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A koncepció összességében előremutató és egy rég meg nem fogalmazott, szükségszerű 
stratégiát mutat be a közösségi közlekedés jövőjéről. Ugyanakkor számos pontban 
kiegészítésre, módosításra szorul. 
 
4. oldal I. fejezet a negyedik bekezdésben szerepel egy olyan kifejtés, hogy a „közlekedési 
szektor feladata, hogy a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez minél magasabb 
szinten biztosítsa az állam polgárainak és gazdálkodó szervezeteinek mobilitását.” 
Ez a tény a vasúti személyszállítási közszolgáltatás jövője és a már megkezdett kínálati alapú, 
integrált ütemes menetrend kiterjesztése szempontjából fontos üzenet, azonban sem itt, sem a 
későbbiekben nem történik utalás a biztosítandó mobilitás mértékére, sőt a későbbiekben az itt 
kijelentettekkel nem teljesen megegyező irányok is kinyilatkoztatásra kerülnek (a közösségi 
közlekedés elérhetőségének mértéke).  
 
7. oldal II. fejezet 3. pontjában a konvergencia programra vonatkozóan szerepel egy 
célmeghatározás, miszerint a kialakítandó közlekedési rendszernek a költségvetés teherbíró-
képességével összhangban kell megvalósítani. Ez önmagában logikus, de nem érzékelhető a 
közösségi közlekedésre szánt összegek nagyságrendje (azaz a jövőben erre a szektorra szánt 
pénzügyi volumen). Nincs utalás arra sem, hogy a tervezett hálózatracionalizálás 
következtében tervezett költségmegtakarítás esetén van-e lehetőség a nagyobb mobilitás 
biztosítására (ütemes menetrend). Ez a kérdés az előző észrevételnél felvetetteket jelentősen 
befolyásolja.  
 
8. oldal a II. fejezet 3. pontjában a reformlépések között a harmadik, a jobb minőségi 
szolgáltatások nyújtására ösztönző pótdíjrendszer bevezetése kifejezés nem pontosan 
értelmezhető. Ha arra gondolnak, hogy a közszolgáltatási szerződés kertében bónusz 
kifizetésére kerül sor amennyiben a szolgáltató az eredetileg vállaltnál magasabb szolgáltatási 
szintet teljesít, akkor rendben, de a kifejezés zavaró. Amennyiben az utasok által fizetendő 
pótdíjra gondolnak, akkor ezt nem szerencsés a reformlépések között megjeleníteni, mivel az 
európai trendet nézve, a nálunk minőséginek nevezett szolgáltatás minősül 
alapszolgáltatásnak, a pótdíjas rendszert pedig a nagysebességű összeköttetéseknél 
alkalmazzák. 
Ugyanitt a piaci alapon végezhető feladatokat ellátó vasúti személyszállítás kitételt érdemes 
lenne kibontani, mert a magyarországi távolsági személyszállítás piacosításának sem a 
fizetőképes keresleti sem a szolgáltatási oldala nem biztosított. Továbbra is – szinte 
kizárólagosan – a közszolgáltatási személyszállítás marad a tevékenység. Az IC-vonatok sem 
sorolhatóak ebbe a kategóriába. 
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11. oldal a III. fejezet 1. pontjában a közszolgáltatási szerződések időtartama, megkötésük 
szükségessége témában a vasúttársaságokkal kötendő szerződéssel kapcsolatban dilemmát vet 
fel az anyag. A koncepciónak ezen a szinten nem szabadna eldöntendő kérdéseket 
tartalmaznia. A vasúti liberalizációra felkészülés jegyében, kellő állami felelősségvállalással 
párosulva a vasúttársaságok számára kedvezőbb, maximális 15 éves intervallum (megkötéstől 
függően max. 2025-ig) meghatározása lenne szükséges. A nyugat-európai példák is azt 
mutatják, hogy a közszolgáltatás formájában fenntartott közösségi közlekedési rendszert a 
helyközi vasúti közlekedés és a regionális vasúti, illetve autóbuszos közlekedés alkotja. A 
helyközi autóbuszközlekedés a közszolgáltatáson kívüli, piaci alapú szolgáltatás. Így a 
Volánokra vonatkozó 2012-es piacnyitás nem okozhat problémát, miközben a vasúttársaságok 
az elkövetkezendő 5 évben biztosan nem tudnak felkészülni a várható versenyhelyzetre.  
 
12. oldal a III. fejezet 2 pontjában a jövőkép és átfogó feladatoknál a döntéshozó elvárásai 
között a korábbi kinyilatkoztatások ellenére nem szerepel a minél teljesebb körű mobilitás 
biztosítása. Ez nagy gond, mert továbbra sem látni, hogy a megrendelő milyen mértékű, 
minőségű, gyakoriságú kínálatot kíván látni a közösségi közlekedésben. A felsoroltak között 
az elérhetőség szerepel, de ez nem fedi le teljes mértékben a mobilitási igényt, sőt egyes 
esetekben a hálózat kiterjedésére utal kizárólag. A mobilitás igénye hiányzik az utaselvárások 
közül is. El kell fogadni, hogy egy vonzó közösségi közlekedési rendszer csak akkor 
alakítható ki, ha abban az eljutási lehetőségek térben és időben, továbbá az eljutási 
lehetőségek számában az egyéni közlekedés által biztosíthatót közelítik. Így nemcsak a 
rugalmas reagálást kell biztosítani az igények változása esetén, hanem igénygenerálás céljából 
kínálati stratégia alkalmazása szükséges. A koncepciónak egyértelműen ki kellene mondania a 
megrendelt szolgáltatások teljeskörű finanszírozásának biztosítását. 
 
14. oldal a III. fejezet 2 pontjában megfogalmazott célkitűzések a közösségi közlekedés 
középtávú átalakítására elfogadhatóak, nagyon jól és átláthatóan foglalják össze a reform 
legfontosabb elemeit. Különösen fontosnak tartjuk az integrált közösségi közlekedési rendszer 
kialakítására vonatkozó törekvéseket. Kiegészítő gondolatként a közösségi közlekedési 
szolgáltatások egymásra épülését (kötött pálya prioritása), illetőleg a kötött pályás közlekedési 
rendszerek átjárhatóságát (vasút-elővárosi vasút-villamos-metró) javasoljuk felvenni. 
  
15. oldal a IV. fejezet 1 pontjában a vasúti közlekedésre szánt pénzek nincsenek elhatárolva. 
Ez az összeg összemosásra került a közösségi közlekedés egészére és a vízi közlekedésre 
szánt pénzekkel. Gyakorlatilag a vasúti folyosók fejlesztése történik az EU pénzekből. Nincs 
nevesítve az emelt vagy nagysebességű vasúti összeköttetésekkel kapcsolatos elvárás, a vidéki 
települések városi villamos fejlesztése, a kötöttpályás hálózatok átjárhatósága és a nem 
európai folyosók kérdésköre. 
A fejezet elsősorban a közúti fejlesztésekkel foglalkozik. Itt kellene szerepelnie a 
hídépítéseknek, a vasúti rendező és személypályaudvarok rekonstrukciójának, a vasúti 
biztosítóberendezések fejlesztésének, a közút/vasút kereszteződések korszerűsítésének, a 
külön színtű kereszteződések fejlesztésének. Hiányoznak a közlekedési szövetségek 
létrehozásához nélkülözhetetlen fejlesztések megnevezése. 
 
18. oldal az V. fejezet a vasúti járműfejlesztésnél nincs kellő mértékben kiemelve, részletezve 
a vasúti személyszállító járműpark elfogadhatatlan minősége, különös tekintettel az általuk 
nyújtott szolgáltatás minőségére (kényelem, esztétika, sebesség, tisztaság, 
fűtés/hűtés/világítás, mellékhelyiségek).  
Az anyagban tudatosítani kellene, hogy a vasúti személykocsi-gazdálkodás egyensúlyához 
évente 80-100 személykocsi beszerzése és ugyanannyi felújítása szükséges. Ezen felül a 
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MÁV-nak évente mintegy 40 db vontatójármű beszerzéséről és ugyanennyi felújításáról 
kellene gondoskodnia. 
 
A koncepcióban ismertetettek a már ismert, folyamatban lévő beszerzések.  
Az anyagba fel kellene venni a további, a MÁV elképzelései között szereplő beruházásokat: 

- Stadler AG-val kötött szerződés opciójának lehívása (további 30 db elővárosi villamos 
motorvonat beszerzése), 27 873 millió Ft.  

- 50 db Bhv típusú elővárosi kocsi felújítása, 4 750 millió Ft (Bombardier MÁV Kft.) –  
- 7+23 db iker Bz motorkocsi kialakítása, kb. 4 000 millió Ft (MÁV Vasjármű Kft.) –  
- további 20 db Desiro típusú dízel motorkocsi beszerzése, 12 886 millió Ft.  
 

2007-2009 között megkezdeni tervezett további beruházások: 
- további 125 db 3. generációs IC kocsi kialakítása + 20 db étkezőkocsi felújítása, kb. 

20 milliárd Ft.  
- további motorkocsi nagyjavítások, kb. 148 db, kb. 10 milliárd Ft 
- további 10 db Talent motorvonat beszerzése (opció), 12 500 millió Ft. 
- újabb 30+30 elővárosi motorvonat beszerzése (300-350 ülőhely), kb. 100 milliárd Ft. 
- 30 db IC motorvonat beszerzése, kb. 98 milliárd Ft. 
- 15 db nemzetközi motorvonat beszerzése, kb. 49 milliárd Ft. 
- 60 db mellékvonali motorvonat beszerzése, kb. 72 milliárd Ft. 

 
2015-ig az alábbi fejlesztések szerepelnek még járműfejlesztési koncepciónkban: 

- 10 db hálókocsi felújítása, kb. 2 000 millió Ft 
- 51 db NDK eredetű személykocsi felújítása ülőhelyes és fekvőhelyes kocsiként, kb. 

8 000 millió Ft. 
- Ganz elővárosi villamos motorvonatok mellékkocsijainak felújítása, 95 db, kb. 10 

milliárd Ft. 
- CAF, DWA és DVJ gyártású, Z1 és Z2 típusú kocsik felújítása, 180 db, kb. 35 

milliárd Ft. 
- további 30 db elővárosi villamos motorvonat beszerzése (300-350 ülőhely), kb. 50 

milliárd Ft. 
 
Az autóbuszok rekonstrukciójára vonatkozóan az anyag 3 oldalon keresztül részletesen elemzi 
a helyzetet és vázolja a megoldási lehetőségeket, a vasúti járművekre vonatkozóan egy 
oldallal elintézi azt. A vasúti járműhelyzetet csak életkor, korösszetétel szerint elemzi a 
fejezet, arról nem tesz említést, hogy a még viszonylag fiatalabb járműveink szolgáltatási 
szintje, belső állapota is – az esetek többségében – a kulturált emberi utazásra alkalmatlan. Ez 
azért fontos, mert a busztársaságoknál az elöregedett állomány nem feltétlenül jelent olyan 
mértékű szolgáltatási avultságot az utasok számára, mint az a vasúti járműveknél előfordul. A 
vasúti járművekkel foglalkozó fejezet 19. oldalának alján bemutatott középtávú 
járműfejlesztési programnál nem szerepelnek számok a beszerzendő vasúti járművek mellett, 
így nem ítélhető meg középtávon a lehetséges járműállomány összetétel, ezáltal a 
versenyképesség alakulása a személyszállítási piacon. A fejezet végén (20. oldal) a 
járműfejlesztési forrásokról szól. Itt nem került megemlítésre az a lehetőség, amelyet az EU 
biztosít vagy tervez biztosítani célzott vasúti infrastruktúrafejlesztésekkel együttesen 
megvalósuló szolgáltatásminőség javításra. A CER és egyéb lobbitevékenységet végző 
szervezet ennek lehetőségén még dolgozik. Érdemes lesz ezt a lehetőséget is szem előtt 
tartani. Ugyanakkor az ilyen pénzek megszerzésének előfeltétele a közszolgáltatási szerződés 
megléte. 
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23. oldal az V. fejezetben a Volán társaságok járműrekonstrukciójánál található összegzésből 
hiányzik a tervezett közlekedésracionalizálás (párhuzamos finanszírozás megszüntetése stb.) 
hatására esetlegesen felmerülő jármű összetétel-igény változás. Az anyag csak általában ír a 
megfelelő struktúrájú gépparkról, de konkrétan nem említi a racionalizálásának hatását. 
Előfordulhat például, hogy egyes távolsági viszonylatokban a vasúti közlekedés preferálása 
miatt szükségtelenné válik az emeletes autóbuszok közlekedtetése.  
 
24. oldal a VI. fejezetben a lépcsőzetesen megvalósítandó reform 2. diájában igény alapú 
menetrendről esik említés. Ez a megfogalmazás magyarázatot igényelne, különös tekintettel 
arra, hogy az anyagban több helyen előfordul a költségvetési teherbírás okozta szűkös 
erőforrások kérdése. Ugyanakkor az EU tagállamaiban a közlekedési szövetségek 
létrehozásával és az ütemes menetrendek bevezetésével a kínálati menetrendet tekintik a 
közszolgáltatás alapjának és az egyéni közlekedés kihívásaival szembeni egyetlen eredményes 
megoldásnak. 
 
28. oldal a VI. fejezet 2. pontjában a költségvetés teherbíró képessége alpontban 
megfogalmazottak egyetértünk, de itt jelezzük, hogy előre definiált legyen, hogy mit értünk 
elvárható és mit az optimális kapacitáskihasználtságon (lásd ütemes menetrend, 
csúcsidőszakok stb.). A menetrendi harmonizáció és párhuzamosságok megszüntetése 
címszónál megjelent az a kifejezés, hogy legalább az eddig biztosított elérést kell biztosítani. 
Itt ismételten felmerül az a kérdés, hogy a mobilitás növelése nem történhet meg úgy, hogy a 
jelenlegi elérési szintet is elfogadhatónak tartjuk. A cél az legyen, hogy a racionalizált 
közlekedési rendszerrel jobb elérhetőséget biztosítunk ugyanazon erőforrások 
felhasználásával. A koncepció tartalmazza a régiók és a települések szövetségei, mint 
megrendelők szerepének növekedését. A megrendelői képességének azonban nemcsak 
szervezeti, hanem finanszírozási feltételeit is meg kell teremteni. 
 
29. oldalon olvasható: „A gazdasági racionalitás alapján egyértelmű elvárás, hogy az állam 
ne finanszírozzon közpénzből olyan közlekedési módokat, amelyek kapacitáskihasználtsága 
messze az optimális, vagy elvárható mérték alatt van.” Ezzel az elvi elvárással ellentétben a 
gyakorlatban az állam valójában sokkal nagyobb mértékben finanszírozza a személygépkocsi-
közlekedést, mint a közösségi közlekedést. 
Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a személyautózás évente több ezermilliárd forint 
(főleg közvetett) támogatásban részesüli. (Így például az a tény, hogy a kormány 
gyakorlatilag lehetővé teszi a személygépkocsi-használat törvényellenes elszámolását, évente 
mintegy 900 milliárd forint rejtett támogatásban részesíti az autózást.ii) Ráadásul a helyzet az 
elmúlt években e téren jelentősen romlott az alábbi tényezők következtében. 
A forint az utóbbi években jelentős mértékben erősödött a dollárhoz viszonyítva. Ez 
nagymértékben mérsékelte az üzemanyagok áremelkedését, ez utóbbi ugyanis a kőolaj árával 
változik, amely a dollárhoz kötött. 2005-ben Magyarország évi 8,5 millió tonna kőolajat és 
kőolaj-terméket importált, ami 3482,3 millió USD-be került, és amelyért 696,6 milliárd 
forintot fizettünk, mert a forint árfolyama kedvező volt. Akkor egy dollárt 200 forintért 
vehettünk, míg az árfolyam 2000-ben még 282 Ft/USD volt. A forint erősödése révén 41%-
kal, vagyis 286 milliárd forinttal olcsóbban vehettük meg a kőolajat és a kőolajtermékeket. A 
motorizáció közvetlen és közvetett üzemanyag-felhasználása a teljes mennyiség mintegy 30 
százalékára tehető, vagyis a gépjárművek tulajdonosai közel 90 milliárd forinttal olcsóbban 
jutottak az üzemanyaghoz. Hasonló módon számolva, a 2004 és 2007 közötti időszakra 900 
milliárd forintot meghaladó összeget kapunk, amelyből a motorizációra több mint 270 
milliárd forint jut.  
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Magyarországon 2002. július 1. óta változatlan az üzemanyagok jövedéki adójának mértéke (a 
benzinnél 103,50 Ft/liter, a gázolajnál 85 Ft/liter), miközben 2007 végére 2004-től számítva a 
fogyasztói árak több mint 22%-kal nőttek, illetve nőnek. Ráadásul 2005. október 1-től az 
üzemanyagok addigi áfa-mértéke 25 százalékról 20 százalékra csökkent. Ennek 
következtében az üzemanyagok hazai ára reálértékben csak 2007-ben 147 milliárd forinttal 
olcsóbb, mint 2003-ban. A 2004 és 2007 közötti időszak egészére e rejtett támogatás összege 
361 milliárd forintot tesz ki.  
A fenti két tényező miatt a motorizáció összesen mintegy 630 milliárd forint rejtett 
többlettámogatásban részesült 2004 és 2007 között. 
Rendkívül visszásnak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány jelentős 
erőfeszítéseket tesz arra, hogy néhány tízmilliárd forintot „megtakarítson” a közösségi 
közlekedésen, miközben semmit sem tesz annak az ennél több nagyságrenddel nagyobb 
támogatásnak a csökkentésére, amit a személyautózásnak nyújt. 
  
32-36. oldal a VI. fejezet 3.1-3.4. pontjában több helyen előfordul a MÁV Zrt 
személyszállításának kiszervezésével kapcsoltban az új elnevezés és a tervezett kiszervezési 
határidő. Ezeket kérjük javítani: MÁV-START Személyszállító Zrt. megnevezésre és 2007. 
július 1. tervezett határidőre. 
 
38. oldal a VI. fejezet 3.5 pontjában a pályahasználati díjrendszernek az ütemes menetrend 
szerint közlekedő személyszállítás preferálását is biztosítania kellene. 
 
43. oldal a VII. fejezet 2. pontjából hiányzik a kötöttpályás rendszerek átjárhatósága, az 
interoperábilis közlekedési rendszerek megteremtésének és az erre alkalmas eszközök 
beszerzésének igénye. 
 
44. oldal a VIII. fejezet 1.1. pontjában leírt egységes tarifa, amennyiben azt a 100 km-nál 
nagyobb távolságú autóbusz-közlekedésnek a közszolgáltatásból történő kivonása előtt 
bevezetik, a vasúti utazási igények drasztikus visszaesését eredményezik, mivel a jelenlegi 
rendszerben a vasúti utazás díja legtöbbször a rá- és elhordó helyi autóbusz díjával 
kiegészülve, illetve az IC-pótdíjjal eléri vagy meghaladja az autóbusz viteldíját. 
Az 50 km-ig bevezetésre kerülő 5-km-s vasúti díjövezetek elméletileg 170, gyakorlatilag 80-
100 féle új vasúti jegy pénztári készletben tartását eredményezhetik. 
Ugyanitt a 48. oldaltól ismertetett kedvezményrendszer elképzelései már módosultak. 
 
A szövegezés félreérthető, a közalkalmazotti kedvezmény évi 12 utazásra csökkenése jelentős 
kedvezménymegvonás. A diákkedvezmény 67,5-ről 50%-ra csökkentése 53,8%-os 
emelkedést jelent, a tanulók havijegye kedvezményének 90%-ról 67,5%-ra csökkentése 
320%-os árnövekedést eredményez. A 67,5%-os tanulók havijegye ára 232%-kal magasabb, 
mint a dolgozók havijegyének munkáltatói térítési összege. A kedvezmények csökkentésének 
hátrányos következményeire az alábbiakban külön kitérünk. 
 
A pótdíjrendszer kialakításával kapcsolatos elképzelések megfelelő szolgáltatási háttér oldala 
jelenleg nem biztosított. Ezek és a regisztrációs jegyek is a jegykiadást és a jegyfelhasználást 
teszik bonyolultabbá. A 70 km, mint gyorsasági pótdíj határ kommunikálhatlan és 
elfogadhatatlan, egy mindenáron a bevételeket növelő szándékot tükröz. 
 
Általánosságban még néhány további megjegyzés: 
Az anyagban nem koherens a helyközi közlekedés definiálása. Több esetben a távolsági 
(országos) közlekedést, egyes esetekben a regionális, illetve elővárosi közlekedést érti alatta. 
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Amennyiben definíció szerint csak a helyi és a helyközi kifejezést használjuk, akkor a 
helyközi minden előbb említett esetre igaz. Ezt a problémát mindenképpen világosan 
szükséges definiálni. 
 
Az anyag legnagyobb hiányossága az, hogy említést sem tesz az integrált ütemes menetrend 
koncepciójával együttjáró, hatékony közösségi közlekedési rendszer-kialakítási, illetve az 
ezekkel szoros összefüggésben levő hatékony infrastruktúra-beruházási lehetőségekről 
(ésszerű pályarekonstrukciók, menetrendi koncepció szerinti járműbeszerzések stb.). Nagyon 
fontos, hogy a már megkezdett ütemes menetrenddel a vasúti és egyes esetekben autóbuszos 
menetrendi összehangolás csak a jéghegy csúcsa. Az integrált (alágazatok között is 
összehangolt) ütemes menetrend igazi jelentősége a hosszú távú közösségi közlekedési 
rendszer kialakításában, annak hatékony elvégezhetőségében van.  
 
Hiányzik az anyagból a vasúti mellékvonalak kérdése és a térségi vasutak kérdésköre. A 
regionális közlekedési szövetségek létrehozása és működtetése ezek hatékony felhasználása 
nélkül nem képzelhető el. 
 
 

A közösségi közlekedés menetdíj-kedvezményeinek csökkentéséről 
 

Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a közforgalmú közlekedés különböző 
vállalatainál (illetve azon belül is a különböző utazási módozatoknál) ugyanazok a menetdíjak 
és kedvezmények legyenek érvényben. Ez jelentős előrelépést jelentene a tömegközlekedés 
vonzóbbá tételében, kiszámíthatóságában, továbbá elősegítené az ésszerűbb menetrendek 
kialakítását. Ezzel párhuzamosan azonban feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy egyforma 
utazási jegyek és bérletek legyenek érvényesek az azonos útvonalakon és hálózatokon minden 
menetrendszerinti járműre (mint ahogy ez megvalósult a Budapesti Egyesített Bérlet 
esetében), illetve ezek egyaránt jogosítsanak fel különböző társaságok járművein való 
utazásra (például egy jeggyel lehessen az út egy részét vasúton, további részét Volán busszal 
megtenni).  

Ugyanakkor komoly aggályaink vannak az utazási kedvezmények csökkentésével 
kapcsolatban. Tudjuk, hogy egyes esetekben a kedvezmények növekedtek, viszont 
összességében számottevő csökkenés következik be. A menetdíjak növekedése viszont 
óhatatlanul a tömegközlekedés további térvesztéséhez vezet. Emiatt romlik az ország 
környezeti állapota és így a lakosság egészsége, gyakoribbá válnak a közlekedési dugók és 
fokozódik az ország energiafüggősége. Mindez ellentétes az Európai Unió követelményeivel, 
hiszen az EU egyebek mellett célul tűzte ki a közlekedési energiafelhasználás 26 százalékos 
csökkentését 2020-ig.iii  

Félő, hogy egyesek kiszorulnak a közlekedési szolgáltatásokból, mások pedig – már akik 
tehetik – egyéni gépjármű-közlekedésre váltanak át. Különösen aggályos a 
diákkedvezmények szűkítése, mivel emiatt a diákok egy része feltehetően motorkerékpárra 
fog átszállni. Ez rendkívüli veszélyekkel jár, hiszen a motorkerékpárral fajlagosan sokkal több 
baleset történik, mint például személygépkocsival, és ezek a balesetek sokkal súlyosabb 
sérülésekkel is járnak. Ezt támasztja alá a svájci INFRAS és a német IWW kutatóintézetek 
2004-ben megjelent közös tanulmányaiv. Az Európai Unió 15 akkori tagállama, valamint 
Norvégia és Svájc adatait összegző kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a 
motorkerékpárok baleseteinek fajlagos költségei (éppen a gyakoriságuk és súlyosságuk miatt) 
messze a legmagasabbak az összes közlekedési mód közül (ld. az alábbi táblázatot!). 
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Az egyes közlekedési módok baleseteinek átlagköltségei Nyugat-Európában 
(euró/1000 utaskm) 

 
Közút Vasút Légi Vízi 

autó motorkerékpár busz könnyű 
tehergépkocsi 

nehéz 
tehergépkocsi 

személy áru személy áru áru 

30,9 189 2,4 35,0 4,8 0,74 0 0,37 0 0 

 
Tudomásunk szerint a kormány – a vonatkozó törvényi előírásokkal ellentétbenv – 

semmiféle hatástanulmányt nem készített a kedvezmény-csökkentésnek a környezetre, a 
közlekedésbiztonságra, illetve az egészségre gyakorolt hatásairól. Ha végeztek volna ilyen 
vizsgálatot, akkor minden bizonnyal arra a következtetésekre jutottak volna, hogy a 
tömegközlekedés terén végrehajtott megszorítások össztársadalmi szinten sokkal több 
pénzbe fognak kerülni, mint amennyit az államháztartás megtakaríthat. Egyébként ilyen 
elemzések nélkül sem szabad hátrányosabb helyzetbe hozni a tömegközlekedést, mivel ez az 
Alkotmányba és egyéb törvényekbe ütközik. Az Alkotmánybíróság ugyanis már többször 
leszögezte, hogy a környezetvédelem jogszabályokkal biztosított szintje nem 
csökkenthető.vi A Legfelsőbb Bíróság pedig úgy foglalt állást, hogy környezetveszélyeztetés 
esetén a gazdasági érdekek nem mérlegelhetők.vii Nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik az 
emberek életére, egészségére, amit semmilyen vélt vagy valós gazdasági indokkal nem szabad 
veszélyeztetni. 

 
Budapest, 2006. február 19.  

 
                                                 
i Ld. például: Közlekedési támogatások –A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások. Levegő 
Munkacsoport – Lélegzet Alapítvány, 2005. http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf 
ii Ld. Utazási költségek és költségtérítések adózási feltételeinek értékelése: 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozlekedesi_ktgteritesek06.pdf 
iii Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (Communication from the Commission. 
COM(2006)545 final, Brussels, 19.10.2006.): „For transport, a similar full savings potential of 26 % is 
estimated, a figure which includes a significant impact from shifting to other modes of traffic, in line with the 
Mid-term review of the White Paper on transport.” 
iv External Costs of Transport. INFRAS Zürich, IWW Karlsruhe–Párizs 
v A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. §-ának (1) bekezdése megállapítja: „A jogszabály megalkotása 
előtt – a tudomány eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági 
viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a 
lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót 
tájékoztatni kell.” 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a kimondja, hogy a a 
környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó eszközök bevezetése, továbbá jelentős módosítások 
esetében a döntés előkészítője minden esetben köteles az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és 
értékelni. 
vi Az Alkotmánybíróság 28/1994 (V. 20.) számú határozatában megállapította: „az Alkotmány 18. §-ában 
megállapított, az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában 
foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez 
más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az 
elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.” Az Alkotmány ezen értelmezését a természetvédelmen 
túl a környezetvédelem valamennyi szakterületére értette az Alkotmánybíróság, ahogyan azt a 28/1998. (V. 8.) 
számú határozatában leszögezte. 
vii A Legfelsőbb Bíróság 1999. május 13-án kelt, Gf.IV.30.879/1998/17. számú ítélete. 


