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Budapest, 2007. november 26. 
 

Dr. Demszky Gábor 
főpolgármester 
Fővárosi Önkormányzat  
Budapest 
 
 
 
Tisztelt Főpolgármester Úr! 
 
 

Mindenek előtt szeretnénk üdvözölni azt a lépését, hogy nem fogadta el a BKV Zrt. 
menetdíj-emelési javaslatát. 

A sajtóból értesültünk arról, hogy a mai napon tárgyalást folytat a Miniszterelnök úrral, 
amelynek során szóba kerül a BKV helyzete is. Az eredményes tárgyaláshoz kívánunk 
levelünkkel hozzájárulni. 

Az elmúlt évhez képest idén 8 százalékkal csökkent a BKV utasainak a száma, ami az 
utóbbi évek egyik legkedvezőtlenebb fejleményének tekinthető. Ez azonban az idei jelentős 
menetdíj-emelések figyelembe vételével előre látható volt: a szakértők már korábban 
rámutattak, hogy eddig minden díjemelés utasvesztéssel járt. A Levegő Munkacsoport azt is 
kimutatta, hogy ezek a díjemelések nem eredményeztek többletbevételt a BKV részére. 
Reálértéken számolva az elmúlt 20 évben a menetdíjak a kétszeresükre emelkedtek, miközben 
a BKV bevételei szinte egyetlen forinttal sem nőttek.i 

A közösségi közlekedés visszaszorítása országos tendencia, aminek a fő oka, hogy 
számára a kormány évről évre egyre kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet teremt, miközben a 
személygépkocsi-használatot folyamatosan kedvezményekben részesíti. A 2008. évi 
költségvetési előirányzat alapján megállapítható, hogy a közösségi közlekedés helyzete 
mintegy 50 milliárd forinttal romlik, a személygépkocsi-közlekedésé pedig több mint 200 
milliárd forinttal javul a 2002. évi szinthez képest. Ha a 2002. év óta eltelt időszak halmozott 
összegét tekintjük, akkor személygépkocsi-közlekedés csak a jövedéki adó valorizációjának 
elmaradása és az áfacsökkentés hatására 2003 és 2008 között összesen mintegy 650 milliárd 
forint kedvezményben részesült. Ezt tetézte még a kilométer-átalány 3 forintról 9 forintra 
emelése.  

A közösségi közlekedés romlása ellentmond a Fővárosi Önkormányzat minden vonatkozó 
dokumentumának (közlekedésfejlesztési terv, Podmaniczky Terv, környezetvédelmi program 
stb.). Ez a folyamat az autóforgalom és így a torlódások növekedéséhez, a főváros környezeti 
állapotának és a lakosság egészségének romlásához vezet. Mindez komoly veszteséget okoz a 
főváros és környéke gazdaságának – annak a térségnek, amely az ország gazdasági 
teljesítményének 40 százalékát adja. A nyugat-európai nagyvárosok – Brüsszel, Amszterdam, 
Hamburg, London, Stockholm és még hosszan sorolhatnánk a példákat – az elmúlt 
időszakban jelentősen fejlesztették a tömegközlekedésüket és korlátozták az autóforgalmat, 
nem utolsósorban éppen a versenyképességük javítása érdekében. Mindezen okok miatt 
Budapesten is elengedhetetlen a kedvezőtlen folyamat megfordítása, a közösségi közlekedés 
részarányának növelése. Ennek érdekében az alábbiakat javasoljuk: 
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1. A viteldíjak 20 százalékos csökkentését. Ez – az egyéb intézkedésekkel együtt – az 
utasszám növelését eredményezi, és így a BKV bevételei nem csökkennek. 

2. A tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítésének a felgyorsítását 
(buszsávok létesítése és betartatása, a közlekedési lámpáknak a tömegközlekedésre 
hangolása stb.). Ezek a beruházások viszonylag gyorsan elvégezhetőek és hamar 
megtérülnek. 

3. A Budapesti Közlekedési Szövetség továbbfejlesztésének a felgyorsítását.  
4. A tömegközlekedési járatoknak legalább a szinten tartását. Semmiképp nem 

engedhető meg a járatok ritkítása. 
5. A személygépkocsi-használatnak nyújtott kedvezmények jelentős korlátozását. Erre 

részletes, konkrét javaslatokat tettünk az „Adócsalás személygépkocsi-elszámolással 
és egyéb trükkökkel”ii című tanulmányunkban. Ezek megvalósítása a kormány és az 
országgyűlés feladata. Ez egyúttal jelentős többletbevételt eredményezhet az állam 
részére, amit részben a közösségi közlekedésre lehetne fordítani. 

 
A témával kapcsolatban további tájékoztatással szívesen állunk rendelkezésére. 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Lukács András 
elnök 

 
 
 
 
 
                                                 
i Ld. http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/lm-noe-bkvdij_070112.pdf, 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/hagyo-menetdij_070411.pdf, 
http://www.levego.hu/kiadvany/kozl_bp/bkv_tarifa1024.pdf 
 
ii http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf 


