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Vélemény 

a „Budapesti Mobilitási Terv 2030 – Egyeztetési változat” 

című anyagról 
 

 

Teljes mértékben egyetértünk a „Budapesti Mobilitási Terv 2030 – Egyeztetési változat” 

című anyagban (a továbbiakban: BMT) leírt elvekkel – amelyek az Európai Unió alábbi, a 

BMT által is idézett elvein alapulnak:  

• a környezetre mért terhek csökkentése, 

• az üvegházhatásúgáz-kibocsátások és a helyi szennyezések csökkentése, 

• az energiabiztonság megteremtése, a szénhidrogén alapú üzemanyagoktól való függőség 

csökkentése, 

• Európa régióinak versenyképesebbé tétele, 

• az európai polgárok életminőségének javítása, 

• a közlekedésbiztonság kiemelt kezelése. 

 

A BMT általában helyesen értékeli a kialakult helyzetet, és sok előremutató, üdvözlendő 

elemet tartalmaz. A továbbiakban ezekre nem térünk ki, hanem csak a véleményünk szerint 

javítandó részekre, arra törekedve, hogy konkrét, lehetőleg szövegszerű javaslatokkal 

elősegítsük a BMT jobbá tételét. 

 

 

 

 

Néhány alapvető általános észrevétel 
 

Vészhelyzet van 

 
Éghajlati vészhelyzet van: az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legutóbbi 

jelentése szerint mindössze 12 évünk van arra, hogy lényegesen csökkentsük az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, és így nagy valószínűséggel elkerüljük a teljes 

klímakatasztrófát. Ehhez azonban a nagymértékű csökkentést már ma meg kell kezdenünk, és 

ebben a közlekedésnek komoly szerepet kell vállalnia. Ugyanakkor alkalmazkodnunk kell az 

immár elkerülhetetlen éghajlatváltozáshoz, amiben szintén komoly feladatai vannak a 

közlekedésnek. 

Magyarországon évente több mint 14.000 ember hal meg idő előtt a légszennyezés 

következtében és ezek az emberek átlagosan több mint 10 évet veszítenek az életükből. Ennek 

alapján azt is kijelenthetjük, hogy levegőszennyezettségi vészhelyzet van, aminek egyik oka a 

közlekedés károsanyag-kibocsátása. 

Budapest Mobilitási Tervének tehát mindenekelőtt a közlekedés okozta környezeti károk 

mielőbbi és jelentős csökkentését kell célul kitűznie. 
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A projektkiválasztások hibás számításokon alapulnak 
 

A II. kötetben felsorolt projektek kiválasztása – álláspontunk szerint – alapvetően hibás 

számítások alapján történt, ezért elkerülhetetlennek tartjuk azok újbóli értékelését. A 

projektlista fő célja, hogy elősegítse a Fővárosi Közgyűlés döntését a 2030-ig megvalósítandó 

közlekedési beruházásokról, és ezen belül pedig nem utolsósorban az uniós források ilyen 

célokra történő megszerzését. Súlyos hibát követne el azonban a Fővárosi Közgyűlés, ha ezt a 

projektlistát jóváhagyná. Álláspontunkat az alábbiakkal indokoljuk. 

A BMT II. kötetének 70. oldalán a szerzők következőket jelenti ki: „A hasznok esetében 

azok jelentős része (több mint 90%) az utazási időmegtakarításokból származik. Csekély 

mértékűek a baleseti és jármű-üzemeltetési költségmegtakarítások, míg a környezeti 

költségmegtakarítás esetenként negatívnak adódik. Utóbbi a közúti fejlesztések gépjármű-

futásteljesítményt fokozó hatásán túl a villamosfejlesztések zajterhelési hatásának 

köszönhető.”1 

Bőséges szakirodalom áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a közlekedési kapacitások 

növelése (utak bővítése, új utak építése) összességében semmiféle időmegtakarítást nem 

 

http://www.lelegzet.hu/archivum/1994/01/1284.hpp
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/autopalya.pdf
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1. ábra: Az egy fő által naponta közlekedésre fordított átlagos idő a világon 
gyakorlatilag mindenütt egyforma, és nem függ a jövedelmi viszonyoktól és a 
történelmi korszaktól sem. Ez az idő körülbelül 1,1 óra.  
 

Ugyanakkor viszont a motorizáció növekedése (amit az új közúti beruházások is 

fokoznak) más módon növeli az utazásra fordított időt: az embereknek egyre többet kell 

dolgozniuk azért, hogy előteremtsék az utazáshoz szükséges anyagi fedezetet. Az emberek 

közlekedéssel kapcsolatos időmérlegében tehát ezt az időt is számításba kell venni! Például az 

autózás esetén az utazási időhöz hozzá kell adni a gépkocsi megvásárlásával, használatával és 

fenntartásával kapcsolatos összes időráfordítást (így egyebek mellett olyan tevékenységekre 

fordított időt is, mint a gépjármű javítása). Ennek az időráfordításnak a legjelentősebb elemét 

az autózáshoz szükséges pénz megkeresésével töltött idő teszi ki. Ha a megtett utat az így 

kiszámolt összes időráfordítással osztjuk el, akkor kapjuk meg az adott utazás úgynevezett 

társadalmi sebességét. Így számolva az autóhasználat társadalmi sebessége a gyaloglásénak 

felel meg, és általában jóval alacsonyabb, mint a kerékpározásé.6 Mindebből az következik, 

hogy a közúthálózat bővítésével társadalmi szinten időt és vele sebességet is veszítünk. Nem 

állítjuk, hogy emiatt a meglévő közutakat fel kell számolni, de azt igen, hogy az 

áteresztőképességüket sok helyen érdemes csökkenteni (Budapesten erre jó példa a Belváros 

Főutcája, valamint a IX. kerületi Ráday utca és Tompa utca forgalomcsillapítása). Állítjuk azt 

is, hogy újabb nagyforgalmú utakat nem szabad építeni Budapesten, mert a fentiek alapján az 

nem javítaná a közlekedési helyzetet, viszont rontaná a város élhetőségét. 

A fentebb idézett bekezdés rámutat a projektlista további súlyos hibájára: „a környezeti 

költségmegtakarítás esetenként negatívnak adódik”. Más szavakkal: a BMT tulajdonképpen 

egy SUMP, vagyis fenntartható városi mobilitás terv (kellene, hogy legyen),  azonban a 

keretrendszere, módszertana valójában sokadlagos szempontként kezeli a fenntarthatóságot. 

Ez azért is gond, mert azok a projektek, amelyeknél „a környezeti költségmegtakarítás … 

                                                 
6 Az autózás társadalmi sebességére Ivan Illich hívta fel a figyelmet Towards a History of Needs című, 1978-ban 

megjelent briliáns könyvében. Illich akkor kiszámolta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az autózás 

társadalmi sebessége óránként mintegy 8 kilométer volt (ld. http://www.lelegzet.hu/archivum/1991/10/2130.hpp, 

https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kc_017.html). Ez a számítás még nem tartalmazta a környezet- és 

egészségkárosítás miatti költségeket, veszteségeket. Figyelembe véve ez utóbbiakat, valamint a jelenlegi 

magyarországi jövedelmi és árviszonyokat is, megállapítható, hogy az autózás társadalmi sebessége egy 

gyalogos sebességét is alig éri el.  

http://www.lelegzet.hu/archivum/1991/10/2130.hpp
https://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kc_017.html
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negatívnak adódik”, nem felelnek meg a Strukturális Alapok fenntarthatósági kritériumainak, 

így uniós forrásból nem is támogathatók. Továbbá Magyarországnak is teljesítenie kell a 

levegőminőség javításával és az éghajlatvédelemmel kapcsolatos uniós jogszabályokat. A 

legfontosabb pedig az, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a környezet állapotának 

és a lakosság egészségének javítására. Ennek megfelelően az értékelési szempontrendszer 

olyan közlekedésfejlesztési, beruházási javaslatoknak adjon prioritást, amelyek javítják a 

főváros levegőjének minőségét és elősegítik az éghajlatvédelmi követelmények (beleértve az 

alkalmazkodást is) teljesítését.  

Az SKV projektlistája a BMT II. kötetében szereplő projektlistánál jóval hangsúlyosabban 

veszi tekintetbe a környezeti szempontokat, a BMT-nek is ebbe az irányba kell hangsúlyosan 

elmozdulnia. 

 

 

Az infokommunikációs fejlődést nem követő szemlélet 
 

2013, a BMT kidolgozásának megkezdése óta hat év telt el. Az infokommunikáció, az 

elektronikai ipar ez alatt a hat év alatt igen előrehaladt a közlekedés meghódításában. Már 

nem az a kérdés, hogy átalakul-e teljesen a szállítás, a közlekedés, hanem az, hogy mikorra. 

Ahhoz, hogy az Európai Unió teljesíteni tudja vállalását, miszerint 2050-re nettó nulla legyen 

a széndioxid-kibocsátása, nagyjából 2030-tól (vagyis 11 év múlva!) már csak villanyhajtású 

új gépjárművek kerülhetnek forgalomba. Túlnyomó részük infokommunikációs hálózatba 

kapcsolt, sofőr nélküli jármű lesz. 21 év!  

Hat évvel ezelőtt egy kiállításon a szakértők kinevették a kínai BYD embereit a 

villanybuszukkal7. Idén olyan jogszabályt hozott az Európai Parlament és az Európai Tanács, 

hogy hat év múlva az Unióban egy város csak úgy vásárolhat közforgalmú autóbuszokat, ha 

legalább a negyedük villany-, illetve (egyelőre sajnos) gázhajtású8.  

Ezeknek a várható változásoknak a ma már egyre több városban kiépülő, a forgalmi 

helyzetre azonnal reagálni képes forgalomirányítástól kezdve a sofőr nélküli gépkocsik 

balesetmentes közlekedését szolgáló útmenti infrastruktúráig meg kellene jelennie a 

célrendszerben

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-23/electric-buses-are-hurting-the-oil-industry
https://levegomunkacsoport.blog.hu/2019/02/25/villanybuszt_villanybuszt_minel_tobbet
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A BMT-ben foglaltak projektszintű végigvitele biztosításának a hiánya  

 

Annak ellenére, hogy a Balázs Mór terv 2015-ben elfogadott változata egészen mást 

célzott meg, rendszeresen tapasztaljuk, hogy például útfelújításkor a járda jó részét átengedik 

az autóforgalomnak, illetve kivágnak fákat, bokrokat, és a helyükre építik a kerékpársávot. A 

legkirívóbb eset az 1-es villamos meghosszabbítása a Tétényi út és az Etele tér között, ahol 

egészséges fasorokat vágtak ki, nehogy egyetlen parkolóhelyet is meg kelljen szüntetni. 

((Igény esetén további konkrét eseteket is tudunk mondani.) 

Nem elég, ha a Fővárosi Önkormányzatnak van egy átfogó SUMP-ja, ha eközben a 

projektszintű tervezés nem eszerint a módszertan szerint zajlik. Ezért a BMT-be javasoljuk 

beilleszteni a projektszintű tervezés kívánalmait és az intézményi biztosítékait annak, hogy 

van projekt-szupervízió, melynek során minden egyes projektet ütköztetnek a BMT-ben 

foglalt célokkal és követelményekkel, valamint ellenőrzik, hogy valós egyeztetés zajlott-e az 

érintettekkel. Ugyan ezt már sokszor javasoltuk az elmúlt években, sajnálatos módon mégsem 

épült be a BMT I. kötetébe. 

 

 

 

 

Oldalankénti észrevételeink 
 

I. kötet 
 

11. oldal 

A problémafát javasoljuk kiegészíteni a következőkkel: 

− A nagy forgalom okozta légszennyezés és zaj egészségkárosító hatásai   

− A személygépkocsi-közlekedés kielégítésére koncentráló, kapacitásnövelő fejlesztések 

− Maradékelven kezelt gyalogos- és kerékpáros közlekedés 

 

Törölni javasoljuk: 

Kezelhetetlenül sűrű követésű autóbuszvonalak a város főtengelyein 

Indoklás:  

A buszsávokon lényegesen kisebb a forgalom, mint azokon, amelyeken a személyautók és a 

tehergépkocsik járnak. 

 

12. oldal 

A kulcsproblémákat javasoljuk kiegészíteni még egy ponttal: 

„1. A személygépkocsi-közlekedés rendkívüli mértékben történt előnyben részesítése a 

környezetkímélőbb közlekedési módokkal szemben, valamint az áruszállítás megfelelő 

szervezésének (city logisztika stb.) elhanyagolása, a közúti gépjármű-közlekedés hatalmas 

támogatása9 súlyos környezeti (levegőszennyezési, területfoglalási stb.) és egészségi károkat 

idézett elő, jelentősen rontva az életminőséget.” 

 

14-15. oldal: 

A dokumentumok felsorolását javasoljuk kiegészíteni: 

„Budapest és környéke Levegőminőségi Terve” 

                                                 
9 

https://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf 

https://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf
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26. oldal 

„A külső városrészekben a haránt irányú közúti és vasúti kapcsolatok hiányait kell pótolni – 

elsősorban a pesti oldalon – csökkentve azt a kényszert, hogy a forgalomnak a nem a 

városközpontot célzó hányada is a belső városrészeken és Duna-hidakon jelenjen meg. 

Emellett megoldandó a sugárirányú kötöttpályás közlekedési hálózat szakadozottságának a 

megszüntetése is.” 

Javaslatunk: 

„A külső városrészekben a haránt irányú vasúti kapcsolatok hiányait kell pótolni, valamint 

kisebb léptékű közúti összekapcsolásokat kell elvégezni – elsősorban a pesti oldalon –, ami 

egyéb intézkedésekkel együtt elősegítheti, hogy a forgalomnak a nem a városközpontot célzó 

hányada ne a belső városrészeken és Duna-hidakon jelenjen meg. Emellett megoldandó a 

sugárirányú kötöttpályás közlekedési hálózat szakadozottságának a megszüntetése is.”  

Indoklás: 

Amint korábban írtakból is következik, az új utak építése önmagában nem csökkenti a belső 

úthálózat terheltségét, az új utakon pedig újabb, korábban nem létező forgalmat eredményez. 

Továbbá a környezeti állapot romlása, illetve az éghajlatváltozás megköveteli, hogy a 

rendelkezésre álló forrásokat ezen problémák enyhítésére fordítsuk. 

 

30. oldal 

„A város belső részein a forgalmi koncentráltság oldása, az átmenő személygépkocsi-

forgalom fokozatos kivonzása, a külső kerületközpontok között új kapcsolatok létesítése, a 

városi Duna-hidak és a kapcsolódó úthálózat forgalmi terhelésének érdemi csökkentése új 

dunai átkelések megvalósításával lehetséges. Új Duna-hidak építésével és a környező 

területek fejlesztésével a mainál kiegyensúlyozottabb, kevésbé centralizált városszerkezet 

hozható létre. A Budapest közlekedési szerkezetéből hiányzó olyan dunai átkelések, mint a 

Csepel–Albertfalva, és az Újpest–Aquincum a város gyűrűs közlekedési kapcsolatainak 

alappillérei is lesznek. Az észak-budapesti Duna-szakasz mente, valamint a Ráckevei-Duna 

menti zöldterületek és szigetek füzére néhány pontszerű beavatkozással átjárható rendszerré 

szervezhető; a dunai mellékágakat átszelő kisebb gyalog- és kerékpár hidak építésével a 

Duna-menti zóna rekreációs hálózata jelentősen kiterjeszthető (Óbudai-sziget, Molnár-

sziget).” 

Törölni javasoljuk a fenti indokok alapján. 

 

31. oldal 

„A hiányzó haránt irányú kapcsolatok pótlásával tehermentesíthető a belső úthálózat és 

elkerülhetők a zsúfolt kerületközpontok, amelyek így mentesülnek a gépkocsiforgalomtól. 

Mindezt a közösségi közlekedés integrált fejlesztésével együtt kell megvalósítani. Ugyanakkor 

a korábbi – a sugár irányú kapacitások jelentős bővítésére, a minél nagyobb forgalom 

lebonyolítására fókuszáló – tervek helyett a budapesti közlekedésfejlesztés koncepciója a 

forgalom mérséklésével számoló fejlesztéseket támogatja.” 

Törölni javasoljuk a fenti indokok alapján. 

 

32. oldal 

„1.1.7 A vízi közlekedés hálózatának bővítése és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

„A főváros közigazgatási határán belül és kívül is új, menetrend szerinti járatokkal kiszolgált 

kikötőket kell létesíteni, illetve meg kell teremteni a regionális hajózás feltételeit és közösségi 

viszonylatait. 

A kikötői infrastruktúra színvonala meghatározza a hajózási ágazat vonzerejét és 

teljesítőképességét. A megfelelő kikötő bármely vízállás esetén alkalmas a gyors utascserére. 
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A kikötés műveletének gyorsításával a vízi közlekedés vonzó alternatívává tehető. A parti 

létesítményeknek könnyen megközelíthető helyen, közösségi közlekedési megállóhelyek és 

színvonalas módváltási lehetőségek (helyszíntől függően P+R parkolók és B+R tárolók) 

közelében kell lenniük. Új belvárosi kikötők létesítését össze kell hangolni a közterület-

fejlesztésekkel, javítani kell a gyalogos hozzáférés feltételeit. A Dunához kapcsolódó 

turisztikai attrakciók hajós megközelítését is természetessé kell tenni, ennek érdekében a 

hivatásforgalmi és turisztikai célú hajózás jobb együttműködésére van szükség. A kabinos 

szállodahajók fogadására szolgáló infrastruktúra kialakítására (kiegészítő szolgáltatások, 

kapcsolódó buszparkolás, rendezett gyalogosközlekedés) elsősorban a belvárosi, de nem 

világörökségi státuszú Duna-szakaszon van szükség.” 

Javaslatunk: 

„1.1.7 A vízi közlekedés hálózatának bővítése és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

„A Dunán jelenleg közlekedő hajók légszennyezése igen jelentős. Szükséges a hajóállomány 

mielőbbi korszerűsítése. Miután az eddigi tapasztalatok alapján állítható, hogy Budapesten a 

személyszállító hajózás szerepe a közforgalmú közlekedésben jelentéktelen és érdemben nem 

bővíthető, további fejlesztésekre közpénzeket nem szabad fordítani. Ez utóbbi alól az egyetlen 

kivételt a szállodahajók képezik: egyrészt biztosítani kell részükre a partról történő 

áramellátást annak érdekében, hogy ne dízelgenerátorokat használjanak, másrészt a 

szállodahajók fogadására szolgáló infrastruktúrán kell javítani (kiegészítő szolgáltatások, 

kapcsolódó buszparkolás, rendezett gyalogosközlekedés), amit elsősorban a belvárosi, de nem 

világörökségi státuszú Duna-szakaszon kell megvalósítani. A kikötőkhöz való hozzáférést 

pedig elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok részére kell biztosítani, a Duna-part nem 

autótárolásra való.”10 

 

34. oldal 

„A roller, skiboard, segway stb. formájában új közlekedési eszközök jelentek meg, melyek 

felhasználása elsősorban turisztikai célzatú, és jellemzően a gyalogos, kisebb részben a 

kerékpár hálózati elemeket veszik igénybe. Közlekedésbiztonsági szempontból kritikus a 

közlekedési módok integrációja, ezért a gyalogos infrastruktúra fejlesztésekor fokozott 

figyelmet kell fordítani ezekre a közlekedési eszközökre.” 

Javaslatunk: 

„Az elektromos roller, skiboard, segway stb. formájában új közlekedési eszközök jelentek 

meg, melyek felhasználása elsősorban turisztikai célzatú, és jellemzően a gyalogos, kisebb 

részben a kerékpár hálózati elemeket veszik igénybe. Közlekedésbiztonsági szempontból 

komoly veszélyt jelentenek, illetve félelmet gerjesztenek ezek az eszközök (különösen a 

kisgyermekeknek és szüleiknek), ezért a gyalogos felületeken történő használatukat meg kell 

tiltani.”11 

 

35. oldal 
„Az életkörülmények javítása, továbbá a gyalogos- és kerékpárforgalom biztonsága érdekében a 

korlátozott sebességű övezetek rendszerét ki kell terjeszteni a városszerkezeti belső zóna 

úthálózatának minden helyi jelentőségű elemére.” 

Javasoljuk kiegészíteni a következővel: 

„A forgalomcsillapítási intézkedéseket elsőként olyan közterületeken kell bevezetni, ahol a 

légszennyezettség káros hatásainak leginkább kitett csoportok az átlagosnál gyakrabban 

fordulnak meg: iskolák, bölcsődék, óvodák, (gyerek)orvosi rendelők, egészségügyi 

intézmények.” 

                                                 
10 Ld. még: https://www.levego.hu/hirek/elviselhetetlen-a-dunai-hajok-legszennyezese/ 
11 Ezt tették például Párizsban: https://444.hu/2019/05/04/franciaorszagban-betiltjak-az-elektromos-rollerezest-a-

jardakon 

https://www.levego.hu/hirek/elviselhetetlen-a-dunai-hajok-legszennyezese/
https://444.hu/2019/05/04/franciaorszagban-betiltjak-az-elektromos-rollerezest-a-jardakon
https://444.hu/2019/05/04/franciaorszagban-betiltjak-az-elektromos-rollerezest-a-jardakon
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Indoklás: 

A Greenpeace Magyarország által 2019 márciusában iskolák mellett megvalósított 

légszennyezettség-mérései aggasztó eredményekkel zárultak: az iskolák környékén több 

esetben lényegesen magasabb volt a levegő nitrogén-dioxid-tartalma, mint amit a hivatalos 

mérőhálózat állomásainál mértek.12 Az iskolák sok esetben forgalmas utak mentén 

helyezkednek el, így az átlagosnál sokkal inkább kitettek a szennyezett levegőnek. 

 

39. oldal: 

„A Hungária körúton kívül a közúthálózat-fejlesztési intézkedések célja elsősorban a sugaras-

gyűrűs főúthálózati rendszer hiányzó haránt irányú kapcsolatainak biztosítása. Ezek a 

kapcsolatok a belső zóna és a kerületközpontok elkerülését és az átmenő gépkocsi-forgalomtól 

való mentesítését szolgálják, a közösségi közlekedési lehetőségek egyidejű fejlesztésével. Nem 

növelhetők tovább a városközpontba tartó, sugárirányú forgalmi kapacitások, nincs értelme a 

forgalom módváltó helyeken túli továbbvezetésének.” 

A korábban leírtak ismétlése. Törölni javasoljuk a fentebbi indokok alapján is. 

 

40. oldal 

„1.3.6 A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér elérhetőségének javítása”  

Javasoljuk kiegészíteni: 

„Mivel a légi közlekedés nem közszolgáltatás, hanem üzleti alapon történik, a kizárólag vagy 

túlnyomó részben a repülőtér elérhetőségének javítását szolgáló beruházásokat kizárólag 

magánforrásokból, üzleti alapon szabad megvalósítani.” 

 

„1.3.7 A logisztikai központok, konszolidációs központok és kapcsolataik fejlesztése” 

Javasoljuk kiegészíteni: 

„Sürgető egy részletes Budapesti City-logisztikai koncepció, majd a hozzá kapcsolódó 

cselekvési terv kidolgozása és elfogadása.” 

 

42. oldal 

„A fővárosi kötöttpályás hálózat megújításával és fejlesztésével párhuzamosan a külső 

városrészekben folytatódik az egyéni (motorizált és nem motorizált) és a közösségi 

közlekedési módok közötti eszközváltást kényelmesen, biztonságosan és kiszámítható módon 

lehetővé tévő P+R parkolók és B+R tárolók létesítése, elsősorban a kapacitív kötöttpályás 

közösségi közlekedési (metró-, hév-, villamos-) vonalak mentén.” 

Helyette javasoljuk: 

„A fővárosi kötöttpályás hálózat megújításával és fejlesztésével párhuzamosan a külső 

városrészekben folytatódik az egyéni és a közösségi közlekedési módok közötti eszközváltást 

kényelmesen, biztonságosan és kiszámítható módon lehetővé tévő B+R tárolók létesítése, 

elsősorban a kapacitív kötöttpályás közösségi közlekedési (metró-, hév-, villamos-) vonalak 

mentén.” 

Indoklást ld. alább. 

 

43. oldal 

1.3.11 P+R parkolók és B+R tárolók fejlesztése 

„Az élhető városi környezet megteremtésének igénye az európai fejlesztési irányelvekkel 

összhangban megköveteli a belső területek forgalomcsillapítását, a gépjárműforgalom 

csökkentését, a közösségi közlekedés részarányának növelését. Ennek egyik lehetséges eszköze 

                                                 
12 https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/4192/az-iskolak-kornyeken-kulonosen-veszelyes-lehet-

a-gyerekekre-a-rossz-levego/ 

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/4192/az-iskolak-kornyeken-kulonosen-veszelyes-lehet-a-gyerekekre-a-rossz-levego/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/4192/az-iskolak-kornyeken-kulonosen-veszelyes-lehet-a-gyerekekre-a-rossz-levego/
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a kombinált utazási módok ösztönzése, az egyéni és a közösségi közlekedés hatékony 

összekapcsolása. 

Az agglomerációból a városba irányuló forgalomban a kiinduló motorizált forgalmat célszerű 

a kiindulási helyéhez legközelebb megfogni az agglomeráció elővárosi vasútállomásai mellett 

épített P+R parkolókkal. A kerékpárral közlekedők számára B+R tárolókat kell kialakítani. 

Ezen túlmenően a torlódási zóna határán a városi kötöttpályás közlekedési hálózatra 

szervezve (elsősorban a bevezető autópályák mentén) célszerű nagy kapacitású parkolókat 

építeni. Előnyös többletszolgáltatás, ha eszközváltás közben az utas elintézheti napi dolgait is, 

mivel ez mind a kényelmét, mind az időmegtakarítását növeli.” 

Javaslatunk: 

„1.3.11 B+R tárolók fejlesztése 

Az élhető városi környezet megteremtésének igénye az európai fejlesztési irányelvekkel 

összhangban megköveteli a belső területek forgalomcsillapítását, a gépjárműforgalom 

csökkentését, a közösségi közlekedés részarányának növelését. Ennek egyik lehetséges 

eszköze a kombinált utazási módok ösztönzése, az egyéni és a közösségi közlekedés hatékony 

összekapcsolása. 

A kerékpárral közlekedők számára B+R tárolókat kell kialakítani. Ezen túlmenően a torlódási 

zóna határán a városi kötöttpályás közlekedési hálózatra szervezve (elsősorban a bevezető 

autópályák mentén) célszerű nagy kapacitású parkolókat építeni.  

Előnyös többletszolgáltatás, ha eszközváltás közben az utas elintézheti napi dolgait is, mivel 

ez mind a kényelmét, mind az időmegtakarítását növeli.” 

Indokolás: 

A P+R tárolók fejlesztési elképzelése szép elv, de a gyakorlatban megvalósíthatatlan úgy, 

hogy kedvező változást érjen el Budapest közlekedésében. Inkább az ellenkezőjét éri el. 

Ennek okai a következők: 

• Budapestre naponta mintegy 350.000 gépkocsi lép be, és mintegy százezer indul 

befelé a külső kerületekből. A BMT megállapítja, hogy jelenleg 4500 P+R 

parkolóhely van a fővárosban. Ennek a két nagyságrendi különbségnek még egy kis 

részét is reménytelen áthidalni új P+R parkolóhelyek építésével. 

• A P+R parkolóhelyek építésére már nincs megfelelő terület, illetve ami van, az 

zöldterület, aminek a felszámolása ütközne azzal az alapvető és mindenképp 

betartandó elvvel, hogy Budapest zöldterületeit nem szabad tovább csökkenteni. 

• Minden egyes parkolóhely létesítése, fenntartása jelentős költséggel jár, és ha ezt az 

összeget a parkolóhelyeket igénybe vevőkre hárítjuk, akkor aligha fogják használni 

azokat. Azt pedig megengedhetetlennek, a piacgazdasági elvekkel és a társadalmi 

igazságossággal ellentétesnek tartjuk, hogy a magánautóknak nyújtott szolgáltatásokat 

közpénzből fizessék. 

• A P+R parkolóhelyek létesítése inkább azt eredményezheti, hogy még többen fognak 

autóval elindulni Budapest felé. 

Mindezt alátámasztják az őrmezői P+R parkolóval kapcsolatos tapasztalatok. Ezeket a 

parkolóhelyeket jelentős költséggel és – a helyi lakosság tiltakozása ellenére – nagyrészt 

zöldfelületek leburkolásával alakították ki. Ezek a parkolók munkanapokon általában gyorsan 

megtelnek. A Budaörsi úton viszont továbbra is ugyanakkora dugók vannak, mint a P+R 

parkolók megépítése előtt. 

 

46. oldal 

„A technológiai és a hálózati változások figyelembevételével rendszeres felülvizsgálatra 

szorul a Budapesti Teherforgalmi Stratégia.” 

Javaslatunk: 
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„Ki kell dolgozni az új Budapesti Teherforgalmi Stratégiát, és a hozzá kapcsolódó cselekvési 

tervet, majd a technológiai és a hálózati változások figyelembevételével rendszeresen 

felülvizsgálni.” 

Indoklás: 

A „Budapesti Teherforgalmi Stratégia” megnevezése megtévesztő, azt a képzetet kelti, hogy 

van Budapestnek teherforgalmi stratégiája, pedig az anyag csak a teherforgalmi behajtási 

díjról szól. El kell készíteni Budapest valódi teherforgalmi stratégiáját, illetve city-logisztikai 

koncepcióját a végrehajtási tervvel együtt. 

 

50. oldal 

„A napi autóhasználat mérséklése érdekében folyamatosan és érdemben előnyben kell 

részesíteni a közösségi közlekedést. A közösségi közlekedés növekvő használatát  

korlátozások és többletdíj fizettetése helyett olyan attraktív szolgáltatások ösztönzik, mint a 

közvetlen járatok, autóbuszfolyosók, emelt sebességű, elkülönített villamospályák, buszsávok, 

forgalmi előnyben részesítés.” 

Javaslatunk: 

„A napi autóhasználat mérséklése érdekében folyamatosan és érdemben előnyben kell 

részesíteni a közösségi közlekedést. A közösségi közlekedés növekvő használatát  

többek között olyan attraktív szolgáltatások ösztönzik, mint a közvetlen járatok, 

autóbuszfolyosók, emelt sebességű, elkülönített villamospályák, buszsávok, forgalmi 

előnyben részesítés.” 

Indokolás: 

Nem tudjuk, mire gondoltak a szerzők az alatt, hogy „korlátozások és többletdíj fizettetése 

helyett”. Ha arra, hogy az autózást nem kell korlátozni, akkor ez szembe menne a BMT többi 

részében megfogalmazottakkal, illetve a már bevezetett és helyes intézkedésekkel (parkolási 

díjak, forgalomcsillapítás stb.). 

 

51. oldal 

„Az üzemeltetés tapasztalatai alapján bővítésre és kiterjesztésre kerül a fővárosban kialakított 

közösségi kerékpár közlekedési rendszer, a Bubi. A mindennapi kerékpár-közlekedés 

ösztönzésére minden budapesti lakózónában biztosítani kell napi használatra alkalmas 

kerékpár-tárolási lehetőséget. A városközpontokban és kerületközpontokban, az intézményi, 

szolgáltatási, munkahelyi területeken, illetve a közintézmények és más forgalomvonzó 

létesítmények bejárata közelében kerékpártárolók telepítése szükséges.” 

Javasoljuk kiegészíteni a következővel: 

„A Bubit célszerű kiegészíteni pedelekekkel a könnyebb, gyorsabb eljutás, illetve a nehezebb 

domborzati viszonyok közötti közlekedés elősegítése érdekében.” 

 

53. oldal 

„A hazai szabályozás egyelőre e tevékenység egyik szegmensével, az integrált közösségi 

autóbérlő rendszer szabályainak kialakításával foglalkozik, eddig a keretszabály készült el. 

Több szolgáltatás is működik a Főváros területén: 2016. év végén indult el a GreenGo, 2018 

tavaszán a Limo carsharing szolgáltatás. 2018. évben újabb járműmegosztó is megjelent a 

piacon, a Blinkee, amely egy elektromos robogó megosztó rendszer. Cél a megfelelő, a többi 

városfejlesztési szemponttal összehangolt szabályozási keret megteremtése.” 

Javaslatunk: 

A hazai szabályozás egyelőre e tevékenység egyik szegmensével, az integrált közösségi 

autóbérlő rendszer szabályainak kialakításával foglalkozik, eddig a keretszabály készült el. 

Több szolgáltatás is működik a Főváros területén: a 2016. év végén indult el a GreenGo, 2018 

tavaszán a Mol Limo, 2019-ben pedig a DriveNow. 2018-ban egy elektromos robogó 
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megosztó rendszer, a Blinkee is megjelent a piacon. Cél a megfelelő, a többi városfejlesztési 

szemponttal összehangolt szabályozási keret megteremtése. Mindenekelőtt szükséges a 

dedikált (más járművek által nem használható) parkolóhelyek megteremtése a közautók 

részére.  

Az utolsó mondat indoklása: 

Jelenleg a közautók elterjedésének az egyik legnagyobb akadálya, hogy hiába ingyenes 

részükre a parkolás, nagyon gyakran csak hosszas keresés után találnak parkolóhelyet. Ebben 

rövid idő alatt jelentős változást lehet elérni, hiszen a parkolóhelyeknek csak kis százalékát 

kellene a közautók részére lefoglalni. Budapesten 600.000 személyautó van bejegyezve, és 

naponta 300.000  lép be a fővároson kívüli területekről. Egy autónak pedig több 

parkolóhelyre is szüksége van (lakás, munkahely, bevásárlóhely stb.), bár számításba kell 

venni azt is, hogy az autók egy része közterületen kívül parkol. Ha csak 600.000 közterületi 

parkolóhellyel és ezen belül 6000 dedikált közautó-parkolóhellyel számolunk, akkor látható, 

hogy a parkolóhelyeknek mindössze egy százalékát kellene átadni a közautóknak. Ezek 

jelentős részét az elektromos közautók számára lehetne fenntartani, ahol egyúttal tölteni is 

lehetne ezeket a járműveket. Ráadásul ezeknek a parkolóhelyeknek csak a kisebbik része jut 

majd a jelenleg fizető parkolóhelyekre; ha úgy számolunk, hogy a mintegy 50.000 fizető 

parkolóhelyből 1000 helyet kell a közautók részére biztosítani, az mindössze 2%-ot jelent, 

tehát kb. 2%-kal kellene emelni a parkolási díjakat, hogy az önkormányzatok a pénzüknél 

maradjanak. 

 

54. oldal 

„car-pooling” 

Javasoljuk: 

„telekocsi”. (Egyébként angolul helyesen: carpooling.) 
 

70. oldal  
FOGALMAK, KIFEJEZÉSEK (A BMT SZÖVEGKÖRNYEZETÉBEN) 

 
Személyforgalmi behajtási díj  Forgalomszabályozó eszköz, amely egy adott területre 

gépjárművel történő be- vagy egy adott kordonon való 
áthajtás esetén díjfizetési kötelezettséget von maga után  

 

 

Az I. kötetben sehol másutt nem szerepel a „személyforgalmi behajtási díj”, viszont szerepel 

– nagyon helyesen – az úthasználati díj. Ez utóbbit lenne célszerű bővebben kifejteni.13 

 

 

 

                                                 
13 A két fogalom közötti különbségről ld. https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf 

https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf
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II. kötet 
 

5. oldal 

Az 1. ábrán az látható, hogy a feladatok kidolgozása folyamata részének kell(ett volna) lennie 

egy Monitoring és indikátorrendszer kidolgozásának és egy Monitoring és értékelési 

kézikönyv elkészítésének. Talán ha ezek időben, mondjuk még 2014-ben elkészülnek, 

használni lehetett volna egy ex post értékeléshez, még mielőtt még készítői elkezdik a Balázs 

Mór Terv Budapesti Mobilitási Tervvé alakítását. Bizonyára még most is érdemes lenne 

nemcsak a Budapesti Mobilitási Terv által javasolt fejlesztésekhez alkalmazni, hanem az 

elmúlt évek fejlesztéseinek utólagos értékelésére is. 

 

8. oldal 

Az alatt az idő alatt, amit a BMT tanulmányozására tudtunk fordítani, nem tudtuk részletbe 

menőkig vizsgálni, hogy a projektek értékelésébe hogyan épült be Budapest felosztása 

koncentrikusan kialakított fejlesztési zónákra: 

  
Látunk ellentmondást a között, hogy „A belső zóna terhelésének és koncentrációjának 

csökkentése érdekében a gépjármű forgalom korlátozásán túlmenően, a közösségi  

közlekedésben sem kedvező új átszállási kapcsolatokat e térségbe telepíteni.” és aközött, hogy 

külön projekt van a csepeli, ráckevei HÉV végállomásának föld alá helyezésére a Kálvin 

téren. Ennek a gondolatnak sokkal jobban megfelelne ezen HÉV vonalak összekapcsolása a 

körvasúttal, különös tekintettel a BMT I. 37. lapján olvashatókra, miszerint: „1.3.1 Átjárható 

kötöttpályás rendszerek; városi és elővárosi vasúti hálózat A zökkenőmentes utazások 

biztosítása érdekében a jelenleg önálló üzemként működő különféle kötöttpályás közlekedési 

eszközök pályáinak összekapcsolásával átjárható – interoperabilis – hálózat alakul ki: nem az 

utas, hanem a jármű „száll át” az egyik vonalról a másikra.” 

 

12. oldal 

Egyetértünk azzal, hogy „Kiemelt cél a sugárirányú kapcsolatokból a rendszeres napi ingázó 

forgalom és az ügyintézés céljából a városba érkezők gépkocsit használó részarányának 

csökkentése. Ennek eléréséhez […] a célokkal összhangban lévő tarifális ösztönzésnek is 

párosulnia kell – beleértve a behajtási díj használatát is, ami nem feltétlenül kordonos 

határvonalat jelent, hanem a korszerű technológia alkalmazásával térben és időben 

differenciált tarifarendszert.”  A kipontozott részt („hálózati fejlesztések mellett”) viszont 

törölni javasoljuk. Úgy véljük, hogy a behajtási (valójában rugalmas városi út-) díj 
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bevezetésének és a városi forgalom befolyásolására szolgáló korszerű informatikai, 

kommunikációs megoldások bevezetésének minden infrastrukturális kapacitásbővítést meg 

kell előznie. Új szemléletre van szükség. A megjelenő igények kapacitásbővítéssel történő 

kielégítéséről minden szakember tudja, hogy csak újabb igények megjelenéséhez vezet, 

miközben a város véges. Továbbá legfeljebb a zöldterületek rovására lehet új kapacitást 

létesíteni, mint a Galváni híd Határ útra tervezett bevezetésénél. Ami pedig nyilvánvalóan 

ellentmondásban van a BMT-ben és más stratégiákban is megfogalmazott célokkal a 

zöldfelületek növelésére. 

 

13. oldal 

 „A közúti közlekedési hálózaton elsősorban a jelenlegi centralizáltságot célszerű oldani. 

Ehhez új dunai átkelési pontok szükségesek az átmeneti zónákban, a kiépítendő körvasúti 

körút vonalában. A körvasúti körút mellett a délkelet-pesti kerületek szétterült 

városszerkezetébe egy további, külső haránt irányú, összekötő elemet indokolt integrálni az 

M31 és az M51-es autóutak térségének az összekötésével (gyakorlatilag a 4. gyűrű hiányzó 

pesti eleme). Ezen új közúti kapcsolatok az átmeneti zóna elérhetőségét és haránt irányú 

átjárhatóságát javítják, ezzel támogatva azt a zónát, ahová a Budapest 2030 Hosszútávú 

Városfejlesztési Koncepció az új lakásépítéseket és a kiemelt területfejlesztési tengelyeket 

koncentrálja.”  

Törölni javasoljuk. A témában korábban leírtakhoz itt még annyit tennénk hozzá, hogy 

annyira nem veszélyes az a „centralizáltság”, hogy ha már eddig nem épült meg az évtizedek 

óta tervezett Munkáskörút, éppen most meg kelljen megépíteni. Annál is inkább, mert a BMT 

is megállapítja (50. oldal): „A közúti fejlesztések többségében (pl. Körvasút menti körút egyes 

szakaszainak kiépítése) a személyautóval közlekedők száma a közösségi közlekedés 

hátrányára nő. A növekvő kínálatot jellemzően a forgalmi teljesítmény is követi, ugyanakkor 

utazási időmegtakarítások realizálhatók.”  

 

32. oldal 

Úgy véljük, hogy a megvalósíthatóság értékelésében használt minősítések, nem egészen 

kompetensek a fenntartható városi közlekedésfejlesztés koncepciójával. A táblázat ugyanis a 

következőket tartalmazza: 

 
Tudjuk, hogy a társadalmi támogatottság a gyakorlatban nem mindig vétetik számításba (ld. 

az 1-es villamos tömeges fakivágással történt meghosszabbítását a Tétényi út és az Etele tér 

között), azonban ez nemcsak számunkra elfogadhatatlan. A Széchenyi 2020 Tervben szereplő, 

„Módszertani útmutató a Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP) készítéséhez” című 

segédlet14 részletesen foglalkozik a társadalmi egyeztetés fontosságával, egyebek mellett 

megállapítva a következőket: „A Mobilitási terv kidolgozása során kiemelten fontos szempont 

a széleskörű, érdemi partnerség megvalósítása, a tervezés és a megvalósítás fázisaiban 

egyaránt. Az érintettek bevonásával a tervezés során a városi mobilitást érintő döntések, így 

maga a Mobilitási terv is jelentős legitimációt nyer, elfogadottsága, támogatottsága erősödik. 

Ez a konzultatív tervezési hozzáállás előfeltétele annak, hogy a lakosság és a különböző 

érdekcsoportok képviselői magukénak érezzék a Mobilitási tervet és az ahhoz tartozó 

intézkedéscsomagokat. Nagyobb társadalmi támogatottsággal könnyebbé válik a javasolt 

intézkedések megvalósítása is.” 

                                                 
14 https://www.palyazat.gov.hu/ikop-310-15-fenntarthat-vrosi-kzlekeds-fejlesztse-s-elvrosi-vasti-elrhetsg-javtsa-

a-kzp-magyarorszgi-rgiban# (Segédletek) 

https://www.palyazat.gov.hu/ikop-310-15-fenntarthat-vrosi-kzlekeds-fejlesztse-s-elvrosi-vasti-elrhetsg-javtsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban
https://www.palyazat.gov.hu/ikop-310-15-fenntarthat-vrosi-kzlekeds-fejlesztse-s-elvrosi-vasti-elrhetsg-javtsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban


14 

 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mielőtt a BMT végleges változatát jóváhagyná a Fővárosi 

Közgyűlés, elengedhetetlen felmérni az egyes javasolt projektek társadalmi támogatottságát, 

és lakossági meghallgatásokat is szükséges tartani. 

 

57. oldal: 

 „Az Alacsony kibocsátási övezetek (LEZ) bevezetését (P192-es) projektet a fővárosi  

személyforgalmi behajtási díj rendszer bevezetése (P014) zárja ki.” 

Kétségtelen, hogy a rugalmas városi útdíjrendszer, amely előzetes regisztrációval dolgozik, 

képes kezelni és felárral sújtani a túl magas kibocsátású, elavult technikájú gépkocsikat. 

Viszont ha a bevezetés időtávját is figyelembe vesszük, inkább az az igaz, hogy az alacsony 

kibocsátási övezetek kezelését nagyrészt át tudja venni a rugalmas városi útdíj rendszere. 

Viszont alacsony kibocsátási övezeteket már tegnap ki lehetett volna jelölni Budapesten, első 

lépésben a parkolási ellenőrökre bízva, hogy a közterület-felügyeletnek szóljanak, ha az 

övezetben oda nem való gépkocsit találnak.  

A személyforgalmi behajtási díj nem zárja ki az alacsony kibocsátási övezetek létrehozását. 

Bár az előbbiben magasabb díjat lehet kivetni a szennyezőbb járművekre, de nem tiltja meg 

azok közlekedését, az alacsony kibocsátási övezetben viszont kifejezetten tilos közlekedniük a 

meghatározott környezetvédelmi követelményeket nem teljesítő járműveknek. Ezért 

javasoljuk a P192-es pontba belefoglalni a következőket: 

 

Személyautók esetén: 

− 2020. január 1-től: az Euro 3 és annál rosszabb dízel- és az Euro 2 és annál rosszabb 

benzinüzemű motorral működő személyautók, valamint az Euro 2 és annál 

rosszabb dízel haszongépjárművek, kisbuszok és kétütemű robogók kitiltása; 

− 2022. január 1-től: az Euro 4 dízel, valamint az Euro 3 benzinüzemű személyautók, 

valamint az Euro 3 dízel haszongépjárművek, kisbuszok kitiltása; 

− 2024. január 1-től: az Euro 5 dízel személyautók kitiltása; 

− 2026. szeptember 1-től: minden egyéb dízel és az Euro 4 benzinüzemű személyautók, 

valamint Euro 4 dízel haszongépjárművek, kisbuszok kitiltása. 

A személyautók esetében a helyi lakosság számára megfontolásra érdemes lehet 1-2 év 

haladékot adni. 

A kitiltás történhet területileg fokozatosan (például Pesten először a Nagykörúton belül 

területen, majd Hungária körúton belülin, végül pedig a teljes területen). 

Indokolás: 

A dízelüzemű személygépjárművek aránya 2005 és 2017 között folyamatosan emelkedett 

15,50%-ról 30,39%-ra, ráadásul eközben összességében is nőtt a járművek száma. Míg 2005-

ben 2 888 735 autó, ebből 447 854 dízel volt a magyar utakon, addig 2017-re 3 471 997 autó 

lett hazánkban és ebből 1 055 268 dízel. Eközben jelentősen nőtt az autók átlagéletkora 

Magyarországon: míg 2006-ban 10,3 év volt a hazai kocsik átlagéletkora, ez a szám 2017-re 

14,1 évre nőtt.  

A dízel gépjárművek ezen mennyiségi és életkorbeli növekedését látva kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy a főváros vezetése nyilvánosan jelentse be a legszennyezőbb dízel és 

benzinüzemű gépjárművek használatának fokozatos kivonási ütemtervét annak érdekében, 

hogy ne a fővárosi légszennyezettség helyzetét rontsa a Nyugat-Európából kitiltásra kerülő 

használt, nagyrészt dízeljárművek importja. 
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86. oldal 

P021 projekthez – Fővárosi autóbusz járműpark megújítása 2020-tól (átállás az elektromos 

közlekedésre) – javasoljuk a következőket: 

2020. január 1-től az Euro 0, Euro I, Euro II és Euro III motorral ellátott buszok kivonása; 

2022. január 1-től az Euro IV buszok kivonása; 

2024. január 1-től az Euro V buszok kivonása; 

2026. szeptember 1-től az összes dízel üzemű busz kivonása. 

Emellett nagy szükség lenne arra, hogy ezzel a kivonással párhuzamosan növeljék az 

elektromos buszok buszos közlekedésből való részesedését: 

2025. január 1-ig: 80%-ra; 

2026. szeptember 1-ig: 100%-ra. 

 

 

A projektek listáját javasoljuk kiegészíteni a következőkkel: 

„A Fővárosi Önkormányzat rendeletet hoz arról, hogy a fövárosi tulajdonú intézmények 2020. 

január elseje után nem vásárolhatnak dízelhajtású személygépkocsit, és csak olyan 

személygépkocsit vásárolhatnak, amelynek a megtett kilométerenkénti széndioxid-

kibocsátása nem haladja meg az Európai Unió hatályos rendeletében meghatározott korlátot.” 
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Budapesti Mobilitási Terv, Közlekedésfejlesztési Beruházási Program 

(Stratégiai) Környezeti Vizsgálat 
 

Miután a BMT hibás számításokra épül, majd az SKV is átdolgozásra szorul. Ezért itt csak a 

tervezett dugódíjjal kapcsolatban teszünk néhány észrevételt. 

 

97. oldal (a lap alján lévő számozás szerint): 

„A személygépkocsi közlekedés terén probléma az ingázók (ebből adódóan a 

személygépjárművek) nagyon nagy száma, valamint az, hogy a személygépjárművek 

többségében egy, esetleg kettő ember ül. A tervek szerint a fővárosban bevezetésre kerülő 

„dugódíj”, valamint a telekocsi rendszer támogatása e téren hozhat némi enyhülést. Előbbi 

azonban önmagában (kiváltképp a tömegközlekedés fejlesztése nélkül) döntően csak a belső 

kerületek tehermentesítését szolgálhatja majd. A döntő változást a gépjárműpark 

korszerűsítése, valamint a tömegközlekedés megfelelő színvonalúra fejlesztése hozhat majd, 

azonban ezek teljes megvalósulása csak hosszú távon képzelhető el.” 

 

167. oldal 

A dugódíjat kordonos rendszerként jelöli, miközben ez egy elavult módszer, az idő már 

túllépett rajta; kilométer- és szennyezésarányos városi útdíj bevezetésére van szükség.  

 

 

175. oldal: 

„a behajtási díj bevezetése a módváltás lehetővé tétele (P+R parkolók és megfelelő minőségű 

tömegközlekedés), azaz reális alternatívák nélkül hatástalan.” 

Ez a mondat azt sugallja, hogy jelentős mértékben kell növelni a P+R parkolók számát, 

valamint jelentős mértékben kell fejleszteni a tömegközlekedést ahhoz, hogy bevezetésre 

kerülhessen a behajtási díj. Ez az állítás azonban erősen megkérdőjelezhető. A P+R parkolók 

bővítésének irrealitásáról már fentebb írtunk. Az pedig, hogy mennyi átterhelést bír el a 

személygépkocsiktól a tömegközlekedés, az a behajtási díj (vagy inkább: városi útdíj) 

mértékétől, jellegétől függ. Véleményünk szerint első lépésben egy olyan mértékű útdíjat kell 

bevezetni, amely összességében 10 százalékkal csökkenti az autóforgalmat. Ekkora átterhelést 

viszont a jelenlegi tömegközlekedési hálózat is elbír. Ezt bizonyítja, hogy a 2008-as pénzügyi 

válság következtében mintegy 13 százalékkal csökkent Budapest autóforgalma, és a 

tömegközlekedés ezt az átterhelést gondok nélkül tudta kezelni. (Ebben valószínűleg az is 

közrejátszott, hogy lényegében megszűntek a dugók, így a tömegközlekedési járművek egy 

része kevesebb fennakadással tudott közlekedni.) Természetesen mindez egyáltalán nem 

jelenti azt, hogy ne kellene egyébként is javítani a tömegközlekedési szolgáltatásokat. 

 

„A helyzetet tovább rontja, hogy az útfejlesztések a közlekedési igények, illetve a közúti 

közlekedés részarányának növekedését vonhatják maguk után (a forgalom ugyanis kitölti a 

rendelkezésére álló teret). Ez ellen szemléletformálással lehetne védekezni.” 

A szemléletformálás valóban elengedhetetlen, azonban a közúti közlekedést pusztán 

szemléletformálással sehol a világon nem sikerült csökkenteni. 

 

212. oldal: 

„Kétélű fegyver lehet a behajtási díjrendszer, ha nincsenek meg az alternatív megközelítés 

feltételei – miközben a város megfelelő működtetése nem oldható meg a város hatásain túl élő 

munkaerő nélkül. Így ez a projekt meglehetősen sok kedvezőtlen következménnyel is járhat (pl. 

a fizetős határon rendezetlenül parkoló gépjárművek tömege környezeti kárt okoz, vagy 

megnehezíti az ott lakók mozgását, csúfítja a környezetüket, az elérési idők 
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meghosszabbodhatnak a munkavállalók számára, ami komoly átrendeződést is okozhat a 

munkaerőpiacon). Az emberi egészség szociális összetevője szempontjából kimondottan 

kedvezőtlen lehet, ha ellentétet gerjeszt a városban és a városon kívül lakók között.” 

Amint fentebb említettük, a dugódíj bevezetése esetén már a mai közösségi közlekedés is 

tudja biztosítani a munkaerő eljutását a munkahelyre. Továbbá a dugódíj (azaz: városi útdíj) 

ösztönzést adhat a telekocsi elterjedésének is. 

A fizetős határ Budapest határa kell, hogy legyen, így Budapestet nem terhelné a 

„rendezetlenül parkoló gépjárművek tömege”. A környező települések pedig tudnak 

megfelelő intézkedéseket hozni (egyes települések részben már tettek ilyen intézkedéseket), 

hogy ez náluk se okozzon gondot.  

Ami pedig a városban és a városon kívül lakók közötti ellentét „gerjesztését” illeti, épp az 

gerjeszt komoly ellentétet, hogy a fővárosból a viszonylag tiszta levegőjű területekre 

kiköltözők naponta jönnek be tömegesen az autójukkal Budapestre. Ezt a Levegő 

Munkacsoport rendszeresen tapasztalja: nincs olyan jelentős fővárosi bevezető út, amelynek 

lakói ne fordultak volna a Levegő Munkacsoporthoz, hogy segítsen megfékezni az 

agglomerációból rájuk zúduló gépkocsiáradatot. 

Amint szintén említettük, nem az immár korszerűtlenné vált kordonos dugódíjat kell 

bevezetni, hanem városi útdíjat, amit minden mozgó autó után fizetni kell – a tulajdonos 

lakhelyétől függetlenül.  

 

 

219. oldal 

„Vannak olyan erős szinergiák, amelyek szintén a megvalósítás/szabályozás életbe lépési 

szakaszában éleződhetnek ki. Például a szintén minden csomagban szereplő P014 projekt 

(„A fővárosi személyforgalmi behajtási díj rendszer bevezetése és kapcsolódó infrastruktúra 

beruházások”) megfelelő P+R parkolók nélkül, illetve azok rendszerbe szervezése nélkül, 

kialakítható ugyan, de akkor ez a lépés az érintettek számára csak egy elfogadhatatlan 

pénzbeszedési mechanizmust fog jelenteni, ami hatalmas ellenállást válthat ki. Ez jellemzően 

a rendszer fellazulásához, kivételezési mechanizmusok megjelenéséhez szokott vezetni. 

Következmény lehet a természeti környezetben, vagy lakóövezetekben történő tömeges 

parkolás is, miközben mindkettőt el kellene kerülni.” 

Az SKV itt lényegében megismétli, amit már korábban leírt. Mi itt nem ismételjük meg eddigi 

részletes érveinket a témával kapcsolatban, csak újból nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, 

hogy környezet-egészségügyi és éghajlati vészhelyzet van. Így ennek kezelése abszolút 

elsőbbséget kell, hogy élvezzen. 

 

Budapest, 2019. május 14. 
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