
Hagyd otthon

az autódat!

kampány a
fenntartható
közlekedésért
KMOP-3.3.4/A-2009-0002

Levegő Munkacsoport

1075 Budapest,

Károly körút 3/a III. 2.

1465 Budapest, Pf. 1676

telefon: 06-1-411-0509

fax: 06-1-266-0150

e-mail: levego@levego.hu

www.levego.hu

Kiadja a Levegő Munkacsoport

Írta: Lukács András, Varga Rita és 

Gál-Szende Gabriella

Gra kai tervezés: Artistokrats

Design Studio & OTOart 

Felelős kiadó: 

a Levegő Munkacsoport elnöke

Kedvezményezett: Levegő Munkacsoport, 1075 Buda-

pest, Károly krt. 3/a. III. e.2., telefon: (06-1) 411-0510, 

www.levego.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Fejlesztési Alap társ nanszírozásával valósult meg.

Készült a Levegő Munkacsoport KMOP-3.3.4 / A-2009-0002 számú közlekedési kampánya keretében, amely 

az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ nanszírozásával valósul meg.

Budapest, 2010

Flyer-cover_V1.indd   1 4/19/10   24:27 AM



Mit jelent ma utazni? Egykor utazóknak azokat nevezték, 
akik távoli földrészeket hódítottak meg. Az emberek több-
sége gyalog vagy lóháton közlekedett. Ma az utazás a min-
dennapjaink része. Ébren töltött napunk közel 7 százalékát 
utazásra fordítjuk. Felgyorsult életmódunkat el sem tudjuk 
képzelni gyors helyváltoztatások nélkül. Így hát egyáltalán 
nem mellékes, mivel utazunk.

Valaha a Pető  Rádió Ötödik 
sebesség című műsorában fel-
sorolták, hogy milyen útvona-
lon hány embert tud magával 
vinni egy autós. Ez a telekocsi 
rendszer. A 80-as években nép-
szerű szolgáltatás gondolatát a 
szükség szülte, hiszen sokkal 
kevesebb háztartásban volt 
autó. MI IS TEHETÜNK A KÖRNYE-

ZETSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSÉÉRT, 

ÉS AZ AUTÓFENNTARTÁSSAL KAPCSO-

LATOS KÖLTSÉGEKET IS CSÖKKENT-

HETJÜK, HA KÖZÖS CSALÁDI AUTÓT 

HASZNÁLUNK VAGY ÖSSZEFOGUNK 

SZOMSZÉDAINKKAL, ISMERŐSEINK-

KEL, HOGY EGYÜTT AUTÓZZUNK A 

MUNKAHELYÜNKRE. 
Jól megszervezett bevásárlá-
sokkal, ügyintézésekkel elke-
rülhetjük az „egyszemélyes”, 
mindennapi autózást.

Van, ahova csak 

kocsival lehet eljutni.

Jó lenne biciklizni, de 

ilyen rossz levegőben...

Valakinek el kell kezdeni. Amíg 
mindenki a másikra vár, hogy 
letegye az autóját, nem vál-
tozik meg a helyzet. Vedd rá 
a szomszédod, barátod, isme-
rősöd is, hogy biciklizzen! Ha 
sokan áttérnek más közlekedési 
módokra, öröm lesz kerekezni 
a városban.

Az utazások háromnegyede 7 
kilométernél rövidebb – ezek fél 
óra bringázást jelentenek. Ezen 
a rövid szakaszon igazán nem 
érdemes autóba ülni! A kerék-
pározás a legolcsóbb közleke-
dési mód, nem kell költened 
évente százezreket autóra és 
benzinre! BICIKLIZÉSSEL NEMCSAK 

A SAJÁT, DE A KÖRNYEZETED EGÉSZ-

SÉGI ÁLLAPOTÁT IS JAVÍTOD A KÖR-

NYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉVEL.
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Fejlődés. Az ipari forrada-
lom óta ez a szó leginkább 
a motorizációt jelentette, és 
jelenti ma is. A robbAnómotor 

FeltAlálásávAl A távolság és idő 

más FogAlmAt kApott. Az autók 
tömeges gyártásával, utak 
megépítésével pedig egyre 
többen juthatnak el kényel-
mesen, gyorsan, saját időbe-
osztás szerint gyakorlatilag 
bárhová… ám az autó és a 
motor nem csupán az utazást 

szolgálja; státuszszimbólum 
és szórakozás lett – gondol-
junk csak az autóversenyekre, 
veteránautó-gyűjtésre, egyedi 
autók építésére vagy például a 
terepmotorozásra. sok szol-
gáltatás épül az autóipar köré: 
reklámok, technikai és optikai 
tuningok, autókozmetika. egy-
szóval az autó tényleg csoda a 
maga nemében, azonban nem 
mindegy, milyen gyakran és 
mivel autózunk.

Az autó az emberiség csodája
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egy nAp átlAgosAn 60.000 liter 

levegő Fordul meg A tüdőnkben. 
Fontos tehát, hogy milyen 
levegőt szívunk. A települése-
ken a legtöbb káros anyagot a 
gépjármű-közlekedés okozza.
budapest az egyik legszennye-
zettebb levegőjű főváros euró-
pában. különösen a szálló por 
koncentrációja magas.  A szál-
lópor- vagy részecskeszennye-
zés (pm10) a városok leginkább 
egészségkárosítónak minősített 
légszennyező anyaga, amely 
budapesten évente mintegy 
2000 ember idő előtti haláláért, 
több mint százezer megbetege-
désért, összesen legalább egy-
millió betegen eltöltött napért 

felelős. (nem arról a porról van 
szó, amit a mezőn fúj a szél, 
hanem az emberi tevékeny-
ség – mindenekelőtt a közleke-
dés – által a levegőbe juttatott 
rendkívül apró és mérgező 
részecskékről.) A pm10 az egyik 
fő oka annak, hogy az aszt-
más megbetegedések száma 
budapesten az utóbbi 25 évben 
a tízszeresére, a tüdőrákosoké 
több mint háromszorosára nőtt. 
egyre több gyermek szenved 
asztmában, allergiában, ami 
régebben egyáltalán nem volt 
jellemző. A pm10-szennyezést 
az úgynevezett hirtelen bölcső-
halál egyik fő okaként tartják 
számon.

Miért? Rossz a levegő?
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próbáld ki egyszer, hogy a bel-
városban vagy egy forgalmas út 
mellett leguggolsz, fejed ekkor 
körülbelül olyan magasságba 
kerül, ahol a babakocsiban ülő 
vagy egy kétéves álló kisgye-
rek feje van. orrod a felnőttek 
magasságában lévő levegőnél 
sokkal erősebben szennyezett 
levegőt fog beszívni.
tévedés azt hinni, hogy a 
kipufogók bűze nem érhet el 
hozzánk, ha az autónkban ülünk. 
gépkocsinkbAn ülve sem 

vAgyunk biztonságbAn: zárt 

AutóbAn sokszor több káros 

AnyAgot lélegzünk be, minthA 

egy ForgAlmAs városi utcábAn 

sétálnánk. 

különösen igaz ez a legapróbb 
méretű porszemcsékre, 
amelyeket az autókba 
beépített korszerű szűrök sem 
tudnak távol tartani. ezek a 
részecskék az emberi szervezet 
legeldugottabb zugaiba 
is eljutnak, és ott kóros 
elváltozást okozhatnak.

Gyerekek és autóban utazók
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A föld az egyik legértékesebb 
vagyonunk, mégis, amikor az 
autóközlekedésről van szó, 
rendkívül pazarlóan gazdálko-
dunk vele. nincs hely zöldterü-
leteknek, parkoknak. nincs hely 
közösségi területekre, játszóte-
rekre, az egészséges sportolás-
ra. környezetünket az autókhoz 
alakítjuk. utakkal, parkolókkal 
építjük körbe magunkat. ha 
bármilyen létesítménnyel aka-
runk elfoglalni egy területet bu-
dapesten, akkor azt igen borsos 
áron kell megvásárolnunk vagy 
bérbe vennünk. Autót azonban 
budapest területének túlnyomó 
részén ingyenesen lehet közte-
rületen tárolni.  

egy Autóbusz 95 százAlékkAl ke-

vesebb útFelületet vesz igénybe, 

minthA személyAutóvAl közleked-

ne ugyAnAnnyi ember. hA személy-

gépkocsivAl AkArnánk ugyAn-

Annyi embert szállítAni, mint 

Amennyire egy villAmosvonAl ké-

pes, Akkor kétszer 10 sávos utAt 

kellene építenünk erre A célrA.

Hova parkoljak?
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sokan elmenekülünk a város 
belső területeiről a romló létfel-
tételek miatt. Az elmúlt 40 évben 

több mint 300 ezer ember költö-

zött pestről budárA, s így budA 

lAkosságA megkétszereződött. A 

költözések következtében egyre 

több zöldterület pusztul el, 

és – mivel A Főváros elsősorbAn 

ebből Az irányból kApná A Friss 

levegőt – A pesti oldAl szeny-

nyezett levegője egyre kevésbé 

tud megtisztulni. A zöldöveze-
tek benépesedése ráadásul ott 
helyben is előidézi mindazokat a 
bajokat, amelyek elől oda mene-
kültek az emberek. 
A zöldövezetekben (amelyek 
egyre kevésbé nevezhetők 
zöldnek) elsősorban lakások 
épültek, a munkahelyek, a kul-

turális és egyéb intézmények 
többnyire a belső kerületekben 
maradtak. ez megsokszoroz-
ta a közlekedési igényeket, az 
utak és hidak terhelését, így a 
környezetszennyezést is. 
A fővárosban kialakult súlyos 
környezeti állapot arra ösztönzi 
az itt lakókat, hogy szabadide-
jüket lehetőség szerint a város-
on kívül töltsék. mivel a főváros 
környéki rekreációs területek 
nagy részén ugyancsak romla-
nak a környezeti feltételek, az 
emberek egyre távolabbi tája-
kon igyekeznek felüdülést talál-
ni. hétvégeken esetenként több 
száz kilométert is megtesznek 
autójukkal, tovább pusztítva a 
környezetet, a levegőt szerte 
az országban.

Költözzünk a zöldövezetbe?
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próbáltál már forgalmasabb 
utak mellett beszélgetni valaki-
vel? telefonáltál már a belvá-
ros közepén? ugye nem sokat 
hallottál az elmondottakból? 
néhány ForgAlmAs útvonAl kör-

nyezetében A zAjterhelési szint 

Az egészségügyi hAtárértéknél 

Akár 12 db-lel is nAgyobb, Ami 

több órán keresztül már nehe-

zen elviselhető. (A közlekedési 
zaj egészségügyi határértéke 
lakóterületen nappal 55 db, éj-
jel 45 db.) A zaj megzavarja az 
idegrendszer működését, nehe-

zíti az alvást, pihenést, rontja a 
koncentrálóképességet, ezáltal 
csökkenti szellemi kapacitá-
sunkat. zajos környezetben az 
emberek hamarabb elfáradnak, 
stresszesek és ingerlékenyeb-
bek lesznek.

Hallasz engem?
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Ahogy nő a gépkocsiállomány, 
a forgalom, úgy szorul ki a 
növényzet nemcsak a telepü-
lésekről, de a külterületekről 
is.  Az útszélesítés, parkoló- és 
garázsépítés mindig a növény-
takaró eltüntetésével, gyakorta 
fapusztítással kezdődik. A la-
kótelepeken a növekvő autótö-
meg kiszorítja a növényzetet, 
a járműveket a zöldfelülete-
ken tárolják. A légszennyezés 
fizikai és kémiai úton egyaránt 
károsítja a növényeket. A kipu-
fogógázból származó olajfilm 

rárakódik a falevelekre, eltömíti 
a gázcserenyílásokat. A gépjár-
mű-közlekedés zavartalansága 
érdekében télen kiszórt só 
vízben nátriumionra és kloridi-
onra bomlik, amik károsítják a 
növényeket. 
budApesten A Fenti tényezők 

összhAtásAképpen évente több 

ezer FA pusztul el, pedig A 

növényzetnek és A FáknAk A 

településeken komoly egészség-

védő hAtásuk vAn. nyáron a fás 
területeken akár 10 fokkal is 
hűvösebb lehet, mint máshol.

Talpalatnyi zöld
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magyarországon a közlekedés 
2008-ban 3,3 millió tonna ben-
zint és gázolajat használt fel. ez 
az összes ásványolaj-fogyasz-
tásunknak majdnem a fele! A 
kőolaj meg nem újuló ener-
giaforrás, azaz kitermeléséhez 
újabb és újabb lelőhelyeket kell 
felkutatni, ami egyre ritkábban 
sikerül. A kőolaj felszínre hoza-
tala csak mind nehezebb föld-
tani viszonyok között, és így 
egyre költségesebben lehetsé-
ges – míg csak néhány évtized 
múlva véglegesen el nem fogy. 

Az AdAtok ArrA utAlnAk, hogy hA-

mArosAn elérjük Az olAjkiterme-

lés csúcsát, miközben A kereslet 

egyre növekszik. ez hirtelen 

megugró árAkhoz is vezet.

egy autóbusz utaskilométeren-
ként 95, egy villamos pedig át-
lagosan 97 százalékkal fogyaszt 
kevesebb energiát, mint egy 
személyautó.

Miért drágul a benzin?
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ma budapesten a gépjármű-
vel történő utazások mintegy 
60 százalékát bonyolítja le 
a közösségi közlekedés, 40 
százalékát a személyautók. ha 
ezt az arányt tovább növelnénk 
a személyautók javára, akkor 
teljesen csődöt mondana a 
főváros közlekedése. már most 
is mindennaposak a forgalmi 
torlódások. A rossz közlekedés 

miAtt AkAdozik A város gAzdAsá-

gi élete, késedelmet szenvednek 

A működéséhez nélkülözhetetlen 

személy- és teherszállítások.

Dugóba kerültem,…

miközben egyre nagyobb távol-
ságokat teszünk meg, egyre ke-
vesebbet mozgunk. nApjAink bAn 

Az egyik legsúlyosAbb egészség-

ügyi kockázAt A mozgásszegény 

életmód. ez a szív- és érrend-
szeri betegségek, a rák, a lég-
zőszervi betegségek, az elhízás 
és a cukorbetegség egyik leg-
főbb előidézője. sokan szinte 
mindenhová autóval mennek.

…de kényelmesen ülök
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több mint 100 évvel ezelőtt 
felfedezték a tudósok, hogy a 
szén-dioxid koncentrációja a 
légkörben befolyásolja annak 
hőmérsékletét. ez a gáz ugyan-
is csapdába ejti a napból beér-
kező hőt, növeli a légkör üveg-
házhatását. A csapdába esett 
hő pedig itt marad. ha nem 
szabunk gátat a hőmérséklet 
emelkedésének, az emberiség-

nek rendkívül súlyos következ-
ményekkel kell számolnia. Az 
éghajlatváltozás miatt egyre 
gyakrabban fordulhatnak elő 
olyan nyári hőhullámok, mint a 
2003. évi, amely európában  
27 000 ember halálát okozta.
Az európAi unióbAn A gépkocsi-

közlekedés 20 százAlékkAl járul 

hozzá Az üvegházhAtású gázok 

kibocsátásához.

Mitől lesz egyre melegebb?
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hatalmas mennyiségű ércet, 
szenet, mészkövet, kőolajat 
és egyéb nyersanyagot kell 
kibányászni az évente elállított 
több mint 50 millió autóhoz, és 
mire kigördülnek a gyárkapun, 
irdatlan sok salak, kén-dioxid, 
oldószer, nehézfém és egyéb 
szennyező anyag marad utánuk, 
ami így vagy úgy, de a környe-
zetbe kerül. 

egy személyAutó előállításA köz-

ben több mint tíz tonnA hullAdék 

keletkezik, Amihez még hozzájön 

Az élettArtAmA AlAtti kArbAn-

tArtások, jAvítások mArAdékA. A 
végső állomás pedig a roncste-
lep, ahol halomban áll a szemét, 
mert még mindig nincs megold-
va a kiselejtezett autók teljes 
körű újrahasznosítása.

Kinek a szemete?
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kutAtásokból kiderült, hogy 

Az emberek A világon mindig 

mindenütt nAgyjából ugyAnAnnyi 

időt töltenek A nApi utAzássAl, 
és ebből a szempontból nem 
különbözik például tanzánia 
az Amerikai egyesült államok-
tól. Amiben különbség van, az 
a megtett távolság. tehát a 
közúti fejlesztések, és általá-
ban a motorizáció az utazások 
távolságát növeli, miközben az 
utazásra fordított idő változat-
lan marad! gondoljunk csak a 
dugóban, és a parkoló keresése 
közben eltöltött drága időre!

Nem érek rá mással 

menni.

számoljunk csak utána! egy 
személygépkocsi kilométer-
költségének meghatározásához 
nem elengedő az üzemanyag 
árát figyelembe venni. A gép-
kocsi ára (értékcsökkenése), a 
szervizköltségek, a biztosítások 
díjai, az önkormányzati adó, a 
parkolási díjak mind hozzá-
adódnak a költséghez, mely így 
átlagosan 45–55 Ft/km közötti 
összeget jelent az autóhasz-
nálóknak. egy átlAgos személy-

gépkocsi 12.750 kilométert Fut 

évente, mely 700.000 Ft költséget 

jelent. ezzel szemben egy teljes 

árú éves bkv-bérlet árA 107.800 Ft.

Drága a 

tömegközlekedés.
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fax: 06-1-266-0150

e-mail: levego@levego.hu

www.levego.hu

Kiadja a Levegő Munkacsoport

Írta: Lukács András, Varga Rita és 

Gál-Szende Gabriella

Gra kai tervezés: Artistokrats

Design Studio & OTOart 

Felelős kiadó: 

a Levegő Munkacsoport elnöke

Kedvezményezett: Levegő Munkacsoport, 1075 Buda-

pest, Károly krt. 3/a. III. e.2., telefon: (06-1) 411-0510, 

www.levego.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Fejlesztési Alap társ nanszírozásával valósult meg.

Készült a Levegő Munkacsoport KMOP-3.3.4 / A-2009-0002 számú közlekedési kampánya keretében, amely 

az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ nanszírozásával valósul meg.

Budapest, 2010
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