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Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 
 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja alapján 
kérjük, hogy a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. 
törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
fejezetének  14. címszám (Kormányzati rendkívüli kiadások), 1. alcímszám alatt 
(Magyar Közlöny 1998/120. szám, 8174. oldal) „az Északkelet-Magyarországi 
Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya 
építésére” a Kiadás rovatban megjelölt 3 800,0 millió forinttal kapcsolatban az 
alkotmányellenesség fennállásának tényét megvizsgálni és arról határozatot 
hozni szíveskedjék. 

 
Valószínűnek tartjuk, hogy az idézett törvényhely ellentétes a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya 9. §-ával, 18. §-ával, 61. §-ának (1) bekezdésével és 70/D. §-ának (1) 
bekezdésével. 

 
 
Álláspontunkat az alábbiakkal indokoljuk: 
 
 
Az Alkotmány 18. §-a kimondja: „A Magyar Köztársaság elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”  
Az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdése megállapítja: „A Magyar Köztársaság 

területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez.” 
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A jelenlegi tudományos ismeretek szerint az a gyakorlat, hogy 10–15 évente 600 
millió gépjárművet cserélünk le szerte a világon, és hogy egy év alatt annyi szén, 
kőolaj és földgáz égéstermékét juttatjuk a légkörbe, amennyi több százezer év alatt 
ülepedett le és alakult ki a föld mélyében, egy-két évtizeden belül világméretű 
környezeti katasztrófát okozhat. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Bizottsága 
szerint ennek elkerülése érdekében haladéktalanul 60%-kal kellene csökkenteni a 
Földön az emberi tevékenységből származó szén-dioxid kibocsátását. 
(Magyarország egy főre számítva a világátlag kétszeresét bocsátja ki, így nálunk 
80%-os csökkentésre lenne szükség.) Jelenleg a közlekedés a leggyorsabban 
növekvő szén-dioxid-kibocsátási forrás. 

Az autópálya tovább gerjeszti a közúti forgalmat annak összes káros környezeti hatásaival 
együtt. Ezek a káros hatások (levegőszennyezés, zaj, területfoglalás, a növény- és állatvilág 
pusztulása, balesetek stb.) jelentősen hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának 
romlásához. Ezekről a káros hatásokról hatalmas szakirodalom áll rendelkezésre, amelyekből 
kérés esetén szívesen bocsátunk bővebb válogatást a T. Alkotmánybíróság rendelkezésére. 

A gépjármű-forgalomból adódó súlyos ártalmak elsősorban a településeket sújtják, 
azonban ez a helyzet általában nem változik az  említett környezeti ártalmak az autópályák 
megépülése esetén is sújtják a településeket, hiszen az autópályákon zajló forgalom túlnyomó 
része lakott településrészekről indul, illetve oda érkezik, és így ezek útjaira számottevő 
többletforgalom zúdul. Ennek katasztrofális hatásai láthatók például az autópályák budapesti 
bevezető szakaszain és az azokhoz csatlakozó utakon. 

Számtalan konkrét példával lehet igazolni azt, hogy az új utak építésével csak növelték a 
közlekedési problémákat. Ezt a jelenséget már az 1930-as évek óta jól ismerik a közlekedéssel 
foglalkozó szakemberek. 
•  Egy angliai város, Brentford belterületének tehermentesítése céljából épített autópálya 

hatásáról így számol be az 1939-ben (!) készített jelentés: “Mihelyt átadták a forgalomnak 
az új utat, 4,5-szer több gépjármű haladt át rajta, mint a régi úton. Ugyanakkor a régi úton 
egyáltalán nem csökkent a forgalom.” 

•  A brit kormány megbízásából készült tanulmány (Traffic in Towns, HMSO) 1963-ban a 
következőket állapította meg: “Az új autópályák előnyei ellenére sok amerikai kétségeit 
fejezi ki, hogy az autópálya-építési politika végleges megoldást jelentene. Minden új 
autópálya, amelyet azért építettek, hogy a már meglévő forgalmi gondokat megoldja, új 
forgalmat hozott létre, ami újabb torlódásokat eredményezett.” 

•  A 60-as évek közepén New York város Greenwich lakónegyedének polgárai azzal a 
tervvel szembesültek, hogy a városatyák egy új, a kerületükön áthaladó főútvonalat 
kívánnak építtetni, elpusztítva közben egy parkot is. A közlekedési szakértők ugyanis meg 
voltak győződve arról, hogy a szomszédos városrész fejlesztése miatt Greenwich 
közlekedése rémálommá fog válni, ha nem építik meg az új utat. Hosszú és keserves 
küzdelem során a polgárok elérték azt, hogy a tervezett út nem épült meg, sőt egy már 
meglévő utat is lezártak. Mindennek ellenére a megjósolt pokoli helyzet elmaradt. 

•  A brit kormány külön bizottságot (SACTRA: Standing Advisory Committee on Trunk 
Road Assessment) hozott létre annak megvizsgálására, hogy az új utak megépítése valóban 
gerjeszti-e a gépjármű-forgalmat. A neves szakemberekből álló bizottság 1994-ben 
elkészült jelentésében egyértelműen leszögezte: az új utak újabb, korábban nem létező 
forgalmat eredményeznek. A jelentés – valamint a növekvő társadalmi ellenállás – hatására 
a brit kormány törölte programjából az új autópálya-építési tervek túlnyomó többségét. 

•  Amikor az M0-s körgyűrű déli szakaszát építették, a fő indok az volt, hogy 
tehermentesíteni kell a Budaörsi és a Bocskai utat. Az eredményről így nyilatkozott a 
Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának vezetője: “Tény, hogy az autópálya 
átadása után csak néhány hétig volt kisebb a Bocskai út forgalma, utána újra kialakultak a 
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torlódások.” (Népszabadság, 1995. január 31.) Azóta megépült az ún. Dél-Budai 
Tehermentesítő út is, amely hatalmas forgalmat vezetett újabb lakott területekre (és amely 
ellen állandóan napirenden vannak a lakossági tiltakozások), azonban a tehermentesíteni 
kívánt útvonalakon cseppet sem javult a helyzet. 

•  Néhány évvel ezelőtt adták át a forgalomnak a Londont elkerülő újabb autópálya-gyűrűt, 
az M25-öst. Az átadás előtt a brit közlekedési minisztérium azt állította, hogy az M25-ös 
jelentősen csökkenti majd London közútjainak terheltségét. Azóta az M25-ösön is 
állandósultak a közlekedési dugók, ugyanakkor Londonban semmivel nem csökkent a 
forgalom. 

•  A Texasi Közlekedési Intézet (TTI) az Egyesült Államok nagyrészét átfogó adatbázisára 
támaszkodva 1999-ben megjelent tanulmányában kimutatta, hogy az újonnan épült utak 
egyáltalán nem csökkentették a közlekedési dugókat. A kutatás vezetője, Roy Kienitz így 
nyilatkozott: „Az utak bővítésével védekezni a zsúfolt közlekedés ellen költséges és 
hatástalan módszer. Olyan ez, mintha az elhízást az öv meglazításával próbálnánk 
gyógyítani.” 
Külföldön sokan kutatták a fenti jelenség okát, és meg is találták rá a választ. Az amerikai 

Robert Morris A közlekedés, mint a kereslet és kínálat függvénye című tanulmányában 
elmagyarázta, amit tulajdonképpen mindannyian tudunk – hogy a keresletet az ár szabályozza. 
Ha az ár alacsony és a körülmények kedvezőek, azaz kevés költséggel és viszonylag rövid idő 
alatt (az idő pénz!) tudunk végighaladni egy úton, akkor azt használni is fogjuk. Ha viszont – 
például a forgalmi torlódások következményeként – növekszik az eljutás költsége (ideje), 
akkor csökken a kereslet, s az úton kevesebben fognak haladni. Ily módon kialakul egy 
egyensúly a kereslet és a kínálat között. 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a legtöbb esetben nem a kínálatot kell növelni 
az újabb utak megépítésével, hanem a keresletet (az autózás iránti igényt) kell csökkenteni a 
helyi ellátás, a tömegközlekedés, a vasúti szállítás színvonalának emelésével, kompaktabb 
települések létrehozásának támogatásával, a kevesebb szállítást igénylő technológiák és 
fogyasztási szokások preferálásával, forgalomcsillapítási eljárásokkal és egyéb módokon. 
Amennyiben alapos vizsgálatok elvégzése után is célszerűnek látszik az adott települést 
elkerülő út létesítése, elegendő a tehermentesítést szolgáló rövid, általában néhány 
kilométeres szakasz megépítése, azaz ehhez egyáltalán nincs szükség egy több száz 
kilométerre elnyúló autópályára. Azonban az elkerülő szakaszt is csak úgy szabadna 
megvalósítani, hogy az érintett térségben összességében ne növekedjen a közúti kapacitás 
(ehhez az adott településen belül szűkíteni kell az utak áteresztőképességét). Az újonnan 
megépült út környékét pedig megfelelő területrendezési előírásokkal kell védeni a fokozott 
környezeti ártalmaktól (például attól, hogy újabb forgalomgerjesztő létesítmények 
települjenek oda). 

 
Az autópálya építése és használata egyaránt jelentős környezetszennyezéssel jár. Egy 

kilométernyi autópálya megépítéséhez hatalmas mennyiségű építőanyagot használnak fel, 
továbbá annyi energiát, amennyit egy személyautó 20 millió km megtétele során fogyasztana 
el. Az autópálya két oldalán sokszor több száz méter szélességben szennyezett levegőből álló 
“alagút” alakul ki. A gépkocsikban utazók egészsége is károsodik ettől a légszennyező 
hatástól, mivel ők szinte közvetlenül szívják be az előttük haladó gépkocsik kipufogógázát. A 
felsőoktatás részére 1997-ben kiadott, Meteorológia című szakkönyv 683. oldalán a 
következőket írja: „Forgalmas utak mentén csúcsforgalmi időszakban elviselhetetlen mértékű 
a gépjárművek okozta korom, ólom, nitrogén-oxid, szén-monoxid, szénhidrogén koncentráció 
... A norma túllépése igen gyakori.” A könyv 682. oldalán a légköri kén-dioxid és nitrogén-
oxid terjedésének izovonalait ábrázolja, amelyek 15–20 kilométeres szennyezési 
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távolságokról tanúskodnak. Az autópályán közlekedő gépjárművektől származó zaj 
esetenként több száz méteres távolságban is túllépi az egészségre még nem káros mértéket. 

Az autópályák építésekor jelentős mennyiségű növényzetet pusztítanak el, s e mellett az 
úttest szinte áthághatatlan falként választja el egymástól a korábban összefüggő területeket, 
élőhelyeket. Az autópálya közvetlen közelében a talaj és a növényzet erősen elszennyeződik, 
ezért egy 200 méteres sávban mindkét oldalon meg kellene tiltani az emberi fogyasztásra 
szánt növények termesztését.  

Külföldön több helyen is megvizsgálták, vajon igaz-e az az állítás, hogy az autópályák 
üzembehelyezésével csökken a közlekedési balesetek száma. Hermann Knoflacher professzor, 
a Bécsi Műszaki Egyetem Útépítési és Közlekedéstudományi Intézetének igazgatója nemrég a 
következőket nyilatkozta a témáról: “Ez az álláspont több ok miatt is téves. Ugyanis ebben az 
esetben is az egy jármű-kilométerre jutó baleseteket számolják, és ez a mutató valóban 
kedvezőbb az autópályákon, mint általában az egyéb utakon. Ugyanakkor figyelmen kívül 
hagyják, hogy az autópályákon sokkal több jármű és sokkal nagyobb sebességgel közlekedik, 
mint az egyéb utakon, és emiatt természetszerűleg a balesetek száma és súlyossága is 
nagyobb, mint a kisebb forgalmú utakon. Továbbá a közlekedési szakmában lassan már 
elfogadott tényként kezelik, hogy az új utak általában újabb forgalmat gerjesztenek. Tehát 
amikor az új autópályákon megjelenik az addig ott nem létező forgalom, akkor ez legtöbbször 
csak átmenetileg csökkenti a gépjármű-forgalmat a tehermentesíteni kívánt párhuzamos 
utakon. Egy rövid idő elteltével a régi utakon ugyanolyan forgalom és ugyanannyi baleset 
lesz, mint korábban, és mindehhez hozzáadódnak most már az új autópályán lévő forgalom 
miatti balesetek. Ráadásul az új autópályák a csatlakozó utakon és a közeli településeken is 
növelik a forgalmat. Összességében tehát romlik a helyzet.  

Azonban még ha feltételezzük is, hogy a párhuzamos utakon forgalomcsillapítást vezetnek 
be, országosan akkor sem jelenthet megoldást az autópálya, hiszen az a településeknek 
csupán igen kis része mellett haladhat el, így az egyéb utak túlnyomó többségének forgalmára 
semmilyen hatása nincs. Fontos megvizsgálni a költséghatékonyságot is. Egy rövid autópálya-
szakasz megépítésére, amely néhány települést érint, sok milliárd forintot költenek el, 
miközben sok magyar önkormányzatnak arra sincs pénze, hogy súlyosan balesetveszélyes 
csomópontokon vagy egyéb helyeken esetleg néhány millió vagy néhány tíz millió forintba 
kerülő átalakításokat hajtsanak végre, ami ott jelentősen javítaná a közlekedés biztonságát. 
Számos alkalommal jártam már Magyarországon, így személyes tapasztalataim is vannak a 
témáról.” (Lélegzet, 1999/1.) 

 
Az áruszállításban (tonna-kilométerben mérve) a vasút aránya az 1980. évi 50%-ról 1995-

re 30%-ra esett vissza, miközben a közút részesedése 24%-ról 49%-ra növekedett. Ez a tény 
önmagában még nem hatott kedvezőtlenül a környezet állapotára, mivel ez a folyamat úgy 
valósult meg, hogy a vasúti és a közúti áruszállítás is jelentősen visszaesett. Az utóbbi 
időszakban viszont a közúti árufuvarozás fokozatos növekedése tapasztalható, míg a vasúti 
többé-kevésbé stagnál. Ez azt jelenti, hogy a kb. 10-szer energiaigényesebb és 
környezetszennyezőbb áruszállítási mód fokozott térhódítása következik be, amennyiben nem 
történik semmiféle központi beavatkozás. Ezt a kedvezőtlen folyamatot gyorsítaná tovább az 
autópálya-hálózat bővítése. 

 
Az Alkotmánybíróság 28/1994. számú határozatában, amelyet a 48/1997. számú 

határozatában is megerősített, rögzíti a következőket: „Az állam nem élvez szabadságot 
abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje. ... 
A környezetvédelemhez való jog érvényesülésében nem lehet a gazdasági és társadalmi 
körülményektől függő olyan minőségi és mennyiségi hullámzást megengedni, mint a szociális 
és kulturális jogokéban, ahol a körülmények megkívánta megszorítások később orvosolhatók. 
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E sajátosságok miatt a környezethez való jog védelmének eszközei között a megelőzésnek 
elsőbbsége van, hiszen a visszafordíthatatlan károk utólagos szankcionálása nem tudja 
helyreállítani az eredeti állapotot.” A fentebb leírtak alapján úgy véljük, hogy az 1998. évi 
XC. törvény fentebb idézett törvényhelye súlyosan ellentmond ezeknek az alapelveknek. 

 
 
 
Az Alkotmány 9. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon 

és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. 
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a 

gazdasági verseny szabadságát.” 
 
Álláspontunk szerint az M3-as autópálya közpénzekből történő építése ellentmond a 

piacgazdaság elveinek és a gazdasági verseny szabadságának.  
 
Közgazdasági szempontból súlyosan elhibázott az, hogy olyan területekre vezetnek 

autópályákat, ahol mind az országos közutak, mind a helyi (önkormányzati kezelésben lévő) 
utak jelentősen leromlottak, felújításra szorulnak.  

Walter Hook, a New York-i Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for 
Transport & Development Policy) igazgatója egy nemrég elkészült tanulmányában a 
következőket írta: “Miután a Világbank alaposan megvizsgálta a magyarországi autópálya-
igényeket, arra a következtetésre jutott, hogy gazdaságilag sokkal fontosabb az országnak a 
már meglévő úthálózat karbantartása, mint új autópályák építése. Az elégtelen útkarbantartás 
a magyar gazdaságnak évente több tízmilliárd forint veszteséget okoz, számottevően károsítva 
a járműveket is.” Valóban, a Világbank új közlekedéspolitikáját leíró kiadványában a 
következőket olvashatjuk: “Az útkarbantartások elhanyagolása két ok miatt is önpusztító. 
Egyrészt növeli a gépjárművek működtetésének költségeit. Például minden dollár, amit egy 
évben megtakarítunk azzal, hogy nem fordítjuk egy olyan út megfelelő állapotban tartására, 
amelyen napi 500 gépjármű halad el, az utat használó gépjármű-üzemeltetők költségeit 3,4–
6,1 dollárral növeli. Másrészt a 10–20 évenként történő egyszeri felújítás az állam részére 3-
szor annyiba kerül, mintha folyamatosan karbantartaná.” (Sustainable Transport, World 
Bank, 26. oldal). Ezért nem is kíván már a Világbank kölcsönt nyújtani a magyarországi 
autópálya-építésekre. 

A KHVM adatai szerint a 30 ezer km hosszú országos közúthálózatnak csak a 
karbantartására, felújítására évi 36 milliárd forintot kellene fordítani 1998. évi árszinten, ezzel 
szemben viszont csak évi 12 milliárd Ft jut erre a célra. A helyi önkormányzatok kezelésében 
lévő több mint 100 ezer km hosszú közút szintén jelentős felújításra szorul.  

 
Egyre több kutató tartja tévhitnek azt a nézetet, mely szerint az autópályák szükségszerűen 

hozzájárulnak az általuk érintett térségek fejlődéséhez. A legújabb nemzetközi kutatások 
ugyanis nem tudnak ilyen kapcsolatokat kimutatni.  
•  A téma elismert brit kutatója, John Whitelegg 1994-ben több nagy-britanniai térség 

tanulmányozása során semmiféle összefüggést nem talált a vizsgált térségek, városok 
gazdasági fejlődése és az autópályákhoz való közelségük között. Számos olyan város 
mutatott fel gyenge gazdasági teljesítményt és növekvő munkanélküliséget, amelyeket 
autópályával könnyen meg lehetett közelíteni, míg más, az autópályáktól távolabb eső 
városok között szép számmal voltak olyanok, amelyek viszonylag gyorsan fejlődtek. Így 
például az autópálya-kapcsolatokkal kiválóan ellátott Birminghamben, Liverpoolban és 
Manchesterben volt a legnagyobb munkanélküliség és a legtöbb szegény ember. 
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Megállapításai szerint az autópályák kiépítésekor általában nem keletkeznek új 
munkahelyek, hanem a meglévők átcsoportosítása következik be. A vállalatok ekkor 
gyakran központosítják termelésüket, az árut pedig nagyobb távolságokra terítik. Az öt 
legnagyobb nagy-britanniai iparvállalat telephelyeinek száma 10 év alatt 1260-ról 856-ra 
csökkent, miközben az egy telephelyre jutó termelési érték több mint másfélszeresére 
növekedett. Ez a folyamat különösen hátrányosan érintette a kevésbé fejlett térségeket, 
ahol munkahelyek szűntek meg, és amelyek termékeit kiszorították a gazdaságilag erősebb 
területekről behozott áruk. 

•  Egy másik brit kutató, Merlin Hyman 1995-ben az EU hat országára kiterjedő kutatásokat 
végzett a témával kapcsolatban, és a Whiteleggéhez hasonló következtetésekre jutott. Az 
Európai Regionális Kutatóintézet (EURES) 1996-ban tanulmányt készített “Az autópályák 
gazdasági hatása az Európai Unió kevésbé fejlett területeire” címmel, amely megállapítja: 
téves az a feltételezés, hogy az autópályák mindig jótékonyan hatnak egy térség 
fejlődésére. Amikor egy kevésbé fejlett területhez autópályát építettek, ez nemegyszer 
azzal a hatással járt, hogy a jól képzett munkaerő elvándorolt, kedvezőtlenül alakult a 
lakosság korösszetétele, a helyi piacok pedig jelentős veszteséget szenvedtek el, mert 
versenyképteleneknek bizonyultak a fejlettebb “központi” térségek gazdasági és politikai 
túlerejével szemben. 

•  Az Osztrák Közlekedési Klub adatai szerint az autópályák Ausztriában is fokozták a 
területi egyenlőtlenségeket. Így például a Salzburg tartományban található Lungau 
térségében, amely az 1970-es évek vége óta rá van kapcsolva az autópálya-hálózatra, 1981 
és 1991 között 9,4%-kal csökkent a munkahelyek száma, miközben Salzburg városában 
4,9%-kal növekedett. A gazdasági erő és a munkahelyek a perifériáról a központba 
vándoroltak az autópálya hatására. 

•  “Utak és gazdaság” címmel 1996-ban Brüsszelben nemzetközi konferenciát rendeztek az 
autópályák gazdasági hatásairól. Az EU hivatalnokainak és a független szakértőknek az 
előadásait összefoglaló záróbeszédében Gijs Kunemann, az Európai Közlekedési és 
Környezetvédelmi Szövetség igazgatója megállapította: nem sikerült egyértelmű 
bizonyítékot találni arra, hogy az autópályák építése a gazdaság és a foglalkoztatottság 
növekedését vonná maga után az érintett térségekben. 

•  Az előzőekben már említett SACTRA bizottság egy újabb jelentésében hasonló 
következtetésekre jutott a brit autópálya-építésekkel kapcsolatban.  

•  A már meglévő hazai autópályák hatásai sem egyértelműek. Két autógyár (!), a Suzuki és a 
General Motors is olyan helyre települt, amelyet viszonylag messze elkerülnek az 
autópályák. A General Electric szintén az autópályáktól távol, a Rétságon hozza létre új 
üzemét. A példákat még hosszan lehetne sorolni. 

•  Pest megyét szabdalja keresztül a legtöbb autópálya, mégsem tudott egyenletesen fejlődni. 
Egyes területei kifejezetten a hátrányos térségek közé tartoznak. Igaz, hogy az “autópálya-
gyűjtő” Budapest gazdasági teljesítménye jóval az országos átlag fölött van, viszont az is 
igaz, hogy Budapest történelmében a háborús időszakok kivételével korábban soha nem 
fordult elő akkora egészségromlás és a lakosság olyan mértékű menekülése, mint az elmúlt 
években. (Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai szerint 1990 és 1997 
között Budapesten az asztmás betegek aránya 93 százalékkal, a tüdőrákosoké pedig 65 
százalékkal emelkedett. Az 1995 és 1998 között a főváros lakossága 122 ezerrel csökkent, 
és a közvélemény-kutatások adatai szerint további százezrek kívánnak elköltözni 
lakhelyükről a környezet szennyezettsége miatt.) Mindez pedig – a különféle szakemberek 
egybehangzó véleménye szerint – szoros összefüggésben van a motorizáció rohamos 
térhódításával. 

•  A magyarországi autópálya-építésekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva, nem véletlenül 
jelentette ki Jack Short, az Európai Miniszterek Konferenciájának főtitkár-helyettese, hogy 
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“esetenként eltúlozzák a közlekedési beruházások szerepét a gazdasági növekedés 
elősegítésében ... úgy vélem, hogy a magyar gazdaság fejlődése sokkal inkább más 
tényezőkön múlik, mint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén.” (Lélegzet, 1996/3.) 

•  A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából a Deloitte & Touche 
átfogó tanulmányt készített arról, hogy milyen hatása lehet az M3-as autópályának az 
érintett térség gazdaságára. A tanulmány megkérdőjelezi azt, hogy az M3-as autópálya 
valóban segíti-e az érintett térség gazdasági fejlődését, és ha igen, még akkor is 
kétségesnek tartja, hogy az autópályák építése lenne a leghatékonyabb eszköze a 
nemzetgazdaság fejlesztésének.  

•  Tudomásunk szerint senki sem kérdezte meg az M3-as autópályának a tervezett 
Füzesabony és Polgár közötti szakasza által közvetlenül érintett önkormányzatokat, hogy 
amennyiben 100 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnának (ennél többe 
kerülne ennek a szakasznak a megépítése), akkor ezt vajon erre a célra fordítanák-e vagy 
egyéb feladatokra...  

 
Magyarországon és Kelet-Európában teljes egészében adottak a vasúti áruszállítás műszaki 

alapfeltételei, bár azok jelentős korszerűsítésre szorulnak. Ezzel szemben a közúti hálózat 
általában kezdetleges, főleg tőlünk keletre. Tehát több száz milliárd USD pótlólagos 
befektetése lenne szükséges ahhoz, hogy a térséget korszerű színvonalon bekapcsolják 
Nyugat-Európa közúthálózatába. Belátható időn belül ehhez nem áll rendelkezésre forrás. 
Mindez erőteljesen behatárolja a magyar közlekedéspolitika mozgásterét. Az osztrák és német 
érdekeknek megfelelően, amelyek több ponton egybeesnek a magyar érdekekkel, az EU és 
Kelet-Európa közötti közlekedési kapcsolatot a meglévő vasúti hálózatra kell alapozni, annak 
a korszerűsítésével és fejlesztésével.  

 
Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a közúti közlekedés használói nem fizetik meg 

azoknak a költségeknek a jelentős részét, amelyeket okoznak (környezeti és egészségi károk, 
balesetek, torlódások, területfoglalás stb.). Ez ellentétes a piacgazdaság elveivel, és így az 
Alkotmányba ütközik. Ez a helyzet nem felel meg az Európai Unió számos hivatalos 
dokumentumában – többek között az 1997. évi Amszterdami Szerződésben – lefektetett 
követelményeknek sem. 

Mindez ugyancsak ellenkezik az OECD ajánlásaival. Az OECD Tanácsa már az 1972. 
évi C(72)128. számú ajánlásában rögzítette a következőket (amit az elkövetkező években egy 
sor dokumentumában és tanulmányában is megerősített): 

“A környezeti erőforrások általában korlátozottak, így a termelésben, valamint 
fogyasztásban történő felhasználásuk a károsodásukhoz vezethet. Amikor ennek a 
károsodásnak a költségeit nem veszik megfelelően figyelembe az árrendszerben, akkor a piac 
nem tükrözi e források szűkös voltát sem nemzeti, sem nemzetközi szinten. Éppen ezért szükség 
van olyan intézkedésekre, amelyek célja a szennyezés csökkentése és a források jobb elosztása 
azáltal, hogy a termékek ára – amely az előállításuknál felhasznált erőforrások minőségével 
és/vagy mennyiségével van összefüggésben – pontosabban tükrözi e források viszonylagos 
szűkösségét, illetve hogy a gazdaság érintett szereplői ennek megfelelően viselkednek. ... A 
szennyezés megelőzésével és szabályozásával kapcsolatos költségek megosztásakor 
alkalmazandó elv, a szűkösen rendelkezésre álló környezeti erőforrások ésszerűbb 
felhasználására ösztönző és a nemzetközi kereskedelem, valamint a beruházások terén 
előforduló torzulások elkerülését szolgáló úgynevezett «szennyező fizet» elv. Ez az elv azt 
jelenti, hogy a szennyezést okozónak kell viselnie az összes költséget, amely a hivatalos 
szervek által a környezet elfogadható állapotának biztosítása érdekében hozott, fent említett 
intézkedések végrehajtása során merül fel. Más szóval, az intézkedések költségeinek meg kell 
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jelenniük azon áruk és szolgáltatások körében, amelyek előállítása és/vagy fogyasztása során 
a szennyezés történt.” 

Amint említettük, jelenleg a gépjármű-közlekedés árai nem fedezik e tevékenység összes 
költségét, így például az általa okozott környezeti és egészségi károkat. A gazdasági 
ésszerűség és a társadalmi igazságosság egyaránt megköveteli, ezeknek az ún. külső 
költségeknek a beépítését az árakba. Ez felel meg az Európai Unió követelményeinek is. (Az 
1995-ben megjelent “Igazságos és hatékony árak felé a közlekedésben” című zöld könyv és 
az 1998-ben közzétett “Az infrastruktúra igazságos megfizettetése” című fehér könyv 
egyértelműen rögzíti az EU e téren elhatározott politikáját. E dokumentumok nem hagynak 
kétséget afelől, hogy az Európai Unió minden tagországában jelentősek a közúti személy- és 
teherszállítás azon költségei, amelyeket nem a használó fizet, és hogy ezeket a költségeket 
érvényesíteni kell a közlekedés áraiban.) Az Európai Közlekedési Miniszterek 
Konferenciájának (CEMT) 1998 májusában Koppenhágában elfogadott 
CEMT/CS(98)5/FINAL számú határozata – hivatkozva arra, hogy jelentősek a közlekedés 
által okozott olyan károk és veszteségek, amelyeknek a költségeit nem a használók fizetik 
meg – felhívja a tagországokat, hogy a lehető leghamarabb kezdjék meg a külső költségek 
teljes beépítését az árakba. Ezt az adók és díjak emelésével kell elérni oly módon, hogy a 
társadalom adóterhei összességében ne növekedjenek. A határozat szerint a nemzeti 
kormányoknak széles körű felvilágosító munkát kell végezniük annak érdekében, hogy a 
közvélemény elfogadja és támogassa a külső költségek érvényesítését a közlekedés áraiban. 

 
A közlekedés környezeti kárai Magyarországon a KHVM adatai szerint az alábbi  

táblázatban leírt összeget teszik ki. (A GDP százalékában megadott értékeket a dr. 
Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának 1994-ben írt beszámolójából vettük, a forint 
értékeket pedig az 1998. évre hivatalosan előirányzott GDP, illetve a Világbank által 
megadott – az OECD és az EU által is megközelítőleg hasonló értéken elfogadott – 
vásárlóerő-paritási arány alapján számítottuk ki.)  

A közlekedés környezeti kárai Magyarországon 
1998-ban 

          Hatás   Költség Költség folyón áron Költség vásárlóerő alapon számolva
  a GDP (milliárd Ft) (milliárd Ft)
  %-ában   Összesen Közút Vasút Összesen Közút Vasút
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Balesetek 1.5 2.0 140 257 171 228 22 29 224 299 199 265 26 34
Levegőszennyeződés
  — helyi 1.0 1.3 94 167 122 159 6 8 150 194 143 185 7 9
  — egyéb (külter.) 0.3 0.5 28 64 34 56 5 8 45 75 39 65 6 9
Zaj, rezgés 0.8 1.0 75 128 83 104 20 24 120 150 97 121 23 28
Időveszteség 2.0 3.0 187 385 222 332 35 53 299 449 258 387 41 61
Összesen 5.6 7.8 524 1002 632 879 88 122 838 1167 736 1024 102 143
Forrás: Összefoglaló tájékoztató az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 1994. november 24-i „Nyílt Nap”-ján elhangzott, 

a KHVM illetékességi területére tartozó kérdésekről

Az 1998. évi GDP 9350 milliárd Ft folyó áron és 14960  milliárd Ft vásárlóerő alapon.

Megjegyzés: A vásárlóerő alapján számolva a magyar GDP 1,6-szor nagyobb, mint a KSH által kimutatott érték. (EIU, International

Comparisons Project, Alton Project, Világbank.). Ez felel meg az EU követelményeinek.

Ez felel meg az EU követelményeinek

 
A fenti táblázatból látható, hogy a közlekedés környezeti kárai háromszor-

négyszer akkora összeget tesznek ki, mint azok az állami bevételek, amelyek 
kizárólag a gépjárműveket terhelő adókból és díjakból származnak (jövedéki adó, 
gépjárműadó stb.). Véleményünk szerint ebből a szempontból nem szabad 
figyelembe venni azokat az adófajtákat, amelyek minden terméket, illetve 
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tevékenységet terhelnek (pl. áfa), mivel ezek az általános társadalmi rezsiköltségeket 
hivatottak fedezni – hiszen ezekhez minden ágazatnak teljesítménye arányában 
kell(ene) hozzájárulnia, és nélkülük a gépjármű-közlekedés sem lenne fenntartható. 

Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezek az értékek korántsem tartalmazzák a 
közlekedés által okozott összes kár költségeit. Nem szerepelnek benne többek között az 
üvegház-hatású gázok kibocsátása miatti éghajlatváltozás következtében fellépő károk, vagy 
azok a veszteségek, amelyek a területfoglalás miatt keletkeznek, és amelyeket szintén nem a 
közlekedés használói fizetnek meg. Továbbá ide kell számolni azokat a károkat, amelyek 
közvetetten kapcsolódnak a közlekedéshez, ugyanis olyan tevékenységek következtében 
jönnek létre, amelyek nélkül a gépjármű-közlekedés nem létezhetne (útépítés, autógyártás, 
kőolaj-kitermelés stb.). Az osztrák környezetvédelmi minisztérium adatai szerint ezek a 
tevékenységek 0,7-szer annyi energiát használnak fel, mint maga a közlekedés. Ha 
feltételezzük, hogy a környezeti károk arányosak az energiafelhasználással, akkor a 
közlekedés környezeti káraira kapott értéket meg kell szorozni 1,7-del. 

Vannak olyan számítások is, amelyek a környezeti károkat a fentieknél kisebb 
összegben határozzák meg, azonban még ezek a becslések is azt mutatják, hogy a 
közlekedés által okozott környezeti és egyéb károk jóval meghaladják a 
motorizációból származó állami bevételeket. 

 
Az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának (ECMT) nemrég megjelent, Hatékony 
közlekedést Európának – A külső költségek érvényesítésének módjai című dokumentuma 
hangsúlyosan kiemeli, hogy a közúti teherfuvarozók még a személyautó-használathoz 
viszonyítva is jóval kevésbé fizetik meg mindazokat a költségeket, amelyeket okoznak. Ezek 
a dokumentumok azt is rögzítik, hogy ezt a helyzetet meg kell változtatni: a közlekedés 
résztvevőinek meg kell fizetniük tevékenységük valós költségeit (ez alól kivétel lehet a 
közszolgáltatásnak minősülő tömegközlekedés). Az ezzel ellentétes gyakorlat torzítja a piaci 
viszonyokat, egyes résztvevőket igazságtalanul hátrányos helyzetbe hoz, másokat pedig 
érdemtelenül előnyhöz juttat. Amennyiben az árak nem tükrözik a valódi költségeket, a 
gazdaság hatékonysága alacsonyabb lesz annál, mint ami egyébként lehetséges volna. (Az 
elmúlt évtizedek tapasztalatai bennünket különösen megtaníthattak arra, hová vezet, ha az 
árak elszakadnak a valóságtól.) 
Amikor tudjuk, hogy a közúti közlekedés résztvevői messze nem fizetik meg mindazokat a 
költségeket, amelyeket okoznak, akkor különös súllyal vetődik fel az autópálya-építések (azaz 
a közúti gépjárműforgalom) részére nyújtott bármiféle állami támogatás 
alkotmányellenessége. 

 
Fentebb már említést tettünk a vasúti közlekedés arányának csökkenéséről. Ez a folyamat a 

környezetszennyezésen túlmenően az inflációt is növeli, mert a közúti áruszállítás tarifája 
több mint kétszerese a vasútinak. A környezet védelme és a nemzeti vagyon részeként 
nyilvántartott vasúti infrastruktúra gazdaságos működtetése, illetve az inflációellenes politika 
egyaránt azt követelik meg, hogy az áruszállításban a vasút és a kombinált fuvarozás 
részarányát növeljük. A piacgazdaság elveivel ellentétesnek tartjuk, hogy közpénzekből óriási 
összegekkel támogatnak új fejlesztéseket, miközben állítólagos pénzhiányra hivatkozva 
hagyják tönkremenni, leromlani a már meglévő nemzeti vagyon jelentős hányadát. 

 
Röviden összefoglalunk néhány érvet, amelyek különösen vonatkoznak az M3-as 

autópályára: 
•  Az autópálya-építéshez nyújtott állami támogatás részben a spekulációs célból 

felvásárolt földek közpénzből történő megvásárlását jelenti.  
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•  Az M3-as autópálya megépítése és fizetővé tétele az érintett terület lakosságának, 
vállalkozóinak költségeit növeli, és így a térség a jelenleginél is hátrányosabb 
helyzetbe kerül. A nemrég bevezetett díjakkal számolva (személygépkocsikra 9 
Ft/km, kisteherautóra 22,50 Ft/km, kamionra 31,50 Ft/km) a Budapest és 
Füzesabony közötti szakasz 120 km-es távolságára vetítve, az üzemanyag-
költséggel kifejezve (8, 15, illetve 40 liter/100 km fogyasztással számolva) 80, 140, 
illetve 70 kilométerrel távolodik Nyugattól gazdaságilag a kelet-magyarországi 
térség. 

•  Az autópályák esetleges pozitív hatásai csak a nyomvonal egy meghatározott 
sávjában érvényesülnek, nagyobb térségre kiterjedően nem. A teljes, Polgárig 
tartó szakasz megépítése több mint 100 milliárd Ft-tal növeli az ország adósságát. 
A válságövezet gazdaságának tényleges fejlesztésére azért sem jut megfelelő 
összeg, mert azt egy olyan autópálya megépítésére költik, amelynek 
megvalósítását még a Világbank sem tartotta elfogadhatónak. 

•  A tervezett M3 autópálya folytatása a határon túl még hosszú ideig bizonytalan, a 
szomszédos ország körülményeire tekintettel. 

•  A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben autópályával kötnek össze 
egy fejlettebb térséget egy kevésbé fejlettel, akkor az a források elvonását 
eredményezi az utóbbiból. A kevésbé fejlett térség helyi gazdasága ugyanis nem 
versenyképes a fejlettebb térségből beáramló árukkal és szolgáltatásokkal 
szemben. Tehát az autópálya megépülésével várhatóan növekszik majd a 
szakadék az ország keleti és nyugati része között. 

•  Az autópálya fizetővé tétele ellen a közvetlenül érintett települések folyamatosan 
tiltakoznak, hiszen így ezeken a településeken megugrik a közúti forgalom, és 
elviselhetetlen közlekedési és környezeti állapotok alakulnak ki. 

•  A tervezett autópályával párhuzamosan jelentős teljesítményekre képes vasúti 
fővonal halad. Az autópálya csökkenti a vasút kihasználtságát, ami újabb 
többletterheket ró az államháztartásra és ezen keresztül az összes állampolgárra. 

 
 
 
Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése megállapítja: „A Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a 
közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.” 

 
Az autópálya-építéssel, illetve az autópályákkal kapcsolatban a lakosságnak nem volt 

alkalma megismerni azokat a kutatási eredményeket, amelyek megkérdőjelezik az autópálya-
építés ésszerűségét és gazdaságosságát. A témával kapcsolatban alig jelennek meg a sajtóban 
az építést megkérdőjelezők aggályai illetve ellenérvei. Tehát súlyosan sérül az állampolgárok 
joga a közérdekű adatok megismerésére vonatkozóan, ugyanakkor ezen információhiány 
miatt sérül a szabad véleménynyilvánítás joga is. Az elmúlt években az egymást követő 
kormányok egyoldalúan az autópálya-építés szükségességét, annak előnyeit hangoztatták, 
miközben mélyen hallgattak az ellene szóló érvekről. (Ezáltal véleményünk szerint súlyosan 
megsértették a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 19. §-át is.) 

 
Példa erre az az – egyes hivatalos szervek által is gyakran hangoztatott – állítás, hogy „az 

autópálya-építés nem pusztán autonóm gazdaságpolitikai elhatározás, hanem az EU-tagsággal 
szemben támasztott követelmény, sőt esetleg már a tagsággá válás feltétele.” Ezzel szemben 
az EU dokumentumaiból az derül ki, hogy ők a magyarországi közlekedési infrastruktúra 
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fejlesztésében nem az autópálya-építéseknek adnának elsőbbséget. 1997-ben készített 
országvéleményük szerint “Magyarországnak valószínűleg a közúti közlekedés egyenletes 
növekedésével kell szembenéznie, és erőfeszítéseit a vasút és a belvízi hajózás használatára 
kell összpontosítania. Ez esetleg bátorítaná a magyar hatóságokat, hogy megváltoztassák 
jelenlegi politikájukat, amely főleg a közútra összpontosít.” 

Az EU Közlekedési Főigazgatósága az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi 
Szövetségnek 1997 áprilisában írt levelében egyértelműen leszögezte, hogy az Európai Unió 
“soha nem tett és nem is fog olyan kijelentést tenni, hogy Magyarország csak akkor 
csatlakozhat az EU-hoz, ha autópályákat épít.” A Neil Kinnock közlekedési főbiztos nevében 
írt levél hangsúlyozza, hogy egy ilyen állítás nem felelne meg az EU közlekedéspolitikájának, 
amely a környezet védelmét teszi az első helyre.  

Az Európai Politikakutatási Központ (Centre for European Policy Studies) nemrég 
tanulmányt készített több bank, az üzleti élet, az Európai Bizottság és a csatlakozni kívánó 
országok kormányai képviselőinek részvételével. A tanulmány szerint éppen a vasúti 
személyszállítás és árufuvarozás színvonalának emelése nélkülözhetetlen a kelet- és közép-
európai országokban, ha azok gazdasági téren fel kívánnak zárkózni az Európai Unióhoz.  

A Világgazdaság 1998. október 16-i számában a “Közlekedési PHARE: az EU nem ad a 
közutakra – Csak a vasútra jut pénz” című cikk szintén megállapítja, hogy az EU, 
meghirdetett politikájával összhangban, 1995 óta nem ad segélyt a magyarországi 
gyorsforgalmi utak építésére, viszont jelentős forrásokat biztosít a vasút felújítására és 
fejlesztésére. 

 
Mivel a Kormány a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának 

megvalósításáról szóló 2117/1999. számú határozatában az autópálya-hálózat jelentős 
bővítését irányozta elő több száz milliárd forint közpénz felhasználásával, rendkívül 
fontosnak tartjuk, hogy a T. Alkotmánybíróság mielőbb határozatot hozzon a bevezető 
sorainkban említett törvényhely esetleges alkotmányellenességével kapcsolatban. 
 

Az M3-as autópálya társadalmi-gazdasági és környezeti hatásaival kapcsolatban további 
adatokkal szívesen állunk rendelkezésükre. 
 
 Őszinte tisztelettel: 
 
 Beliczay Erzsébet Lukács András 
 elnökhelyettes elnök 
 
 
 
Mellékletek: 
1. Cikkek a Lélegzet című folyóiratból 

•  A magyar közúthálózat állapota (1999/7-8) 
•  Mitől csökkennek a közlekedési dugók? (1999/4) 
•  Közlekedés és költségek (1998/12) 
•  Díjmentes autópályákat! (1998/11) 
•  Európa irányt vált? (1998/10) 
•  Az angliai vidék pusztulása (1998/7-8) 
•  Kisebb útfelület – több dugó? (1998/7-8) 
•  Ki tudná eltüntetni a forgalmat? (1998/2) 
•  Az autópályák gazdasági hatása az Európai Unió kevésbé fejlett területeire (1997/7-8) 
•  Mégsem a sztrádák visznek Európába? (1997/5) 
•  A Világbank változó közlekedéspolitikája (1997/2) 
•  Helykitöltő autók (1996/10) 
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•  Mitől fejlődhet a magyar gazdaság? (1996/3) 
•  Az M3-as: Jobb későn...; Az EU másképp gondolja? (1996/2) 
•  Új utak – nagyobb forgalom (1995/5) 

2.  3 oldal az Utak üzleti szemléletű kezelése és finanszírozása című, 1998-ban megjelent világbanki 
tanulmányból 

3.  Merlyn Hyman: Az autópályák hatása az Európai Unió kevésbé fejlett térségeinek gazdaságára 
4.  A tüdőrákos és asztmás betegek számának alakulása 1980 és 1998 között 
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Budapest, 2000. január 12. 
Alkotmánybíróság 
Budapest 
Donáti u. 35-45. 
1015 
 
 
 
 
Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 
 

Szövetségünk 1999. szeptember 30-i keltezéssel beadványt nyújtott be a T. 
Alkotmánybíróság részére, amelyet Önök 746/B/1999. számon vettek 
nyilvántartásba. Beadványunkban azt kértük, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 
1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja alapján a Magyar Köztársaság 1999. évi 
költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS 
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetének  14. címszám (Kormányzati rendkívüli 
kiadások), 1. alcímszám alatt (Magyar Közlöny 1998/120. szám, 8174. oldal) „az 
Északkelet-Magyarországi Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető Rt. támogatása az M3-
as autópálya építésére” a Kiadás rovatban megjelölt 3 800,0 millió forinttal 
kapcsolatban az alkotmányellenesség fennállásának tényét megvizsgálni és arról 
határozatot hozni szíveskedjenek. 

Az azóta eltelt időszakban az idézett törvényhely végrehajtásra került. Ennek 
ellenére úgy véljük, hogy fontos elvi jelentősége lenne, amennyiben a t. 
Alkotmánybíróság határozatot hozna az idézett törvényhellyel kapcsolatban. 

Egyúttal beadványunkat kiegészítjük azzal a kéréssel is, hogy 
szíveskedjenek a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. 
évi CXXV. törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezetének  13. címszám (Fejezeti kezelésű előirányzatok), 2. 
alcímszám (Ágazati célelőirányzatok), 41. jogcím csoportszám (Gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztési program) rovatban megjelölt 27 200 millió forint 
támogatással (Magyar Közlöny 1999/121. szám, 8202. oldal) kapcsolatban az 
alkotmányellenesség fennállásának tényét megvizsgálni és arról határozatot 
hozni szíveskedjenek. 

Valószínűnek tartjuk, hogy az idézett törvényhely ellentétes a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 9. §-ával, 18. §-ával, 61. §-ának (1) bekezdésével és 70/D. §-ának (1) 
bekezdésével. 

 
 
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló T/1658. számú 

törvényjavaslat „Fejezeti indokolások” II: kötetének 1740. oldalán a következő 
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indokolás található a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési célelőirányzatra 
vonatkozóan: „A rendelkezésre álló forrás az M3 autópálya (Füzesabony–Polgár 
közötti szakasz) építésének folytatását, az M7 autópálya felújítását, a szekszárdi 
Duna-híd megépítésének megkezdését, az M1 autópálya restrukturálásával 
kapcsolatos kiadásokat, valamint a programhoz kapcsolódó előkészítési és tervezési 
munkákat finanszírozza.” 

Álláspontunk szerint, amelyet a korábbi beadványunkban kifejtettünk, az M3-as 
autópálya építésének a központi költségvetésből történő támogatása ellentétes az 
Alkotmánnyal. Sajnálatos módon azonban sem a 2000. évi költségvetési törvényből, 
sem az idézett törvényjavaslat indoklásából nem derül ki, hogy az említett 27 200 
millió forintból mekkora összeget irányoznak elő erre a célra. Jelen kérelmünk 
azonban az említett törvényhelynek csak az M3-as autópálya támogatására 
vonatkozó részére vonatkozik. 

Indoklásunkat részletesen kifejtettük a fent említett 1999. szeptemberi 
beadványunkban.  

Beadványunkat most újabb mellékletekkel is kiegészítjük. 
 
A témával kapcsolatos további információkkal szakértőink szívesen állnak a t. 

Alkotmánybíróság rendelkezésére. 
 
 Őszinte tisztelettel: 
 
 
 
 Beliczay Erzsébet Lukács András 
 elnökhelyettes elnök 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
1.  Idézetek az „Észak-Kelet-Magyarország gazdasági és infrastruktúra fejlesztésének 

összefüggése, különös tekintettel az M3-as autópálya megvalósításának társadalmi-
gazdasági-környezeti vonatkozásaira” című tanulmányból. 

2.  Idézet a Világbank országtanulmányából 
3.  Miniszterek állásfoglalása a fenntartható közlekedésről a Közép-Európai Kezdeményezés 

országaiban 
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1. MELLÉKLET 
 
 
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából a Deloitte & 
Touche átfogó tanulmányt készített “Észak-Kelet-Magyarország gazdasági és 
infrastruktúra fejlesztésének összefüggése, különös tekintettel az M3-as autópálya 
megvalósításának társadalmi-gazdasági-környezeti vonatkozásaira”. Az alábbiakban 
idézzük a tanulmány egyes megállapításait. 

 
„A megfelelő központi kormányzati, önkormányzati és gazdálkodói lépések nélkül 

az autópálya közvetlen hatásai önmagukban nem alkalmasak a területen kívánatos 
és szükséges gazdasági élénkülés megindításához, sőt a kivédetlen kedvezőtlen 
hatások a térség további periférizálódását erősíthetik.” 

 
„Rendelkezésre állnak ki nem használt alternatív szabad szállítási kapacitások, az 

adott irányba történő szállítás nem szűk kapacitás.” 
 
„Az autópálya önmagában nem okoz gazdasági fellendülést, ehhez sok tényező 

együttes jelenléte szükséges. Ezek között szerepel a műszaki fejlesztési potenciál, a 
szakképzett munkaerő, a megfelelő oktatási intézmények, az innováció orientált 
vállalkozók és vállalkozások, a hagyományos és kockázati tőkét kínáló pénzügyi 
infrastruktúra, a telekommunikációs infrastruktúra, valamint a vállalkozásbarát 
politikai és gazdasági környezet, közigazgatás.” 

 
„Az autópálya előnyei érvényesülhetnek a nyugaton a gépjármű, gép és 

elektronikai, gyógyszer és fogyasztási cikk iparban elterjedt “just in time” 
rendszereknél, melyek kis földrajzi távolságra és megbízható, pontos szállításra 
alapozva néhány órás készlettel dolgoznak. Azonban Szabolcs Szatmár fejletlen 
iparral és infrastruktúrával rendelkezik a fenti szektorokban, s földrajzilag viszonylag 
messze helyezkedik el a nyugati cégektől, melyek ilyen jellegű szállításra az ország 
nyugati felében levő telephelyeket részesítik előnyben. (S még onnan is igyekeznek 
a vasutat igénybe venni - például az Audi győri üzemének is ez a törekvése.)”  

 
„Ugyanazt az összeget autópálya építés helyett a beruházások támogatására 

fordítva sok tízezerrel több munkahelyet lehet létrehozni.” 
 
„A közlekedési infrastruktúra növelése megszűnteti azt az Európában már ritka 

helyzetet, hogy viszonylag nagy összefüggő területeket hagy érintetlenül a 
közlekedés. Az utak keresztbe szelik az élővilág mozgásának pályáit, az ökológiai 
folyosókat, s évezredes génkicserélési kapcsolatok szűnnek meg. 

 
...bizonyítható, hogy a transzport folyamatok által szállított szennyezőanyagok 

felhalmozódnak, akkumulálódnak a természetes környezetben. 
 
Kritikus a helyzet pl. a talajsavanyodás területén. Egy kilencvenéves ciklus alatt 

majdnem egy egész pH értéket csökkent BAZ megye mezőgazdasági talajainak 
kémhatása, s az összes terület egyötödének savassága már meghaladta azt a 
kritikus értéket, amely alatt a talajélet ellehetetlenül, s ezáltal a termőképessége is 
lecsökken.” 
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„Csakis a helyi természeti és humán  (természetesen fejleszthető) erőforrásokra 
szabad a fejlesztéseket alapozni és méretezni. A gazdasági szerkezetnek meg kell 
felelnie az ökológiai feltételrendszernek.” 

 
„Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén az autópályához közeli városok, 

kisvárosok számára jelentkezhetnek gazdasági előnyök. A ma és az autópálya építés 
után is a perifériát alkotó, főként kistelepüléseket tekintve azonban nem lehetnek 
illúziónk. Ők kimaradnak az autópálya közvetlen előnyeiből, miközben közvetlenül 
vagy közvetve ők is részesednek a beruházás terheiből. Lemaradásuk további 
elmélyülése, ennek következtében a népességvándorlás felújulása várható.” 

 
„Tapasztalatok alapján a különféle címeken kivetett, és az úthálózat 

finanszírozását célzó állami adókból (gépjárműadó, az üzemanyagra vonatkozó 
fogyasztási adó stb.) származó bevételek nagyságrendje nem elegendő új 
autópályák állami beruházások formájában történő finanszírozására. A magyar 
gazdaság jelenleg is túladóztatott, az adóterhek további növelése az úthálózat 
fejlesztéséhez szükséges források előteremtése érdekében igen kedvezőtlen 
folyamatokat váltana ki a gazdaság egészében.” 

 
„Megalapozottnak tűnik az a feltételezés, amely szerint jelenleg nem nehéz olyan 

befektetési lehetőségeket találni, ahol az autópályánál nagyobb jövedelmezőséget 
lehet elérni (pl. szállodarekonstrukciós program).” 

 
„Ami a logikai összefüggéseket illeti, az autópálya-építés a legközvetlenebbül a 

beruházások, illetve konkrétabban a beruházási multiplikátor hatás révén hat a 
gazdasági fejlődésre, ami időben meglehetősen korlátozott dinamikus hatásként 
minősíthető.” 

 
„Az általa indukált kereslet révén az autópálya-építés kedvezően érinti a 

kapcsolódó szolgáltatások (az út mentén létesítendő vendéglők, szállodák, 
benzinkutak, javítóműhelyek, bankfiókok, üzletek, esetleg raktárak stb.) fejlődését. Ez 
helyi, illetve településfejlesztő hatás, amely az út menti 2-10 km széles sávra terjed 
ki. Területfejlesztő hatása csekély.” 

 
„A kelet-magyarországi autópálya esetében nincs szó szűk keresztmetszetek 

megszüntetéséről. Az autópálya mentén fekvő települések eddig is megközelíthetők 
voltak.” 

 
“Nincs szó továbbá arról, hogy a kelet-magyarországi autópálya olyan országokkal 

javítja a közlekedési-áruszállítási feltételeket, amelyekkel Magyarország 
külgazdasági kapcsolatai - legalább is rövid és közép távon - dinamikusan 
növekednének.” 

 
„Nemzetközi példák utalnak arra, hogy az autópálya építés csak bizonyos 

feltételek, növekedési hajtóerők megléte esetén vált ki helyi, regionális vagy 
nemzetgazdasági szinten növekedési impulzusokat. E feltételek, illetve hajtóerők 
közé a következő tényezők, illetve azok országonként és régiónként eltérő 
kombinációja tartozik: 
•  műszaki fejlesztési potenciál; 
•  szakképzett munkaerő; 
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•  oktatási intézmények; 
•  innováció-orientált vállalatok és vállalkozók; 
•  hagyományos és kockázati tőkét kínáló pénzügyi infrastruktúra; 
•  telekommunikációs infrastruktúra; 
•  vállalkozásbarát helyi politikai-gazdasági környezet, közigazgatás.” 
 

„Az empirikus vizsgálatok is igazolják azt a logikai összefüggést, amely szerint a 
lassúbb közlekedés által elvesztegetett idő a gazdaság, ezen belül a szolgáltatások 
jelenlegi állapota mellett nem olyan súlyú, hogy ez komoly gazdasági veszteséget 
okozna.” 

 
„A magyarországi vállalkozások túlnyomó többségének a költségérzékenysége 

nem érte el azt a kritikus tömeget, amikor az utazási és/vagy szállítási idő 
csökkenése érzékelhető költség-megtakarítást és/vagy jövedelmezőségi 
pozíciójavulást eredményez. A gazdasági konjunktúra javulása ezt a helyzetet 
bizonyos mértékben módosíthatja. Az időmegtakarítás jelentősége még csekélyebb a 
turistaforgalom és a szabadidős utazások esetében.” 
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2. MELLÉKLET 
 

A Világbank a magyar közúthálózatról 
 
 
A Világbank 1999. évi országtanulmánya* részletesen foglalkozik Magyarország 
közlekedési ágazatával is. Az alábbiakban a tanulmánynak a közúthálózatról szóló részét 
idézzük. 
 

„Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeivel összefüggésben két téma vált 
sürgetően megoldandóvá a közúthálózat vonatkozásában: (1) a közúthálózat fenntartása és 
felújítása, valamint (2) a közutak finanszírozási rendszere. A már meglévő közutak nagy 
részét fel kellene újítani, illetve rendszeresen karbantartani, különösen az országos 
közúthálózat másodlagos útjait. Ezen túlmenően Magyarországnak meg kell erősítenie az 
elsődleges úthálózat egy részét is, hogy megfeleljen az EU azon követelményének, hogy az 
utak elbírják a 11,5 tonnás tengelyterhelésű járműveket (a KHVM 2000 km megerősítését 
javasolja, 150 híddal együtt).  

Magyarország nagy hangsúlyt fektet az autópálya-építésekre, mint annak eszközére, hogy 
megfeleljen a TEN [Transz-Európai Hálózat] folyosókra vonatkozó fejlesztési javaslatoknak, 
valamint hogy felzárkózzon Nyugat-Európához. Magyarország ma 336 km autópályával 
rendelkezik, ami kevesebb, mint az EU átlaga a népességhez, illetve a nemzeti jövedelemhez 
viszonyítva. Azonban Magyarország egy főre jutó nemzeti jövedelme is alacsonyabb mint az 
Európai Unióé. Ésszerűtlen lenne a túl gyors autópálya-építés az egyéb ágazatokban történő 
beruházások rovására. Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a TEN folyósokra keresleti 
oldalról tekintünk (ahogy a teher- és személygépkocsik üzemeltetői nézik), akkor sokat lehet 
elérni kisebb kiadásokkal is. Először is a határátkelőkön lévő szűk keresztmetszeteket kell 
feloldani, ami tulajdonképpen már folyamatban van. Másodszor, az elmaradt fenntartási és 
felújítási munkákat kell elvégezni, hogy csökkenjenek a jármű-üzemeltetési költségek. 
Harmadszor, a már meglévő utakat és hidakat kell korszerűsíteni a sebesség, forgalmi 
kapacitás, teherbírás és közlekedésbiztonság vonatkozásában. Magyarországon viszonylag 
kevés a településeket elkerülő út, amely az átmenő és a helyi forgalmat egyaránt szolgálná. 
Ajánlatos lenne, ha a KHVM ezeket a korszerűsítéseket folyosók teljes hosszára tervezné 
meg, mivel a lehetséges haszon nagy része elvész, amennyiben ezek a javítások szétszórtan 
történnek. Fontos megjegyezni, hogy a fenti megközelítés az összes magyar közúthasználót 
érintené kedvezően, akik közül sokan nem engedhetik meg maguknak a fizető autópályák 
használatát.” 
 
 
*Hungary – On the Road to the European Union. A World Bank Country Study, Washington, 
1999. november 
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3. MELLÉKLET 

Miniszterek állásfoglalása  
 

Fenntartható közlekedés  
a Közép-Európai Kezdeményezés országaiban∗  

 
A KEK tagországok környezetvédelmi minisztereinek, illetve 
a környezetvédelemért felelős állami vezetőinek állásfoglalása  

 
 
Előszó 
 
A Közép-Európai Kezdeményezés tagországai, nevezetesen Albánia, Ausztria, Belorusszia, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, 
Moldávia, Románia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna környezetvédelmi miniszterei, 
illetve a környezetvédelemért felelős állami vezetői  
 
! aggódva a közlekedés okozta súlyos környezetvédelmi károk és egészségkárosodások  miatt, és 

szükségesnek tartva, hogy ezeket a károsodásokat visszaszorítsuk és elfogadható korlátok között 
tartsuk, különösen a levegő- és zajszennyezésre valamint üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásra vonatkozóan; 
 

! ismerve azokat az előnyöket, amelyek a tömegközlekedés és a vasúti áruszállítás jelenleg még 
viszonylag széleskörű használatával járnak a KEK egyes országaiban, és aggódva amiatt a 
folyamat miatt, hogy a környezetet kevésbé károsító közlekedési módok, különösen a vasúti és a 
tömegközlekedés, egyre inkább háttérbe szorulnak a közúti és a légi közlekedéssel szemben; 
 

! tudva, hogy a földrajzi helyzetéből adódóan a közép-Európai térség a kontinens egyik 
közlekedési csomópontja, és így várható, hogy a jövőben a forgalom, különösképpen a 
tranzitforgalom, megsokszorozódik; 
 

! vizsgálva a közlekedés, a területhasználat, a kereskedelem, a közlekedési szokások, a gazdasági 
és a környezeti fejlődés összefüggéseit; 
 

! aggódva amiatt, hogy a közlekedés miatt keletkező környezeti és társadalmi károk hatalmas 
külső költségeit még mindig nem a szennyezők fizetik meg, ami a közlekedési piac 
torzulásaihoz vezet és rontja a környezetvédelmi szempontból előnyösebb közlekedési módok 
piaci helyzetét ; 
 

! számolva hogy a KEK tagországai közötti jelentős eltérésekkel, különösen azzal hogy az egyes 
országokban más-más szinten áll a környezetvédelmi szempontból előnyösebb infrastruktúra 
kiépítettsége, valamint, hogy eltérőek a környezetbarát közlekedési módok infrastruktúrájának 
és járműparkjának logisztikai javítását célzó beruházásokra és együttműködésre. 

 
! halaszthatatlannak tartva a közlekedés fenntartható fejlesztését és a közlekedés 

környezetvédelmi felelősségének megvalósulását; 
 

                                                 
∗  A fenntartható közlekedésről szóló miniszteri állásfoglalást a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) Környezetvédelmi és 
Közlekedési Alcsoportja dolgozta ki. Erre az 1996. szeptember 26-27-én, Grazban, a KEK tagországok környezetvédelmi 
minisztereinek részvételével rendezett konferencia határozatának értelmében került sor. Az állásfoglalást 1997. június 25-én, 
az ENSZ Közgyűlésének rendkívüli ülésén a KEK tagországok környezetvédelmi miniszterei, illetve környezetvédelemért 
felelős állami szerveinek vezetői (Olaszország kivételével) elfogadták és aláírták. 
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! tartjuk magunkat az 1992. évi riói Környezet és Fejlődés ENSZ világkonferencián, a Lucernben 
és Szófiában tartott páneurópai konferencián, az ENSZ emberi településekről szóló 1996-ban 
Isztambulban rendezett 2. Habitat konferenciáján és egyéb nemzetközi fórumokon hozott 
határozatokhoz környezetvédelemre és közlekedésre vonatkozóan; 
 

elhatároztuk, hogy szorosan együttműködünk a fenntartható közlekedési rendszer megvalósítása 
érdekében a KEK térségében. Ennek a célnak az érdekében fogadtuk el ezt az állásfoglalást,  amelyben  
kinyilvánítjuk a fenntartható közlekedés megteremtésének szükségességét, felvázoljuk azokat az 
intézkedéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a fenntarthatóság fokozatos megvalósításához, valamint 
ajánlásokat tegyünk  azokra a területekre, ahol a tagországok között további együttműködésre van 
szükség és lehetőség. 
 
 
A tagországok hatáskörüknek megfelelően az alábbi vállalásokat teszik. 
 
A. A közlekedést a fenntartható fejlődés követelményeit szem előtt tartva alakítjuk. 
 

•  A fenntartható fejlődés alapelveit beépítjük a közlekedéspolitikába is, azaz érvényt szerzünk 
az elővigyázatosság, a megelőzés, a védelem és a „szennyező/használó fizessen” alapelveinek. 
Emellett tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét, valamint az OECD vancouveri 
konferenciáján és az OECD Környezetileg fenntartható közlekedési programja  keretében 
kidolgozott alapelveket (ld. a mellékletet). 

 
•  A fenntartható közlekedés megvalósítását célzó, minden tagországra érvényes irányelveket 

alakítunk ki, különös tekintettel további környezetvédelmi terveknek és stratégiai környezeti 
hatástanulmányoknak, mint a KEK-térségben történő integráció fontos eszközeinek, a 
kidolgozására és továbbfejlesztésére. 

 
•  Támogatjuk azokat a közlekedési ágakat, amelyek leginkább hozzájárulnak a fenntartható 

közlekedés megvalósításához, így azokat, amelyek környezetileg megbízhatók, a legkevésbé 
károsak az egészségre, kímélik és hatékonyan használják a nyersanyagokat és az 
energiaforrásokat, a legkevésbé területigényesek, a lehető legkevesebb külső költséggel 
járnak, társadalmilag elfogadhatók és a legbiztonságosabbak. 

 
 
B. Környezetvédelmi célokat és normákat fogalmazunk meg és vezetünk be a közlekedés 

területén. 
 

•  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival és a kritikus terhelési szintekkel 
összhangban újabb normákat és határértékeket állapítunk meg.. Ez vonatkozik a 
levegőtisztaságra (például szilárd részecskék és a benzol koncentrációjára), a víztisztaságra, a 
talaj állapotára és a zajra, figyelembe véve a területhasználat összefüggéseit is. 

 
•  A tudományos kutatás naprakész eredményeit és a WHO ajánlásait figyelembe véve 

meghatározzuk a rákkeltő anyagok kockázati szintjeit. 
 

•  Kidolgozzuk az energiahatékonyság és a nem megújuló erőforrások felhasználásának 
kritériumrendszerét. 

 
•  A legjobb elérhető technológiának megfelelően, valamint az élenjáró környezetminőségi 

szabványokkal és célkitűzésekkel összhangban lévő környezeti normákat állítunk fel a 
járművek kipufogógáz-kibocsátásának, energia-felhasználásának és zajkibocsátásának 
csökkentése érdekében. Ennek megfelelő normákat alkalmazunk az üzemanyagok 
minőségével és a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatban is. 
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•  Számszerű célkitűzéseket fogalmazunk meg a légszennyező anyagok, az üvegház-hatást 

kiváltó gázok (mindenekelőtt a szén-dioxid), a víz- és a talajszennyezés, az 
energiafelhasználás és a zajszennyezés csökkentésére. 

 
 
C. Kidolgozzuk és a gyakorlatban is megvalósítjuk a fenntartható személy- és áruszállítást 

elősegítő stratégiákat és konkrét intézkedéseket. 
 

•  A közlekedési és az infrastrukturális koncepciókat, valamint területhasználati programokat 
környezetileg elfogadhatóvá alakítjuk át. Azoknak az infrastrukturális beruházásoknak 
biztosítunk előnyt, amelyek a környezetre kedvező hatással vannak: 
∗  a tervek, koncepciók és programok, valamint megvalósításuk várható környezeti, 

gazdasági és társadalmi hatásáról előzetes tanulmányokat készítünk, 
∗  már a tervezési, költségszámítási fázisban beépítjük a környezetvédelmi kritériumokat. 

 
•  A fenntartható közlekedést és az országok közötti együttműködést elősegítő intézkedésekre és 

eszközökre vonatkozó kutatási programokat és gyakorlati kísérleteket tervezünk és valósítunk 
meg:  
∗  kísérleteket végzünk a közlekedési igények befolyásolására, a közlekedési szokások 

átalakítására és a gazdasági eszközök alkalmazására, 
∗  támogatjuk a tömeg-, a kerékpáros és a gyalogos közlekedést, valamint az intermodális 

hálózatokat elősegítő technológiát, infrastruktúrát és logisztikát, 
∗  támogatjuk a vasúti, a tengeri és  vízi, valamint a kombinált áruszállítást elősegítő 

technológiát, infrastruktúrát és logisztikát. 
 

•  Visszaszorítjuk a közúti közlekedés iránti igényt: 
∗  olyan területhasználati terveket valósítunk meg, amelyek csökkentik a szállítási távolságot 

és korlátot szabnak a beépített területek terjeszkedésének, 
∗  intézkedéseket hozunk a tehergépjárművek teherbírása és a személyautók 

befogadóképessége kihasználásának javítására. 
 

•  Javítjuk a közlekedés hatékonyságát: 
∗  a forgalmat a fajlagosan alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és energiafelhasználású 

közlekedési módok felé tereljük, 
∗  a már meglévő közlekedési kapacitásokat a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk. 

 
•  A közlekedést úgy szervezzük át, hogy az megfeleljen a környezetvédelmi 

követelményeknek: 
∗  növeljük a vasúti, az autóbusz- és egyéb tömegközlekedés vonzerejét a szolgáltatások, a 

menetrendek és a járműpark javításával a nemzetközi, a helyközi és a helyi közlekedésben 
egyaránt, 

∗  javítjuk a vasúti és a kombinált fuvarozást, továbbá az együttműködést és a több 
közlekedési módot kombináló fuvarláncokat, 

∗  úgy fejlesztjük és javítjuk a közlekedési hálózatot, infrastruktúrát és logisztikai rendszert, 
hogy előnyben részesítjük a vasúti és tömegközlekedést, a kombinált fuvarozást, a tengeri 
(partmenti) és belvízi áruszállítást, figyelembe véve a környezetvédelmi szempontokat. 

∗  javítjuk a kerékpározás és a gyalogos közlekedés infrastrukturális feltételeit, valamint 
kiterjesztjük a forgalomcsillapítási intézkedéseket, 

∗  a lakosságot és a környezetet óvó intézkedéseket dolgozunk ki és valósítunk meg a 
közlekedési folyosók és az utak tervezése, építése és üzemeltetése során. 

 
•  Az elérhető legjobb technológia alkalmazását szorgalmazzuk: 
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∗  elősegítjük a járművek környezeti szempontokra épülő korszerűsítését és cseréjét, 
valamint javítjuk a járművek környezetvédelmi és műszaki színvonalát, 

∗  jelentősen visszaszorítjuk a járművek fajlagos károsanyag-kibocsátását, zajszennyezését és 
üzemanyag-fogyasztását, valamint a legkorszerűbb technológiára alapuló kibocsátási és 
üzemanyag-felhasználási normákat állapítunk meg, 

∗  biztosítjuk, hogy a járművek a lehető leggyorsabban eleget tudjanak tenni a fentiek szerint 
előírt normáknak, 

∗  támogatjuk a megújuló energiaforrásokra épülő technológiai megoldásokat, 
∗   a lehető leggyorsabb ütemben kiszorítjuk a piacról az ólmozott benzint, és olyan 

üzemanyagokat kínálunk, amelyek kevésbé szennyezik a környezetet és jelentősen 
kevesebb rákkeltő anyagot (köztük benzolt) tartalmaznak. 

 
•  A közlekedésben résztvevőkkel fizettetjük meg a közlekedés összes költségét: 

∗  a közlekedés árait arányba állítjuk a megtett távolsággal, amelynek egyik eszköze a 
területi úthasználati díj bevezetése, 

∗  meghatározzuk és megfizettetjük a közlekedés külső költségeit, különös tekintettel  a 
közlekedési balesetekre, a környezeti károkra és az egészségi ártalmakra nemzetközi 
szinten, 

∗  szorgalmazzuk a gazdasági  eszközök széles körű alkalmazását, így a parkolási díjak és az 
úthasználati díjak bevezetését is. 

 
•  Népszerűsítjük a környezetbarát közlekedési szokásokat: 

∗  kampányok keretében hívjuk fel a lakosság figyelmét a vasúti és a tömegközlekedés, a 
kerékpározás és a gyalogos közlekedés előnyeire, 

∗  beépítjük a környezeti szempontokat a közlekedési oktatásba, 
∗  megvalósítjuk a közlekedési igények befolyásolását, például vállalatok esetében, 
∗  elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedéssel kapcsolatos döntések 

előkészítésében. 
 
 
D. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti szempontból előnyös közlekedésfejlesztésre, 

különösen  
 
•  környezeti vagy egészségügyi szempontból veszélyeztetett helyeken: 

∗  további, a jelenlegieknél szigorúbb intézkedéseket vezetünk be az egészségi és környezeti 
ártalmak szintjének elfogadható mértéken  belül tartására ott, ahol az ökoszisztéma fokozottan 
érzékeny, ahol a szennyezettség meghaladja a kritikus terhelést, ahol a földrajzi és domborzati 
adottságok súlyosbítják a lég- és a zajszennyezés hatásait, valamint ahol egyedülállóan értékes 
természeti erőforrások és képződmények találhatók, 

∗  a veszélyeztetett területek sajátos körülményeit figyelembe vevő környezetminőségi normákat 
veszünk át illetve határozunk meg, azaz az átlagosnál szigorúbb eszközökkel csökkentjük a 
lég- a talaj- a víz- és a zajszennyezésből, valamint a területhasználatból fakadó károkat, 

∗  az eddiginél gyorsabban és hatékonyabban fejlesztjük és bővítjük a vasúti és kombinált 
fuvarozás infrastruktúráját és logisztikai rendszerét, javítjuk versenyképességén annak 
érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben tereljük át a forgalmat a közutakról a 
környezetileg kevésbé káros szállítási módok felé, 

∗  mivel ezeken a területeken a közlekedés külső költségei is magasabbak, olyan technikákat, 
pénzügyi eszközöket és intézkedéseket vezetünk be, amelyek tükrözik a többletköltségeket, 

∗  elősegítjük olyan forgalomszervezési rendszerek és intézkedések, amelyek korlátozzák a 
forgalmat környezeti, egészségügyi és biztonsági okokból, s egyúttal olyan követelmény- és 
ösztönző rendszert alakítunk ki, amely a a lehető legkisebb károsanyag- és zajkibocsátású, 
valamint energiafogyasztású közlekedési módok alkalmazására sarkall, 

∗  a közlekedési infrastruktúra kedvezőtlen környezeti hatásait csökkentő és korlátozó 
intézkedéseket vezetünk be. 
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•  városi területeken: 

∗  megtartjuk az átmeneti gazdaságú KEK-tagországok városaiban a tömegközlekedés magas 
arányát, javítjuk a villamosközlekedés, a felszín alatti és a buszközlekedést a létesítmények és 
a járművek megfelelő karbantartásával, valamint a szolgáltatási színvonal emelésével, az 
igényekhez való igazodással, 

∗  a járművek fejlesztése során olyan technológiát alkalmazunk, amely a környezet és az utasok 
számára is a legkedvezőbb, 

∗  a várostervezés és az övezeti besorolások során a megtett távolságok csökkentésére 
törekszünk, megfékezzük a városok túlzott terjeszkedését, csökkentjük az személygépkocsi-
függőséget, valamint a lehető legkisebbre csökkentjük a terület- és az energia fogyasztását, 

∗  arra ösztönzünk, hogy a városrendezési és területhasználati tervekben elsődleges 
szempontként vegyék figyelembe a hatékony tömegközlekedés, valamint a kerékpáros és a 
gyalogosközlekedés követelményeit, 

∗  indítványozzuk a forgalomcsillapítás kiterjesztését, a kerékpáros és a gyalogosközlekedés 
számára megfelelő feltételeket biztosítót útvonalak kialakítását, 

∗  népszerűsítjük a kerékpáros és a gyalogosközlekedést, javítjuk feltételeit és infrastrukturális 
hátterét, 

∗  lakott területen korlátozzuk a személy- és teherautó-forgalmat, így csökkentve a környezeti és 
egészségügyi ártalmakat, 

∗  a létező leghatékonyabb eszközökkel igyekszünk visszaszorítani a személyautók használatát, 
∗  a tömegközlekedés, a kerékpáros és a gyalogosközlekedés népszerűsítését célzó kampányokat 

folytatunk, elősegítjük a közlekedési és autóvezetési ismeretek oktatását. 
 
•  a tranzitfolyosókban elhelyezkedő területeken: 

∗  a fő nemzetközi folyósokon  első számú feladatunknak tekintjük a vasúti és a kombinált 
fuvarozás fejlesztését, az együttműködési lehetőségek kiaknázását és az együttműködés 
akadályainak elhárítását, a vasúti és a kombinált fuvarozás logisztikai és infrastrukturális 
hátterének kibővítését és a több közlekedési módot alkalmazó fuvarozási nemzetközi 
rendszerek fejlesztését, 

∗  csökkentjük a várakozási időt a határátkelőhelyeken és javítjuk felszereltségüket. 
 
•  a háború sújtotta területeken: 

∗  biztosítjuk, hogy a háborúkban kárt szenvedett vagy megsemmisült közlekedési hálózatokat és 
rendszereket környezetileg, társadalmilag és területhasználat szempontjából is megfelelően  
állítják helyre, az újjáépítések során előnyben részesítjük a vasúti és a tömegközlekedési 
hálózat és szolgáltatások helyreállítását, valamint az újjáépítésre szoruló közúti hálózat 
környezeti és biztonsági hátrányait enyhítő intézkedéseket hozunk. 

 
 
E. Együttműködünk az itt felsorolt területeken: 
 

•  a környezeti szempontokat, szabványokat és célkitűzéseket beépítjük a hosszú távú 
közlekedési, területrendezési és városfejlesztési elképzeléseinkbe és a területhasználati 
tervekbe, 

•  tovább dolgozunk a hosszú távra szóló, közösen kialakított környezetvédelmi eszközök 
(környezetvédelmi tervek, stratégiai környezeti hatástanulmányok, stb.) fejlesztésén, valamint 
kibővítjük a közös tervezést a közlekedés kérdéskörével is, 

•  a környezeti és rendezési terveket, valamint a környezetszennyezés megfékezését többoldalú 
és regionális együttműködések keretében határainkon túlra is kiterjesztjük, 

•  kidolgozzuk a C és a D pontban felsorolt stratégiai tervek és konkrét intézkedések 
megvalósításához szükséges eszközrendszert, 

•  értékeljük az elkészült környezeti és gazdasági hatástanulmányokat, és ezekre alapuló 
infrastrukturális beruházásokat valósítunk meg, 
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•  közösen tervezett kísérleteket és kutatási programokat hajtunk végre, amelyek példát 
mutatnak a fenntartható közlekedés megvalósítására, 

•  közösen indítunk ismeretterjesztő és tájékoztató kampányokat, amelyekben a közlekedés 
fenntarthatóságának szükségességére hívjuk fel az emberek figyelmét, 

•  nemzetközi testületekben is együttműködünk annak érdekében, hogy a kifejezetten a térségre 
jellemző közlekedési problémákra fenntartható megoldásokat találjunk, 

•  szorgalmazzuk a környezetbarát közlekedés megvalósulásán dolgozó hatóságok és 
szervezetek együttműködését a térségben, információ- és tapasztalatcsere útján, tájékoztató 
anyagokkal, az intézkedéseket, az együttműködést és a közös kutatási tevékenységet 
meghatározó programok kialakításával. 

 
A Közép-Európai Kezdeményezés  tagországainak környezetvédelmi miniszterei, illetve a 
környezetvédelemért felelős állami vezetői megbízzák a Környezetvédelmi és Közlekedési 
Alcsoportot az jelen állásfoglalás továbbfejlesztésével, valamint a megvalósítás összehangolásával  és 
értékelésével. 
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Melléklet 
 
I. A fenntartható közlekedés Vancouverben elfogadott alapelvei: 
(Az alapelveket az OECD 1996 márciusában, Vancouverben tartott,  „Környezetileg fenntartható 
közlekedés” című konferenciáján elhangzott javaslatok alapján az OECD PPCG Közlekedési csoportja 
állította össze és hagyta jóvá.) 
 
•  Elérhetőség: Minden embernek joga van arra, hogy ésszerű korlátok között elérjen más 

embereket, helyeket, árukat és szolgáltatásokat.  
 
•  Egyenlőség: A nemzetek, az állami szervek és a közlekedési szervezetek feladata, hogy 

társadalmi, regionális és életkori tényezőktől függetlenül egyenlő lehetőségeket biztosítsanak 
mindenkinek, köztük a nőknek, a szegényeknek, a vidéken élőknek, a fogyatékosoknak és a 
gyermekeknek, alapvető közlekedési igényeik megvalósításához. A fejlett gazdaságoknak együtt 
kell működniük a fejlődő gazdaságokkal, hogy elősegítsék a fenntartható közlekedési rendszer 
kialakítását. 

 
•  Az egyén és a közösség felelőssége: Az egyének és a közösségek feladata, hogy természeti 

környezetük fennmaradását szolgálják, fenntartható közlekedési és fogyasztási megoldásokat 
válasszanak. 

 
•  Egészség és biztonság: A közlekedési rendszerek tervezése és működtetése során elsődleges 

szempontként kell figyelembe venni az egészség védelmét (beleértve a testi és lelki egészséget és 
a társadalmi jólétet is), az emberek biztonságát és a közösségek, települések életminőségének 
javítását. 

 
•  Oktatás és társadalmi részvétel: Az egyes embereknek és a lakossági szerveződéseknek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fenntartható közlekedési megoldások döntéshozatali 
folyamatában részt vehessenek, és a döntéshozatalhoz szükséges tudást és eszközöket 
elsajátíthassák. 

 
•  Integrált tervezés: A közlekedési kérdésekben döntési felelősséggel bíró szakembereknek 

törekedniük kell arra, hogy más, kapcsolódó területek, így a környezetvédelem, az egészségügy, 
az energetika, a pénzügy és a városrendezés szakembereinek, szervezeteinek véleményét is 
kikérjék a tervezés során. 

 
•  Területhasználat és erőforrás-gazdálkodás: A közlekedési rendszerek megvalósítása csakis a 

földterületek és más természeti erőforrások leghatékonyabb felhasználása, az élőlények 
természetes környezetének védelme és a biodiverzitás fenntartása mellett történhet. 

 
•  A környezetszennyezés megelőzése: A közlekedési igényeknek úgy kell megfelelni, hogy a 

kibocsátott anyagok ne károsítsák az emberek egészségét, ne okozzanak éghajlatváltozást, ne 
veszélyeztessék a Föld élőlényeinek fennmaradását és ne borítsák fel az ökológiai folyamatok 
egyensúlyát. 

 
•  Gazdasági jólét: Az adó- és a gazdaságpolitika a fenntartható közlekedést kell szolgálja. Olyan 

piaci mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek révén a közlekedést igénybe vevők igazságosan 
megfizetik a jelenlegi és a jövőben várható társadalmi, gazdasági és környezeti költségeket.  

 
 
 
 
II. A környezeti szempontból fenntartható közlekedés fogalmának meghatározása 
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A környezeti szempontból fenntartható közlekedés ismérveit az OECD keretében kerültek 
kidolgozásra. Ezt a meghatározást a Közép-Európai Kezdeményezés Környezetvédelmi és 
Közlekedési Alcsoportja 3. ülésén, 1997. március 10-én, Bécsben jóváhagyta. 
 
A környezeti szempontból fenntartható közlekedés olyan közlekedés, amely nem  veszélyezteti  a 
lakosság egészségét és az ökoszisztémákat, és a közlekedési igényeket úgy elégíti ki, hogy (a) a 
megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, és 
(b) a nem megújuló erőforrásokat az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménél 
lassabban használja fel. 
 

Fordította: Nagy Judit 
A fordítást az eredetivel egybevetette: dr. Mészáros Péter 



1465 Budapest, Pf. 1676 •  Telefon: (1) 411-0509, 411-0510 
Fax: (1) 266-0150 •  E-posta: levego@levego.hu •  Honlap: www.levego.hu 

 
 
 
 

Budapest, 2000. május 30. 
Alkotmánybíróság 
Budapest 
Donáti u. 35-45. 
1015 

 
 
 
 

Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 
 
Az Alkotmánybíróság Főtitkárának 2000. május 19-én kézhezvett 746/B/1999./3. 

számú levelére válaszolva kérjük, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 
XXXII. törvény 37. §-a alapján – az 1999. szeptember 30-i és 2000. január 17-i 
dátummal benyújtott beadványainkban szereplő indokoknak megfelelően – a Tisztelt 
Alkotmánybíróság semmisítse meg a Magyar Köztársaság 2000. évi 
költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, 
HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetének „13. címszám (Fejezeti 
kezelésű előirányzatok), 2. alcímszám (Ágazati célelőirányzatok), 41. jogcím 
csoportszám (Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program) rovatban megjelölt 
27 200 millió forint támogatás” (Magyar Közlöny 1999/121. szám, 8202. oldal) 
tételt. A mondott jogszabályhely alkotmányellenességének kérdéseivel és a sértett 
alkotmányhelyekkel az említett beadványainkban, valamint azok mellékleteiben 
részletesen foglalkoztunk. 

Az említett törvényhely megsemmisítésével elérhető, hogy az egyébként a mai napig még 
be nem állott tényleges jogsérelmek ne is következhessenek be, valamint hogy a hasonló 
jellegű alkotmányellenes jogszabályok meghozatalának esélye csökkenjen. 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény 25. § (2) bekezdésének megfelelően a témával 
kapcsolatos további információkkal szakértőink készséggel állnak a T. Alkotmánybíróság 
rendelkezésére. 
 

 Őszinte tisztelettel: 
 
  Lukács András 
  elnök 
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Budapest, 2001. augusztus 27. 
 
 
Alkotmánybíróság 
Budapest 
Donáti u. 35-45. 
1015 
 
 
 
 
 
Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 
 
 

Szövetségünk 1999. szeptember 30-i keltezéssel beadványt nyújtott be a T. 
Alkotmánybíróság részére, amelyet Önök 746/B/1999. számon vettek 
nyilvántartásba. Beadványunkban azt kértük, hogy az Alkotmánybíróságról szóló 
1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja alapján a Magyar Köztársaság 1999. évi 
költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS 
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetének  14. címszám (Kormányzati rendkívüli 
kiadások), 1. alcímszám alatt (Magyar Közlöny 1998/120. szám, 8174. oldal) „az 
Északkelet-Magyarországi Autópálya-fejlesztő és -üzemeltető Rt. támogatása az M3-
as autópálya építésére” a Kiadás rovatban megjelölt 3 800,0 millió forinttal 
kapcsolatban az alkotmányellenesség fennállásának tényét megvizsgálni és arról 
határozatot hozni szíveskedjenek. 

Ezt a beadványunkat 2000. január 12-én kelt levelünkben kiegészítettük azzal a 
kéréssel, hogy szíveskedjenek a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről 
szóló 1999. évi CXXV. törvény XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezetének  13. címszám (Fejezeti kezelésű előirányzatok), 2. 
alcímszám (Ágazati célelőirányzatok), 41. jogcím csoportszám (Gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztési program) rovatban megjelölt 27 200 millió forint támogatással 
(Magyar Közlöny 1999/121. szám, 8202. oldal) kapcsolatban az alkotmányellenesség 
fennállásának tényét megvizsgálni és arról határozatot hozni szíveskedjenek. 

Az azóta eltelt időszakban az idézett törvényhelyek nagyobb részt végrehajtásra 
kerültek. Ennek ellenére úgy véljük, hogy fontos elvi jelentősége lenne, amennyiben 
a T. Alkotmánybíróság határozatot hozna az idézett törvényhelyekkel kapcsolatban. 
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Egyúttal az említett korábbi beadványainkat most kiegészítjük azzal a 

kéréssel, hogy szíveskedjenek a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi 
költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. §-a a) és b) pontjával 
kapcsolatban (ezek tartalmazzák az M3-as autópálya építésének támogatását), 
valamint a XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezetének 24. címszám, 1. 
alcímszám „Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása autópálya-építés céljára” 
rovatban (Magyar Közlöny, 2000/128. szám, 8503. oldal) megjelölt 35 200,0 és 
36 000,0 millió forint támogatással (ez is tartalmazza az M3-as autópálya 
építésének támogatását) kapcsolatban az alkotmányellenesség fennállásának 
tényét megvizsgálni és arról határozatot hozni szíveskedjenek. 

Valószínűnek tartjuk, hogy az idézett törvényhelyek ellentétesek a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya 9. §-ával, 18. §-ával, 61. §-ának (1) bekezdésével és 70/D. 
§-ának (1) bekezdésével. 

 
Indoklásunkat részletesen kifejtettük a fent említett korábbi beadványainkban.  
 
A témával kapcsolatos további tájékoztatással szakértőink szívesen állnak a T. 

Alkotmánybíróság rendelkezésére. 
 
 
 Őszinte tisztelettel: 
 
 
 
 Beliczay Erzsébet Lukács András 
 elnökhelyettes elnök 
 
 
 
 


