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Köszönettel megkaptuk az NFM/7149/3/2012 számon, 2012. március 29-én aláírt válaszát a 

vonatritkítás ügyében írt levelünkre.  

Ön a levelében a következőket írja: „A helyközi közszolgáltatási személyszállítási 

teljesítmények összehangolását a kínálat utazói igényekhez történő igazítása indokolja mind a 

vasúti mind az autóbusz-közlekedésben. A tervezett módosítások közelmúltban elvégzett 

utasszámlálásokon alapulnak, és figyelembe veszik a költségeket is.” Szakértők az elmúlt 

években többször, több fórumon bizonyították, hogy a vasúti személyszállítás költségeinek 

több mint 90 százalékát a nagy tőketartalmú eszközök adják, mely költségek állandóak, 

vagyis akkor is fönnállnak, ha a járművek nem mozognak. Ugyanakkor az elmúlt két év alatt 

semmi sem történt annak érdekében, hogy felújítsák a térségi vasútszervezési kísérleteket, 

amelyek kiválóan bizonyították a mellékvonali közlekedés fenntarthatóságát. 

Elhibázottnak tartjuk a vasúti utasszámlálásra való hivatkozást. Egyrészt az autózás növekvő 

költségei egyre népszerűbbé teszik a vasutat. Másrészt számos külföldi és néhány hazai 

tapasztalat is azt bizonyította, hogy amennyiben korszerűsítenek egy vasútvonalat (beleértve a 

megfelelő menetrendet és a csatlakozások, ráhordások biztosítását is), akkor ott ugrásszerűen 

megnövekszik a vasúton utazók száma. Az elmúlt évtizedekben lepusztulni hagyott 

vasútvonalakon történő utasfelmérések és az abból levont következtetések értékét ahhoz 

tudnánk hasonlítani, mintha egy eredetileg forgalmas közúton feltörnék az aszfaltot, utána 

megszámolnák az ott közlekedő autókat, és azt a következtetést vonnák le, hogy arra a 

közútra nincs szükség. 

Ön egy minapi sajtóbeszélgetésen azt mondotta, hogy „számításuk szerint a menetrendek 

összehangolása révén az idén 8 milliárd, éves szinten 12 milliárd forint takarítható meg 

többek között az üzemanyag és karbantartási költségek csökkentéséből, a járművek 

átcsoportosításából.”
1
 Javasoljuk, utasítsa munkatársait, hogy ezeket a számokat havonta 

ütköztessék a valósággal, illetve a megtakarításból vonják le azokat a társadalmi költségeket, 

amelyeket az április 15-én életbe lépett menetrend-változtatások fognak okozni, beleértve a 

Volán vállalatok megnövekedett költségeit, valamint az autóbuszok által használt utak 

fenntartásának többletköltségeit is. Kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy várhatóan azoknak 

                                                 
1 http://m.napi.hu/magyar_gazdasag/a_masodik_felevben_alakitjak_at_az_utazasi_kedvezmenyeket.516336.html 
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az utasoknak egy része, akik nem tudnak autót venni maguknak, motorkerékpárra ülnek át, és 

ez több személyi sérüléses balesetet és halált idéz majd elő (különösen a fiatalok körében). 

Igen sajnálatosnak tartjuk, hogy Ön levelében a KTI és a Levegő Munkacsoport közös 

kutatásának a helyközi autóbusz-közlekedésre vonatkozó eredményére hivatkozik, anélkül, 

hogy a vonatkozó számokat összefüggéseikben is vizsgálná. Így ezekből az adatokból téves 

következtetésre jut. Ezek a számok ugyanis a 2006. évre vonatkoznak, az akkori feltételek 

mellett, amelyek bár alapjaiban ma is érvényesek, de nem adnak megfelelő támpontot a jövőre 

vonatkozóan. A helyes következtetések levonásához ugyanis szükséges figyelembe venni az 

alábbi szempontokat is. 

A vasúti személyszállítást terheli a vasúti infrastruktúra költségeinek több mint a fele (a 

fennmaradó rész a teherszállítást). Az autóbuszok esetében viszont egészen más az arány: 

Magyarország útjain több mint négymillió hazai és számos külföldi gépjármű közlekedik, 

ezen belül alig nyolcezer (kevesebb mint két ezrelék) a menetrendszerű helyközi forgalmat 

lebonyolító autóbusz. Még ha figyelembe vesszük is, hogy egy ilyen autóbusz többet 

közlekedik, mint egy átlagos jármű, és az útburkolatot is sokkal jobban terheli, akkor is egy 

százalék alatt marad a részaránya az infrastruktúra használatában, terhelésében. Ha viszont 

például egy olajválság vagy az elkerülhetetlenül szigorodó környezetvédelmi követelmények 

miatt számottevően csökken a közutakon a személy- és tehergépkocsik forgalma, az autóbusz-

közlekedésre jutó infrastruktúra-költség oly mértékben megugorhat, hogy a helyközi buszok 

forgalma gyakorlatilag finanszírozhatatlanná válik. Tehát a közlekedés fenntarthatósága és az 

ország biztonsága is megköveteli a vasúti személyszállítás megőrzését. 

További fontos szempont a pályák és a járművek kihasználtsága. Köztudomású, hogy a 

rendszerváltás óta a vasúti teher- és személyszállítás jelentősen visszaesett. Ugyanakkor a 

pálya és a kapcsolódó létesítmények túlnyomó többsége és a gördülőállomány jelentős része 

is megmaradt. Mindez az egy árutonna-kilométerre, illetve utaskilométerre jutó költség 

drasztikus emelkedését okozta. Ebből az is következik, hogy a vasúti személy- és 

teherfuvarozás fellendítésével a fajlagos mutatók komoly mértékben javíthatók.  

A vasút leromlásának egyik fő oka az, hogy az elmúlt négy évtizedben az állam soha nem 

fizette meg az általa megrendelt vasúti szolgáltatások teljes költségét, és ez a pályák és a 

járműállomány vészes leromlásához vezetett. Ilyen körülmények között pedig nem csoda, 

hogy kevesen veszik igénybe a vasutat. Ugyanakkor szerte a világon példák sora bizonyítja, 

hogy ha megfelelő feltételeket teremtenek a vasút számára, sokkal többen kezdik el 

használni.
2
 

Figyelembe kell venni azt is, hogy amennyiben még inkább visszaszorul a vasúti személy- és 

áruszállítás, akkor a közutakra olyan többletforgalom zúdul, amely sok helyen ellehetetleníti a 

közlekedést. 

Az Ön által idézett tanulmány szerint a személy- és tehergépkocsik közlekedésén az államnak 

évente ezermilliárd forint nagyságrendű vesztesége van. Amikor majd ezek a költségek 

beépülnek az árakba, ahogy azt a közgazdasági elmélet és a piacgazdaság elvei is 

megkövetelik, a buszok veszteségessége megközelítheti, vagy akár meg is haladhatja a vasúti 

személyszállításét. Más szóval: a helyközi buszközlekedésnek a tanulmányban kimutatott 

előnyét nagyrészt az eltorzított árak okozzák. 

Leveléből az állapítható meg, hogy Ön elfogadja a KTI és a Levegő Munkacsoport közös 

tanulmányának megállapításait. Úgy véljük, hogy ebben az esetben Önnek döntéshozóként 

kötelessége odafigyelnie, és a közvélemény figyelmét is felhívnia a közúti közlekedésnek 

                                                 
2 Ld. például: Város, vidék, vasút, http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/varos-videk_2009.pdf; 

Kamionról vasútra – 13 sikeres átállás, http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kamionrol-

vasutra-13.pdf  

http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/varos-videk_2009.pdf
http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kamionrol-vasutra-13.pdf
http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kamionrol-vasutra-13.pdf
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nyújtott szinte csillagászati összegű támogatásra. Mindannyiszor, amikor azt hangoztatja, 

hogy „a MÁV fenntartása minden egyes állampolgárnak évente 30-35 ezer forintjába kerül”
3
, 

hozzá kellene tennie, hogy a személyautó- és tehergépkocsi-közlekedés viszont évente 300-

350 ezer forintba. Továbbá azt is meg kellene ilyenkor említenie, hogy a környezeti károk 

gyors növekedése és a kőolaj árának emelkedése miatt ezek a költségek a jövőben 

exponenciálisan fognak nőni. Azt is el kellene mondania, hogy a vasút sokkal kevesebbe 

kerülne az állampolgároknak, ha az állam nem támogatná piactorzító módon a közúti 

közlekedést. 

Kérem Államtitkár Urat, még mielőtt visszafordíthatatlanul tönkremenne Magyarország 

vasúti közlekedése, indítson valódi Nemzeti Konzultációt a közlekedéspolitika prioritásairól 

annak érdekében, hogy „a személyi közlekedési rendszer tekintetében érvényesüljön a hosszú 

távú fenntarthatóság elve”.  

Végül engedje meg, hogy egy hasonlattal éljek. A bírósági tárgyaláson a bíró, mielőtt döntést 

hozna, körültekintően, mindkét fél érveit és tanúit meghallgatva mérlegel. Ugyanígy célszerű 

volna Önnek is, miután nem lehet minden információ birtokában, ütköztetnie az álláspontokat 

komoly társadalmi következményekkel járó döntései előtt. Ha a mostani menetrend-

változtatás előtt időben nyilvános vitára bocsátotta volna a munkatársai által kidolgozott 

javaslatokat, ha felkért volna hozzáértő embereket, hogy a megtakarításokat számszakilag is 

ellenőrizzék, minden bizonnyal elkerülhette volna, hogy csalódnia kelljen, amikor majd 

kiderül, hogy a MÁV-nál a várt megtakarítás töredékét sem sikerült elérni, nemzetgazdasági 

szinten pedig növekedtek a veszteségek.  

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Lukács András 

elnök 

  

 

                                                 
3 Például a Kossuth Rádióban 2012. április 16-án. 


