
Budapest, 2005. december 14.

A Fővárosi Közgyűlés tagjai részére
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérjük,  kezdeményezze  a  tömegközlekedés  viteldíjainak 29,4 százalékos  csökkentését.
Ugyanis ennyivel csökkentették, illetve tervezik csökkenteni a parkolási díjakat (reálértéken
számolva) a 2003. évi szinthez képest. 

A  Fővárosi  Közgyűlés  a  közelmúltban  emelte  meg  a  tömegközlekedés  viteldíjait,
figyelmen  kívül  hagyva  ennek  rendkívül  hátrányos  következményeit  (ld.  a  Levegő
Munkacsoport  és  a  Magyar  Közlekedési  Klub  levelét  a
http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/bkv_tarifa1024.pdf címen). Most pedig (a Fővárosi
Önkormányzat  honlapján  2005.  december  4-én  megjelent  hír  szerint)  a  főpolgármesteri
kabinet  úgy  döntött,  hogy  az  átlagos  parkolási  díjakat  bruttó  120  forintról  100  forintra
csökkenti.  Ezt  azzal  indokolják,  hogy az  áfamérték  25-ről  20  százalékra  csökken.  Ez  az
érvelés azonban nem állja meg a helyét. Amint a honlapon is olvasható: az áfacsökkenés 115
forint 20 filléres árat eredményezne. Ez önmagában is jóval magasabb, mint a tervezett 100
forint. 

A parkolási díjat 2003 márciusában 125 forintban határozta meg a Fővárosi Közgyűlés.
2005 júliusában ezt csökkentették 120 forintra. Mindez azt jelenti, hogy a díj reálértéken (az
inflációt figyelembe véve) már most is 13,6 százalékkal alacsonyabb, mint 2003-ban volt. A
most tervezett csökkentéssel ez már 29,4 százalékot tenne ki. Ugyanakkor a tömegközlekedés
viteldíjait a 2003. évihez képest reálértékben összességében 44 százalékkal emelték. (Ld. a
mellékelt táblázatot!) Ez a két folyamat jelentősen rontotta, illetve rontja a tömegközlekedés
vonzerejét és nagy mértékben ösztönzi a személygépkocsi-használatot. 

Budapestre jelenleg naponta 280 ezer személyautó jön be a több mint 600 ezer fővárosi
autó mellé, és a személygépkocsi-állomány évről évre gyarapodik. Az említett intézkedések
tovább súlyosbítják a főváros már ma is szinte kezelhetetlen közlekedési viszonyait és rossz
környezeti állapotát. 

Budapesten  a  tömegközlekedéssel  és  a  személygépkocsival  közlekedők  aránya
összességében 60:40, a fővárosi lakosok esetében pedig 70:30. Egy átlagos munkanapon a
budapesti  lakosoknak  csak  mintegy  17  százaléka  használ  személygépkocsit.  A
tömegközlekedési  díjak  emelésével  és  a  parkolási  díjak  csökkentésével  tehát  a  fővárosi
képviselők  választópolgáraik  túlnyomó többségét  sújtják.  A  budapesti  közlekedés  további
nehezítésével  pedig  az  ország  gazdasági  teljesítményének  40  százalékát  nyújtó  térség
versenyképességét veszélyeztetnék.

1465 Budapest, Pf. 1676  Telefon: (1) 411-0509, 411-0510

Fax: (1) 266-0150  E-posta: levego@levego.hu  Honlap: www.levego.hu



A Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedési Tagozatának 2005. december 8-i ülésén
következő szakmai álláspontot hagyta jóvá: „Elfogadhatatlan és minden közlekedéspolitikai elvvel
–  beleértve  az  Európai  Unió  ezzel  kapcsolatos  irányelvét  is  –  ellentétes  a  parkolási  díjak
csökkentése  és  ugyanakkor  a  közforgalmú közlekedés  viteldíjának  emelése.”  A parkolási  díjak
további csökkentése a tömegközlekedés viteldíjának rendszeres emelésével párhuzamosan ellentétes
a  magyar  közlekedéspolitikáról  szóló  19/2004.  számú  országgyűlési  határozattal,  amely  a
közlekedéspolitika stratégiai főirányai között első helyen említi az egészség megőrzését, valamint
az épített és természeti környezet védelmét. A Fővárosi Közgyűlés által már elfogadott Budapest
Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve szintén előírja a tömegközlekedés előnyben részesítését és a
személygépkocsi-forgalom csillapítását a sűrűn lakott területeken. 

A  tervezett  parkolási  díjcsökkentés  alkotmányellenes  lenne:  az  Alkotmánybíróság  több
határozatában  leszögezte,  hogy  a  környezetvédelem  jogszabályokkal  biztosított  szintje  nem
csökkenthető.

A fentiek alapján kérjük, hogy a Fővárosi Közgyűlésben legalább a jelenlegi parkolási  díjak
fenntartása mellett szavazzon (amint azt a főpolgármesteri kabinetnek benyújtott eredeti szakmai
előterjesztés  javasolta).  Továbbá  kérjük,  kezdeményezze,  hogy  a  parkolási  díjbevételek  minél
nagyobb részét fordítsák a tömegközlekedés támogatására. 

Bízunk benne, hogy elképzeléseinkkel Ön is egyetért, és azok megvalósítását támogatni fogja.

Üdvözlettel:

Dr. Mészáros Péter Lukács András
a Magyar Közlekedési Klub elnöke a Levegő Munkacsoport elnöke

Melléklet:

A BKV Rt. viteldíjainak és a parkolási díjak alakulása (Ft)

Megnevezés 2003.
jan.
1.

2003.
Júl..1

2004.
jan.1

2004.
Júl..1

2005.
jan..1

2005.
júl.1

2006.
Jan.1.

2006/2003,
%

2005/ 2003, %

BKV vonaljegy 120 125 140 145 160 170 185,0 154,2

BKV havi bérlet 4450 4670 5200 5400 5950 6250 6900,0 155,1

BKV tanuló, nyug-
díjas bérlet

1445 1515 1850 2050 2250 2360 2600,0 179,9

BKV átlag viteldíj 163,1

A BKV viteldíjainak növekedése reálértéken: 143,9

Parkolási díj 125 120 100,0 80,0 96,0

Parkolási dij reál-
értéken

70,6 86,4

Fogyasztói ár
(előző év = 100)r

100 106,8 104,0 102,0 113,3 111,1

Forrás: BKV Rt., Fővárosi Önkormányzat, KSH 


