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A mostani sajtótájékoztató időszerűségét egyrészt a Levegő Munkacsoport és a Magyar 
Közlekedési Klub új kiadványának, „A sikeres város titka” című műnek a megjelenése adja, 
másrészt az, hogy hamarosan elfogadásra kerül a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi 
költségvetése. 

 
 

A főváros költségvetése 
 
Áttanulmányozva a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének tervezetét, a Levegő 

Munkacsoport nem talált olyan tételt, amelyet környezetvédelmi okok miatt el kellene utasítani. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a szükségesnél és lehetségesnél sokkal kevesebb forrás jut 
alapvetően fontos közfeladatokra. Ez azonban csak kisebbik részben a Fővárosi Önkormányzat 
hibája. Elsősorban az a hibás szemlélet és gyakorlati gazdaságpolitika ennek az oka, amely az 
„olcsó állam” megteremtésében látja a gazdasági fejlődés egyik alapfeltételét. Emiatt a dogma 
miatt nem jut elegendő pénz, a városrehabilitációra (beleértve a közterületek felújítását), a 
tömegközlekedésre, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítására, a zöldfelületek 
gondozására és bővítésére és más fontos feladatokra. 

Az állami (és önkormányzati) források csökkentése melletti fő érve az, hogy a 
magánszemélyek és vállalkozások hatékonyabban, ésszerűbben költik el a pénzt, mint az állam. 
De vajon ésszerűbb-e, ha a magánszemélyek többet költenek autózásra, és így óriási dugókat, 
elviselhetetlen környezetszennyezést és ezáltal évi több százmilliárd forint kárt okoznak, mint ha 
az állam a tömegközlekedés javítására nyújt többletforrásokat? Jobb-e a társadalomnak, ha az 
egyének arra költenek, hogy kimeneküljenek a városból, jelentős környezeti és egyéb 
problémákat gerjesztve, mint ha az állam nagyobb összegekkel támogatja a meglévő városi 
területek újjáélesztését, beleértve a közterületek felújítását, emberibbé tételét? A Levegő 
Munkacsoport úgy véli, hogy az „olcsó állam” gondolata olyan téveszme, amellyel – 
mindannyiunk érdekében – mielőbb szakítanunk kell. 

Azonban még a mostani szűkös forrásokkal sem indokolható, hogy olyan kiadásokon 
igyekszik takarékoskodni a Fővárosi Önkormányzat, amelyek jelentősen javíthatják a környezet 
állapotát, gyors változást okoznának az emberek életminőségében, ugyanakkor tételenként 
néhány százmillió forintba kerülnének. Ez az összeg elenyésző a 416 milliárd forintos 
költségvetéshez képest. A költségvetési tervezet szerint ugyanis 170 millió forinttal kevesebb 
jut a zöldfelületek gondozására, mint egy évvel korábban. Csak néhány 10 millió forintot 
fordítanának a gyalogos és kerékpáros közlekedés körülményeinek javítására. A 
tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítésére pedig csupán 87 millió forint jutna. 
A Levegő Munkacsoport azt szorgalmazza, hogy az első két tételre legalább 300–300 millió, a 
tömegközlekedés forgalmi előnyben részesítésére pedig legalább 600 millió forintot fordítson a 
Fővárosi Önkormányzat 2006-ban. Ez a tervezett költségvetésnek kevesebb mint 3 ezrelékét teszi 
ki, illetve az előrelátható tervezési hibának is mindössze egy százaléka. 
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„A sikeres város titka” 

 
A tízmilliós lakosú Szöul évről évre egyre súlyosabb torlódásokkal, hanyatló 

tömegközlekedéssel, és romló városi életkörülményekkel szembesült, azonban az utóbbi években 
gyökeres változásoknak lehetünk szemtanúi. A dél-koreai fővárosban 2005. októberében nagy 
ünnepség keretében átadták a helyreállított Cheonggyecheon folyót, amelyet a hatvanas években 
egy autópálya miatt betonoztak le. A város szívén keresztülvezető, 6 kilométeres emelt szintű 
autópályát tavaly teljesen lebontották. Ez az intézkedés annyira népszerű volt, hogy a városban a 
következő években további 84 gyorsforgalmi útszakasz megszüntetését tervezik. 

Az 50-es, 60-as évektől kezdve Európa nyugati felén egymás után alakították át parkolókká a 
piactereket, történelmi városközpontokat, sétálókat, közterületeket. Az utakat kibővítették, a 
gyalogosok és kerékpárosok pedig fizikailag is kiszorultak az utcákról, amelyek egyre 
lélektelenebbé váltak. Ezzel egy időben tizenkilencezer kilométer vasútvonalat szüntettek meg, 
1960 és 1990 között pedig a villamossal, vagy könnyű vasúttal rendelkező városok számát 
százötvenhétről kilencvenkettőre csökkentették. Csupán harminc évvel később, közel egy 
évtizede eszméltek rá: rossz utat választottak. A nyugat-európai városok ma már sorban 
hozzák a gyalogosokat, kerékpárosokat és a tömegközlekedést előnyben részesítő, a városi 
élet minőségét javító intézkedéseket – élükön olyan fővárosokkal, mint London, Párizs és 
Brüsszel. E nagyvárosok közlekedési szemléletének gyökeres változása és erőfeszítéseik a városi 
életminőség javítására rendkívül figyelemreméltó – a kiadványunk mégsem róluk szól. „A 
sikeres város titka” című kiadványunkban többek között olyan városokat szeretnénk bemutatni, 
amelyek évek, évtizedek óta lendületesen fejlődnek, és jó egészségnek örvendnek. Ma e városok 
népessége nem csökken, hanem inkább nő, levegőjük tisztább, mint társaiké, és fejlett 
gazdaságuk mellett élénk társadalmi élettel, vonzó közterekkel, sétálóutcákkal, 
bicikliutakkal, gyalogos terekkel és tömegközlekedéssel büszkélkednek. Mi a titkuk e 
„szerencsés” településeknek? A megoldás egyik kulcsa a város- és közlekedésfejlesztési 
szemléletükben keresendő. E települések mottója már régóta az, hogy „a közlekedést kell a 
városhoz igazítani, és nem a várost a közlekedéshez”. E városokat sohasem alakították át a 
tömeges személygépkocsi-használatra annak ellenére, hogy a motorizáció növekedése e helyeken 
is nagy nyomást gyakorolt a döntéshozókra. Az elmúlt időszak fejlesztései során fő szempontjuk 
mégsem az utak áteresztőképességének növelése volt, hanem inkább az, hogy miként lehet jobb 
életkörülményeket biztosítani az ott lakóknak. A motorizáció nyomásának ellenállni nem 
egyszerű. A városi életminőséget előnyben részesítő „szelíd” fejlesztések sokkal több 
odafigyelést, szervezést, szellemi energiát igényelnek, mint a világtendenciák által sodródni, de 
az eredmények fényében elmondható, hogy megéri.  

2005 júliusában ilyen élen járó városok képviselőit és e téma szakembereit hívtuk meg 
Budapestre, hogy egy több napos konferencia keretében megoszthassák velünk és egymással 
tapasztalataikat. „A sikeres város titka” című kiadványunk válogatást tartalmaz az V. Nemzetközi 
Konferencia az Autómentes Városokért előadásaiból, amelyek a budapesti Új Városházán 
hangzottak el 2005. július 19-20-án.  


