 
1. Az új villamospálya építésével egyidejűleg kiszélesítik az utat, a 

körút 2×3 sáv szélességűvé válna (4 közúti forgalmi sáv és 2 
villamospálya). Így a forgalom sokkal közelebb kerülne a házakhoz, 
a gépjármű-forgalom pedig nem csökkenne. 
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2. Az útszélesítés miatt a Kossuth Lajos sugárúttól a Tesco-ig tartó 
körúti szakasz belváros felöli oldalán szinte teljes mértékben meg-
szűnne a jelenlegi növényzet (védő cserje- és fasor), a zöldfelület.  

3. Növekedne a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút csomópont-
jának szilárd burkolatú felülete, közelebb kerülve a lakóházakhoz. 

4. A Tesco után (a Vértó felé) a villamospálya a külváros felőli oldalon 
az útpálya menti, jelenlegi zöldterület helyén menne tovább. A köz-
lekedés így itt is közelebb kerülne a házakhoz. 

5. A Vértó, szánkózó domb, kiserdő természetességét magába foglaló 
közpark egységét megbontaná a helyszínre kerülő villamosforduló. 
Jelentős mennyiségű zöld növényzet kerülne megszüntetésre, a 
megmaradó zöldfelületek egyes részei pedig elszigetelődnének 
egymástól. 

6. A fentiek következtében jelentősen romlik a környék élhetősége. 
Egyre szélsőségesebb időjárás várható. A tervezett változtatások 
pedig kedveznek a hőszigetek kialakulásának. Ez különösen kedve-
zőtlenül hat majd az itt élők életminőségére, egészségére. Nagyobb 
lesz a hőség, szárazabb a levegő, több lesz a por. Sokkal kellemet-
lenebb lesz akár csak sétálni is ezen az útvonalon.  

7. Mindez ellentétes Szeged közlekedésfejlesztési koncepciójával is, 
amely egyebek mellett a következőket tartalmazza: „A fő- és 
gyűjtőutakat úgy kell kialakítani, hogy a javasolt és eltűrhető forga-
lomnagyság lebonyolítására alkalmasak legyenek, és a mellettük 
elhelyezkedő lakóingatlanok, intézmények minél védettebbek le-
gyenek a közlekedés szennyező hatásaitól. A megfelelő szélességű 
forgalmi úton az épületeket zöld sáv, előkert, növényzet és a kellő 
távolság védi a zajtól és a légszennyezéstől.” „A közösségi közleke-
dést még a közúti forgalom rovására is érdemes támogatni.” 
„Egyetlen intézkedésnél sem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
közlekedésminőség, a környezetminőség és az életminőség szerves 
egységet alkot.”  

8. Az új pálya nem köti össze a körút végein lévő két villamosvonalat, 
hanem félúton megfordul egy közparkban. A rövid pályaszakasz 
építésének nyílt célja csupán az, hogy a projektben új járműveket 
vásárolhassanak. 

9. A nagy fenntartási költségű megoldások (például füves, öntöző-
rendszerrel telepített villamos pálya) gazdasági és környezeti fenn-
tarthatósága kétséges a jelen közlekedési tendenciákból (szolgálta-
tás színvonalától függetlenül csökkenő utasforgalom) és környezeti 
állapotból (Szegeden a homokhátság kiszáradása miatt a jövőben 
vízkorlátozás várható) prognosztizálva. 
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10. Az ügyben illetékes intézmények nem vagy csak célzottan kerestek 
meg helyi civil szervezeteket a koncepció kidolgozásának, a terve-
zési folyamatnak a kezdetén. A széles körű egyeztetés így elma-
radt. 

11. Az ügybe kapcsolódott helyi alapítványnak a pályafelújítások ügy-
fél-orientáltságára, technikai, gazdasági racionalizálására és fenn-
tarthatóságára tett észrevételeit, javaslatait a projektvezetők nem 
voltak hajlandóak figyelembe venni, azok elutasítását nem indokol-
ták. Ennek ellenére folyamatosan azt kommunikálták, hogy folyik az 
együttműködés és kompromisszumok alakulna ki. 

12. Az ügyben résztvevő helyi alapítvány hiába próbálta értesíteni ag-
gályairól a KÖZOP magyarországi illetékeseit, felügyeleti szerveket, 
hivatalokat. A megkeresett szervezetek vagy válaszra sem méltat-
ták őket, vagy kitérő válaszokat adtak. Még az NFÜ, a KÖZOP Irá-
nyító hatóság sem válaszoltak észrevételeikre. 

13. A környezetvédelmi hatástanulmány és a helyi környezetvédelmi 
hatóság véleménye teljes mértékben nélkülözi a környezeti és tár-
sadalmi hatások korszerű rendszerszemléletét.  

14. 2008 februárjában megjelent a projektgazdák által elkészíttetett 
közvélemény-kutatás eredménye is a projekt hivatalos honlapján 
(ujpalyan.hu). Annak kutatási anyagából egyértelműen kiderült, 
hogy a tervek elkészültét követően került rá sor, vagyis utólagosan 
végezték el, így annak célja nem a döntés-előkészítés segítése volt. 
Továbbá a hatásterületen élők részére az előnyök és hátrányok 
tárgyszerű bemutatása, a kiegyensúlyozott tájékoztatás nem tör-
tént meg, és emiatt a közvélemény objektív felmérése módszertani-
lag kétséges. (A közvélemény-kutatás részletes értékelését ld. a 
mellékletben!) 

15. Az előbbi pontban említett honlap további érdekessége, hogy az ott 
olvasható információk ügyében látszólag működtetett fórumokba 
nem érkeznek bejegyzések. Kipróbáltuk, hogy megjelenik-e az üze-
netünk. Nem jelent meg! 

16. A KÖZOP Monitoring Bizottság 2008. április 17-én megtartott láto-
gatását – vélhetően a helyi civilekkel történt „együttműködés” 
előzményei miatt – igyekezett az Önkormányzat titokban tartani, a 
helyi ügyben aktív alapítványt a rendezvénytől távol tartani.  

17. Az ügyben résztvevő alapítványt 2008. május 6-án megfenyegették 
azzal, hogy „rászállnak, amennyiben nem lép ki az ügyből”, amely-
nek első lépése az ügyészségi ellenőrzés lesz, egy hét múlva, 2008. 
május 14-én az alapítvány megkapta az ügyészségi ellenőrzést. A 
fenyegetettség tényét elektronikus levélben (bizonyíthatóan), 2008. 
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május 13-án még az ügyészségi levél átvétele előtt jelezték a pro-
jektvezetőknek. 

18. Az alapítvány a fenyegetések hatására 2008. május 13-án kényte-
len volt kilépni a projektből. 

 
A civil szervezetek véleménye szerint létezik jó megoldás, mégpedig a 
következő módon: 
Mire az új villamosvonal elkészülne, megépül az M43-as elkerülő út, 
melynek következtében a Rókusi körúton várhatóan jelentősen mérséklő-
dik az átmenő (M5-ös autópálya és 47-es út közötti Forgalom. Kevesebb 
busz fog közlekedni, mivel a villamos több autóbuszjáratot is kivált majd. 
A tervek szerint ezen időtávlatban kialakításra kerülhet az autómentes 
belváros is. Mindebből az következik, hogy nem csak káros, de felesleges 
is az útszélesítés. A villamospályákat meg úgy kell megépíteni a jelenlegi 
közúton, hogy az egyúttal közös tömegközlekedési sáv legyen. Így mind-
két irányba egy teljes sáv maradna a közúti forgalom számára, forgalom-
gyorsító megoldásokkal. Ez abból a szempontból is összhangban van a 
város hosszútávú közlekedésfejlesztési koncepciójával, hogy az egyéni 
autóhasználatról közösségi közlekedésre való átálláshoz a bizonytalan 
önkéntesség mellett külső szabályozók is kellenek. Az útszélesítés elma-
radásával jelentős összeget lehet megtakarítani, amit a villamosvonal 
meghosszabbítására célszerű fordítani. Így az a Csongrádi sugárútnál 
nem érne véget, hanem továbbhaladva elérhetné (akár összekapcsolódna 
azzal) a 3-as, 4-es villamosok közös vonalát a József Attila sugárúton. Így 
már valóban lenne értelme az új villamospálya kialakításának, és megma-
radnának a zöldterületek is. 
 
Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni a fentiekkel kapcsolatos álláspontjuk-
ról. 
 
Üdvözlettel: 

 
 

 
Lukács András 

elnök 
 

 
Mellékletek: 

1. Vélemény a tervezett szegedi 2-es villamosvonal létesítéséről készült 
közvéleménykutatásról 

2. Ppt bemutató a tervezett szegedi 2-es villamos problémáiról 



 

5 

                                                1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

1. melléklet 

 

Vélemény 

a tervezett szegedi 2-es villamos létesítéséről készült 
közvéleménykutatásról 

 

Az alábbiakban a tervezett 2-es villamos létesítésének tárgyában 
készült közvéleménykutatási dokumentummal kapcsolatban megfogal-
maztatott észvételeinket ismertetjük. 

 

1 A kutatással kapcsolatos koncepcionális kritikák 

 

A vonatkozó kvantitatív kutatás nem megfelelő módszer a helyi lakosok 
döntés-előkészítésbe történő bevonására, már amennyiben ez döntéshozói 
cél volt egyáltalán ebben az esetben egyáltalán. Ezt a kérdést a minta 
tagjainak megkérdezése időpontja és a választott módszertan alapján te-
hetjük fel, amely 2007. október vége volt. Ekkora ugyanis már a műszaki 
tervek elkészültek, így nyilvánvalóan döntés-előkészítő 
közvéleménykutatásról már nem beszélhetünk. Azaz kijelenthetjük, a dön-
tésnél a lakosság véleménye és igénye nem került felmérésre. A döntés 
utáni közvéleménykutatás adott módszerénél manapság már sokkal mo-
dernebb és a részvételre sokkal jobb lehetőséget nyújtó módszerek van-
nak, mint pl. az állampolgári tanácsok, a „XXI. századi városgyűlések” 
vagy a vitázó közvéleménykutatás (Pataki 2007, Bela et al. 2003, Aldred – 
Jacobs 2004). Azaz, jelen módszer nem szolgálta a lakosság projekt-
előkészítésbe történő bevonását, amit mind az alkalmazott módszer, mind 
a kutatási időpont tanúsít. 

 A módszer alkalmatlanságát a közvéleménykutatási dokumentum 
12. oldalán megtalálható eredmények messzemenően felfedik. A megkér-
dezett lakosok ugyanis a vonatkozó nyitott kérdésre a projekt előnyeit a 
következőkben látta: 

• A közlekedés gyorsulása 

• A közlekedés környezetbaráttá válása 

• A levegőszennyezés csökkenése 

• A zajszennyezés csökkenése 

• A porszennyezés csökkenése 
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Ezek közül a projekt általunk megismert dokumentációja (hatástanul-
mány, prezentációk) alapján a fenti előnyök közül határozottan egyedül a 
közlekedés gyorsulása következik be (néhány perces menetidő-
csökkenéssel). Azaz – az alkalmazott kutatási módszerből fakadóan – a 
lakosság nincsen a projekttel kapcsolatos megfelelő információk birtoká-
ban, hiszen nem létező előnyöket tulajdonít – tart legfontosabbnak – a 
projektnek. Továbbá, a biztosan bekövetkező buszforgalom-csökkenés a 
projekt legkevésbé fontos előnye a lakosság számára, míg a szintén bizto-
san bekövetkező zöldfelület csökkenés a lakosság számára a 
közvéleménykutatás alapján a legnagyobb hátrány (utóbbi megállapítást a 
lakossági fórumokon elhangzottak is megerősítik). A projekt céljainak in-
dokolásánál az található, hogy a különböző közlekedési problémák jelen-
tős részét általában nagyon súlyosnak ítélik meg az itt élők. Azonban egy-
értelműen látható, hogy a műszaki koncepció kialakításakor semmilyen 
módon nem lettek figyelembe véve ezek az aggályok. A beruházás jelen-
legi formája a hatástanulmánnyal alátámasztva összességében és hosszú-
távon nem csökkenti a káros hatásokat, sőt több probléma esetében eset-
ben növeli is azokat. Annak ellenére, hogy a válaszolók 50-80%-ban fe-
jezték ki problémájukat, az alábbi területeken nem hoz javulást a „fejlesz-
tés”: zajterhelés, forgalmi dugók, közutak rossza állapota, levegőszennye-
zés, parkolási gondok. E problémák nem csökkennek az útkapacitás meg-
hagyása miatt. A zajterhelés a leginkább nyomatékosított probléma, a 
zöldfelületek pedig csökkennek 27 000 négyzetméterrel. Kérdéses, hogy 
ebben a pontban melyik elem fejezi ki a projekt céljaink az indokoltságát. 

Azaz, a lakosok a projektet nem annak nem létező előnyeiért tartják 
kívánatosnak, míg a tényleges előnyöket (csökkenő buszfogalom) nem 
tartják fontosnak, a tényleges hátrányokat (zöldfelület-csökkenés és a 
forgalom közelebb kerülése a lakóépületekhez) pedig életminőségüket 
erőse veszélyeztető problémának tartják. Azaz, az információhiány mellett 
az is kiderül, hogy a lakosság – amennyiben csak a projekt valódi hatásait 
nézzük – nincs pozitív véleménnyel a projektről, azaz korrekt informálás 
esetén jó eséllyel a projektet elutasító lakossági véleményeket kaptunk 
volna. Nyilvánvaló, hogy a lakosság nem olyan formában szeretné a beru-
házást, mint ahogyan az megvalósul, továbbá annak egyes elemeit hatá-
rozottan elutasítja. Jó lenne ebben az esetben megismerni legalább a fó-
kuszcsoport eredményeit, amire a dokumentumban pusztán homályos 
utalás történik. 

Ezen eredmények tükrében különösen visszás, hogy a – projekt 
tényleges hatásait ismerő – önkormányzat ezen eredmények alapján 
kommunikálja a projekt lakossági támogatását. 
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 Összességében tehát a kutatás utólagos (nem bevonó jellegű), a 
módszer rosszul megválasztott, az eredmények a projekt lakossági támo-
gatását megkérdőjelezik, és az eredményeket az önkormányzat torzítva 
kommunikálja.  

 

2. A közvéleménykutatással kapcsolatos egyéb kritika 

 

A közvéleménykutatás primer fázisát nem előzte meg szekunder 
adatgyűjtés – akár még általunk is ismert szekunder források sem szere-
pelnek a kutatási jelentésben, mint a témában tartott lakossági fórum. Az 
általunk ismert egyetlen utólagos lakossági fórumon a lakosok elsöprő 
többsége ellenezte az útszélesítéssel járó fejlesztési módozatot. 

Nem tudjuk meg, hogy a kutatást végző mi alapján definiálta a köz-
vetett és közvetlen érintetteket, mi alapján jelölte ki egyáltalán az érintet-
tek körét. A minta összetételét – amikor egyáltalán megteszi – a jelentés 
a szegedi sokaság összetételéhez hasonlítja, ugyanakkor a mintavétel 
alapját képező sokaság nem Szeged teljes lakossága (ami egyébként logi-
kus lenne, tekintettel arra, hogy Szegeden mindenki érintettnek tekinthe-
tő). Így nem tudjuk meg a minta és a sokaság viszonyát. A mintavétellel 
kapcsolatban pusztán annyit ír a jelentés, hogy az „random”, ami egy 
eléggé elnagyolt, „átláthatatlan” kategória. A minta-elemszám már önma-
gában is furcsa (321), nem ismerjük a minta torzulását a teljes sokaság-
hoz képest, a mintavételi hiba nagyságát. A mintaválasztással kapcsolatos 
konkrét ismeretek hiányában kétség merül fel a felmérés reprezentativitá-
sával kapcsolatosan. 

Az önkormányzat által kifelé kommunikált vezetői összegzés a ka-
pott eredményeket szelektíven közli. Azaz a beruházás – nem létező – 
kellemesebb oldaláról részletesen, míg a kellemetlenségekről (például fa-
kivágás, zöldterületek megszűnése, közlekedési terület növelése) csupán 
igen elnagyoltan szól. 

 A projekt összességébeni lakossági megítélésére vonatkozó kérdés-
nél a kutatás nem kiegyensúlyozott skálát használ. A négyfokozatú skála 
két értéke pozitív (a beruházás megkönnyíti, jelentősen megkönnyíti az 


