
Miért  hasznos  a kerékpározás?

Egyre  több  egyetemi,  f iskolai  hallgató  érdekl dik  a  kerékpározás  különböző ő ő
vonatkozásai  iránt.  Nemrég  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem  negyedéves  hallgatója
kért  segítséget  a  Leveg  Munkacsoport  Környezeti  Tanácsadó  Irodájától  a  háziő
dolgozata  megírásához.  A dolgozat  témája  a  budapesti  kerékpárutak  építésének
költség - haszon  elemzése,  amihez  olyan  jelleg  adatokra  volt  szüksége,  hogyű
például  mennyivel  javul  a  leveg min ség,  ha  az  autósok  egy  része  áttér  aő ő
kerékpározásra.

Az  Iroda  összegy jtöt te  azokat  az  információkat,  cikkeket,  amelyekb l  már  kiű ő
lehetet t  indulni  a  számításban.

A szennye z anyagok  kibocsátásának  ágazati  megoszlása  Budapesten  2002 - ben  (tonna)ő

Ágazat NOx CO Por SO2

Ipar 3 344 2 620 320 1 647

Közúti  közlekedés 14  448 98  227 1  854 275

Lakossági  f tésű 1 418 2 608 379 625

Szolgáltatók 249 263 5 21

Légi  közlekedés 883 1 266 0 39

Összesen 20  342 104  984 2  558 2 607

 (forrás:  http: / /www.tiszta.levego.hu /s ze nnyezoanyagok.html#elsodl )

Mivel  a  porkibocsátás  (PM10,  illetve  PM2.5)  legf bb  forrása  a  gépjárm -ő ű
közlekedés,  azon  belül  is  els sorban  a  dízel  járm vek,  így  jól  használhatóő ű
alapként  az  elemzéshez.  Ezek  a  részecskék  rátapadnak  a  növényi  pollenek
felületére,  és  magukat  a  polleneket  is  rendkívül  agresszívvá,  allergénekké  teszik.
Másrészt  a  pollenekkel  együtt  ezek  a  káros  anyagok  is  bejutnak  a szervezetünkbe.

Az  emberi  egészségre  gyakorolt  hatás

Az  Európai  Bizottság  felkérésére  – a  Tiszta  Leveg t  Európának  (Clean  Air  Forő
Europe,  CAFE)  folyamat  részeként  –  átfogó  elemzés  készült  a  légszennyezés
környezetre  és  emberi  egészségre  gyakorolt  hatásairól.  A  felmérés  eredményei
riasztóak.  Kimutat ták,  hogy  az  Európai  Unióban  közel  300  ezer  ember  hal  meg
évente  a  2,5  mikrométernél  kisebb  szennyez  részecskék  (PM2.5)  következtében.ő
Kiderült,  hogy  egy  átlagos  magyar  ember,  ha  marad  a  jelenlegi  szennyezési  szint,
több  mint  egy  évet  veszít  az  életéb l  a  PM2.5  részecskeszennyezés  miatt.  Így  eő
tekintetben  Európában  a  harmadik  legrosszabb  helyet  foglaljuk  el.  Budapesten  a
várható  életvesz tés  elérheti  a  három  évet  is,  ám  szigorúbb  határértékek
betartásával  ez  az  életvesztés  a  töredékére  csökkenthet .ő



Várható  statisztikai  életvesztés  hónapokban  az  antropogén  (ember  okozta)  PM2.5  miatt  az
1997- es  meteorológia  helyzettel  számolva,  2000 - ben  (bal  oldali  ábra) , illetve  szigorú

határértékek  betartása  esetén  2020 - ban  (jobb  oldali  ábra)

Az  Országos  Környezet - egészségügyi  Központ  2003- as  közlése  szerint,  ha  az
éves  PM10  koncentrációt  20  mg/m 3- re  csökkentenék,  azzal  Budapesten  évente
legalább  1000,  de  akár  2400  halálesetet  is  megel zhetnénk.  Ugyanezenő
tanulmányok  számítása  szerint  már  egy  5  mg/  m 3- es  éves  koncentráció -
csökkentés  is  500–700  halálesettel  kevesebbet  eredményezne.

Egyes  légúti  megbetegedések  alakulása  Budapesten
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A  helyzetet  tovább  súlyosbítja,  hogy  a  porszennyezés  mellett  több  más
egészségkárosító  anyag  (nitrogén - oxidok,  szén - monoxid,  kén- dioxid,  illékony
szerves  vegyületek  stb.)  is  nagy  mennyiségben  található  a  f város  leveg jében.ő ő
Mindezek  az  anyagok  megsokszoroz zák  egymás  káros  hatását  a  szervezetünkre.
Az  asztmás  és  tüd rákos  megbetegedésekben  szerepet  játszó  legtöbb  tényez  –ő ő
mint  például  a  dohányzási  szokások,  munkaegészségügyi  állapotok  – az  elmúlt
évtizedben  nem  romlott,  a  közlekedés  kivételével.  Ezért  állíthatjuk,  hogy
nagyrész t  a  légszennyezés  következménye,  hogy  a  f városban  rohamosanő
növekszik  az  asztmás  és  tüd rákos  betegek  száma.ő

Adatok  az  autózás  valós  költségeir lő

A  nemzetközi  módszereket  alkalmazva  –  az  egészségügyi,  a  korróziós,  a
munkaid - veszteségb l  adódó  károkat  összegezve  – a  közlekedési  kutatásokkalő ő
foglalkozó  budapesti  Transman  Kft.  1999- re  vonatkozó  számításai  szerint  530
milliárd  forintra  tehet  a  budapesti  és  a  városkörnyéki  személyközlekedés  teljeső
(tehát  az  üzemeltetésen,  a  hajtóanyag  árán,  az  adókon  felüli  kiadásokat  is
tartalmazó)  költsége,  amib l  a  közleked k  mindössze  380  milliárdot  fizetnekő ő
meg.  A Transman  kalkulációi  szerint  egy  átlagos  f városi  autózás  teljes  költségeő
500  forint,  tömegközlekedéssel  viszont  csak  300  forint.  Az  utazó  által  meg  nem
fizetett  „társadalmi  költség”  személyautó  esetében  170,  tömegközlekedéssel  70
forint,  évente  összesen  150  milliárd  forint.  

(Forrás:  http: / / w3.enternet.hu / aa194545 / ko rnyezet /A_tudo_penz.h tm)

Az  emberi  életek  értékér l  az  európai  adatok  használhatók,  ő amelyek  szerint
egy emberélet  statisztikai  értéke  1  millió  euró  (250  millió  forint).  

(Forrás:  http: / / www.lelegzet.hu / a rchivum / 2 005 / 0 3 / 3 223.hpp )

Skandináv  tanulmányok  bebizonyítot ták,  hogy  a  kerékpározás  egészségjavító
hatásait  „forintosítani”  lehet.  Pontos  becslések  szerint  a  biciklizés
kilométerenkén t  0,15  euró  (37  Ft)  nettó  egészségügyi  hasznot  hoz.  Egy  finn
közlekedéstervezési  szakkönyv  szerint  minden  új  kerékpárral  közleked  1200ő
euró  (295  000  Ft) bevételt  eredményez  évente  az  egészségjavulás  révén.  Ez az  első
alkalom,  hogy  a  kerékpározás  egészségjavító  hatását  a  közlekedési  tervek
költség - haszon  elemzésénél  figyelembe  veszik.  Ha  egy  jól  sikerült  kerékpárút -
beruházás  után  megnövekszik  a  kerékpár t  használók  száma,  a  bringások
egészségének  javulását  a  projekt  hasznai  közé  számolhat juk.

A finn  értékelés  számításai  egy  norvég  költség- haszon  elemzésen  alapulnak.  Az
elemzéseket  három  norvég  város  kerékpáros  és  gyalogos  útjainak  kiépítése  után
végezték  el.  A  tanulmány  megállapítja,  hogy  a  vizsgált  beruházások  költség -
haszon  aránya  sokkal  jobb,  mint  az  autóútépí téseké.  Ezeket  az  eredményeket
használják  fel  a  norvégok  legf bb  érvként  és  alapként  el remutató  kerékpároső ő
terveiknél.  Ezek  a  tervek  a  2006 - 2015  közötti  országos  közlekedésfejlesz tési  terv
részei.  Azt  tervezi  a  kormány,  hogy  az  elkövetkez  tíz  évben  több  mint  300  millióő
eurót  költ  a  kerékpáros  infrastruktú ra  fejlesztésére.  Nem  kis  összeg  egy  olyan
országban,  ahol  csak  4,6  millió  lakos  él.

De  nem  csak  a  kerékpáros  infrastruktúra - fejlesztéseket  mozdítja  el  aő
kerékpárhasználat.  Sok  város  tapasztalata  mutatja,  hogy  a  kerékpározás  sokkal
egyszer bb  és  biztonságosabb  lesz,  ha  a  személygépkocsi - közlekedés  sebességétű
és  a  járm vek  számát  csökkentik.  A  forgalomcsillapító  intézkedések  ígyű
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költséghatékony  alternatívái  új  kerékpárutak  építésének.  Annak  az  esélye,  hogy
egy  kerékpáros  a  forgalomban  balesetet  szenved,  jelent sen  csökken,  ha  n  aő ő
városban  a  kerékpárosok  száma.  Egyes  városokban  a  kerékpárosok  számának
jelent s  növekedése  mellett  csökkent  a  kerékpáros  balesetek  száma.  (Aő
tanulmányokat  részletesen  ismertet  cikk  itt  olvasható:ő
http: / / www.zoldfelulet.hu / ele tmod.php?a =12&id=72&indx= ok )

A hallgató  megköszön te  a  segítséget,  mert  nagy  hasznosnak  találta  a  kapott
anyagokat.

Budapest,  2006.  november
Lendvai  Petra

     környezeti  tanácsadó
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