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„A versenyképesség a nemzet azon képessége, ahogy forrásainak és szakértelmének
összességét kezeli az állampolgárai boldogulása érdekében.”
(2008, Professor Stéphane Garelli, IMD World Competitiveness Yearbook)
A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk,
megváltoztathatná a világot”
(Mahatma Gandhi)
„Az ember idınként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és továbbmegy.”
W. Churchill
1. Stratégia - és koncepció-cunami
Az elmúlt néhány évben annyi különféle nevő stratégia, koncepció készült, hogy a
címük felsorolásával kapott lista hosszabb lenne a jelen dolgozatomnál. Jellemzıjük:
rövid élettartamuk, gyors avulásuk. A harmadik jellemzı: mindegyik stratégiában,
koncepcióban a célok ezre lett leírva. A negyedik jellemzı: hajlamosak vagyunk ezer
oldalakat is írni stratégiánként, koncepciókként. Komolyan gondolja valaki, hogy ezt
az alkalmanként könyvtári mérető anyagot el is olvassa a mai ember? Lehet, hogy
nem is ezért készült. Ötödik jellemzıjük: elveszik a lényeg! Mintha az idınk és a
pénzünk végtelen lenne, miközben egyik sincs. Mintha magában az ıskáoszban
élnénk! Tényleg nem tudjuk azt, hogy hol vagyunk? Tényleg nem tudjuk azt sem,
hogy hová akarunk eljutni? Tényleg ennyire céltalanok, bizonytalanok vagyunk?

2. A javasolt rendezı elv: az energia
A média mást sem harsog:
• Civilizációnk az erıforrások túlhasználatán alapszik.
• Függetlenedés szükséges az energiafüggıségtıl.
Ma így-úgy rengeteg energiát használunk ki. E miatt egyrészt rengeteget fizetünk!
Napjaink eseményei igazolják, hogy nem a piac határozza meg a kıolaj
árát. Az ár inkább a politikai zsarolás fegyvertárába tartozó eszköz.
Másrészt: ha 50 $/hordó ár mellett is van haszna valakiknek, akkor mekkora profit
keletkezik nála 100 $/hordó ár esetén? Nagyon valószínő az, hogy amint a politika
eléri a kívánt hatás, a kıolaj ára megint az égbe fog emelkedni. Megint cáfolva a
mese szerinti piaci szabályozást, mivel ismét manipulált lesz az ár. Ki vagyunk
szolgáltatva ennek az ármeghatározó játéknak! A fejlettnek mondott gazdaság ma
kıolajra alapozott, kıolaj-gazdaság. Közlekedésünk így kıolaj alapú közlekedés.
Ezért ebben a mai nagy bizonytalanságunkban biztosan nem tévednénk nagyot,
ha egy szállítási feladat esetén azt vizsgálnánk, hogy milyen eszközzel,
milyen módon oldható meg a legkevesebb energiával a feladat.
Írnom sem kellene, mert annyira egyértelmő: ezzel lecsapjuk a másik legyet is, mert
a fel nem használt, el nem égetett kıolaj, azaz általánosabban az energia a
legjobb energia. Ha esetleg tényleg akarnánk az egészségünk miatt tenni is
valamit, akkor a sok energia felhasználást mérsékelnénk, mert ezzel a mővi
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környezetünk kiterjedését, ártó hatását csökkentenénk. Javaslom: több változatot
elemezzünk, és a legkisebb energiaigényőt valósítsuk meg! Legyen
kulcsfogalmunk, rendezı elvünk az energia!

3. Néhány egyszerő tény
Nem kell kitalálni semmit, mert az alapvetı dolgok ismertek. Megmutatom, hogy
lehet röviden is bemutatni.
3.1 A közlekedés energiafogyasztása alágazatonként

[3]
Legkisebb az éves energiaigénye a hajózásnak. Annyira kicsi, hogy a
grafikonon szinte nem is látszik! Ma ennek megfelelıen ez az alágazat van legjobban
elhanyagolva. Mindennél nagyobb energiamennyiséget használ el évente a közúti
közlekedés. Mégis: a friss Nemzeti Közlekedési Stratégia ( a továbbiakban: NKS)
egyik nyertese! Ha valahol spórolni akarunk, akkor ezt nem ott kell megtenni, ahol
legnagyobb a pazarlás? Hová is megy el akkor a töménytelen pénz? Nem a piros
uralja ezt a grafikont? Az értelmetlen pénzköltés nem bőn? Van olyan ember, aki
nem érti ezt a grafikont? Javaslom: minden döntésünk alapja ez az egy – mindenki
által érthetı - grafikon legyen!
3.2 A hazai CO2 kibocsátás megoszlása a fıbb közlekedési módok között

[3]
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A legfontosabb légszennyezıbıl mindennél kevesebbet (2 %-ot!) a vízi és
a vasúti alágazat termel, és mindennél többet (93%-ot!) a közúti, mely
szinte egyeduralkodó! Van olyan ember, aki nem érti ezt a grafikont? Melyik
közlekedési módot, alágazatot is kell akkor ennek a nagyon gazdag országnak
finanszíroznia?
3.3 A magyarországi áruszállítás megoszlása az alágazatok, a szállítási módok szerint
(az y-tengelyen a teherszállítás volumene látszik Mtkm-ben)

[1]
Miközben két évtized alatt mind a vízen, mind a vasúton szállított áru mennyisége
nagyot esett, soha nem látott szárnyalásba kezdett a közúti szállítás! A lovak közé
dobtuk a gyeplıt! A kóros folyamat elszabadult és szabadon szárnyal. Normális ez?
Nem kellene ezt a káros tendenciát megfordítani?
3.4 Az amerikai ellenpélda az áruszállításra

[5]
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Nézzük a 2010-es USA grafikonokat. Ez az ország rossz példa a személyautós
közlekedésre (a felsı sor jobb széle) és nagyon jó példa az áruszállításra, hiszen
magas a vasúti, és magasabb a vízi szállítás aránya, mint nálunk! (Az USA grafikonon
kb. 5 órától 9 óra utánig, míg a magyaron csak 8 órától 10 óráig tart a zöld színő
vasúti szállítási arány). Ebben vegyünk példát az USA-tól!
3.5 A svájci ellenpélda a személyszállításra!

[5]
Ez a svájci ellenpélda a személyszállításra! A magyar 0,78 ezer ukm/lakos jellemzıvel
szemben Svájcban 2,45 áll, mely majdnem háromszoros érték! Mind a vasúti
személyszállításnál, mind a vasúti áruszállításnál van behozni való!
3.6 Van mit beáldozni! Kár lenne elıdeink hatalmas teljesítményét eldobni!

[5]
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A magyar vasúti hálózatsőrőség Európa legjobbjai között van. (Tudom, hogy a
közutakhoz hasonlóan lepusztulva hagyva, a megszőnés határáig eljuttatva.) Mégis:
van valami, amiben véletlenül jók vagyunk! Csak nem válik még ez is hátrányunkká?
3.7 A fajlagos energiaigények
„Azonos teljesítményhez egy utaskilométerre vonatkoztatva a vasút energiaigénye a
negyede a személygépkocsiénak és kevesebb, mint tizenkettede a légiközlekedésének.
Áruszállítás szempontjából ugyanez a mutató tonnakilométerre számítva a
tehergépjármőének a hatoda, viszont a hajózásénak kétszerese.” [1]
Akkor melyik eszköz is kér legkevesebb energiát?

[2]
Sajnos hiányzik a táblázatból a vízi közlekedés adata.
Ugyanez egy más forrásokból:
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[3]
Ez már egy komplett táblázat. Figyelemre az utolsó oszlop méltó, melybıl az alábbi
grafikonokat is készítettem.

Mennyisége, aránya miatt, kivettem a légi szállításokat azért, hogy a tömeges
szállítások arányai tisztán látszódjanak:
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[6]
Az arányok a fontosak ahhoz, hogy a döntések ezek alapján szülessenek! Ez egy
sajátos szemüveg, nézıpont. Mind a személyszállításnál, mind a teherszállításnál
sajnos magasan vezet a közúti mód. Az arányokat tekintve összhangban vannak
egymással a megelızı és a követı táblázatok és grafikonok is, a forrásuktól
függetlenül. Mi az érthetetlen? Mi nem nyilvánvaló akkor?

[5]
Élesen elkülönül három csoport: az elsıben a gyaloglás és a kerékpározás van,
mivel nincs káros anyag kibocsátásuk és minimális az energiaigényük. Ráadásul ez
az energia nem kıolaj. A második csoportot a villamos, a vasút és az autóbusz
alkotja. Végül az egyéb van a harmadikban. Az elsı és a második kategória az
energiatakarékosoké, a harmadik az energiafalóké. Ami pedig mindezekkel együtt
jár, amely mindennek a következménye, az a környezetszennyezés. A kapcsolatukat
jól mutatja a grafikon. Ha döntünk, egyszerre e kettırıl döntünk!
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[5]
A sebesség megválasztása sem mindegy! A sebességnek a baleseteken kívül
energetikai következményei is vannak! Megdöbbentı számok! Ez a nem túlságosan
bonyolult két táblázat és a grafikonok a megoldás kulcsai! Ezeken az arányokon
kellene mindennek eldılnie, ha csökkenteni akarnánk a pazarlást.
3.8 Amit az alábbi szakirodalomban találni lehet
Ebben a témában is nyomon követhetı az a sajnálatos hazai gyakorlat, amely szerint
az elején kifejtjük világmegváltó szép elveinket, majd azokat a megvalósulási
folyamatban majdnem mindig teljesen figyelmen kívül hagyjuk, felülírjuk, az ilyen
típusú anyagok végére elfelejtjük. A verkli pedig megy tovább a magszokott módján,
a sodródó fejlıdés szerint.
„Hazánkban az összes kıolaj felhasználás 68%-a volt közlekedési célú 2009-ben.” [1]
Nem babra megy a játék! Hatalmas pénzrıl van szó.
„A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában alapvetıen az EU dokumentumokban szereplı
intézkedéseket átvéve jelöli ki a kívánatos fejlıdési irányokat: a közlekedési-szállítási igények
mérséklése, a közlekedés munkamegosztás kedvezıtlen irányú átalakulásának megállítása, a
jármőállomány és az üzemanyagok átállítása karbonszegény pályára, fiskális intézkedések a
célok elérésének támogatására és a lakosság környezeti tudatosságának növelése révén a
klímavédelmi intézkedések társadalmi elfogadásának biztosítása.” [3]
Megint a magasztos eszmék!
„Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fı üzenetét, akkor célunk a
függetlenedés az energiafüggıségtıl.”
Ez a lényeg! Az energia-kiszolgáltatottságunk miatt politikailag zsarolhatók vagyunk.
Ezt értem kitettség alatt. Kellemetlen állapot!
„Magyarország nyitott, exportorientált és gazdaságosan kitermelhetı fosszilis
energiahordozókban szegény országként természetesen nem lehet teljesen energia-független.
De felelısen gondolkodva mégis erre kell törekednie, ha ki akar maradni azokból a
nemzetközi konfliktusokból, amelyek a globális szinten egyre fogyatkozó fosszilis
energiahordozó készletek és az egyre fokozódó fogyasztási igény ellentmondásából adódnak.”
[1]
Nagy a tét!
„… a készletek felett rendelkezı országok szabják meg a feltételeket, kiszolgáltatott
helyzetbe hozva ezzel az importálókat …” [1]
„Az EU kezdeményezéseinek a legnagyobb energia-megtakarítást ígérı két szektorra, a
közlekedésre és az épületenergetikára kell összpontosítaniuk.” [1]
Ebbıl miénk a közlekedés.
„A közlekedés energiafelhasználásának, környezeti terhelésének és ÜHG kibocsátásának
csökkentésében megkerülhetetlen a vasút szerepe.” [1]
Eufémia. Csak azt akarta írni, hogy a vasút fogyaszt legkevesebbet.
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„Az externáliák – ideértve a balesetet, a levegıszennyezést, a természet- és tájvédelmet
és a zajártalmat – költségkihatásának meghatározásánál szintén a vasúti közlekedés a
legkedvezıbb alternatíva.” [1]
Nem kellene ennek valahol következményének is lenni?
„Összességében megállapítható, hogy a magyar vasút jelentıs lemaradásban van a fejlett
államokhoz képest, holott a kötött pályás közlekedés az energiafelhasználás, a
környezetvédelem, illetve az egyéb külsı költségek tekintetében is a legelınyösebb
közlekedési mód a vízi szállítást követıen.” [1]
Kevesen tudnak ilyen szépen és pontosan fogalmazni! De hiába!
„Energiahatékonyság növelése céljából stratégiai fontosságú a közúti áruszállítás elterelése a
vas- úti és vízi szállítás irányába. A közúti tömegközlekedés megújuló és villamos
(elektromos, hidrogén) energia alapra helyezése.” [1]
Pontos a megállapítás: stratégiai fontosságú! Miért nem halljuk meg?
„A közlekedés energiafogyasztásának és környezeti terhelésének csökkentésére a következı
lehetıségek állhatnak rendelkezésre:
1. Mobilitási igények csökkentése …
2. Áttérés hatékonyabb közlekedési módokra (modal split): ez elsısorban a vasút
szerepének növelésével tehetı meg, mind a személy, mind az áruszállítás területén.
Fontos része még a közösségi közlekedés arányának növelése …
3. Optimalizálás, ami a jelenlegi kapacitások jobb kihasználást jelenti …
4. Fiskális eszközök: olyan pénzügyi eszközök, amelyek segítségével a magas külsı
költségek beárazhatóak (például útdíj, behajtási korlátozás), így téve versenyképessé a
kevésbé környezet terhelı megoldásokat.
5. Jármővek fejlesztése és alternatív technológiák …
A fentiek megvalósításához szükséges az eddig megfigyelhetı trend megfordítása, a
közúti teherszállítás visszaszorítása.”
Úgy tőnik, hogy nincs meg a Nemzeti Közlekedési Stratégia és a Nemzeti
Energiastratégia összhangja!
„… a dán döntéshozók felismerték:
a) az olcsó és könnyen elérhetı energiahordozók kora lejárt;
b) a maradék forrásokért igen komoly – és akár súlyos következményekkel járó –
verseny indult az országok között, megterhelve gazdaságukat és társadalmukat
egyaránt;
c) az energiaforrásokban szegény országok kiszolgáltatott helyzetben lesznek.” [2]
Mi a helyzet a magyar döntéshozókkal? Mikor jutnak el végre ugyanerre a
következtetésre? Mi akadályozza meg ıket abban, hogy ezt következtessék?
„Társadalmunk értéket és mértéket vesztett önzı egyénekké hullott szét, ahol a gazdaság nem
a társadalom, hanem a tıke igényeit elégíti ki, miközben figyelmen kívül hagyja a környezet
korlátait és a korlátlan növekedésben hisz (Gyulai I. 2009).” [2]
Megint egy nagyon pontos helyzetelemzés!
„Az éghajlatváltozás ugyanis a valaha létezett legnagyobb és legszélesebb körő piaci
kudarc (Stern, N. 2006). A piaci kudarcok valójában azért fordulhatnak elı, mert a piaci
szereplık önérdekkövetı magatartásának vannak közösségre gyakorolt hatásai. A sokak önzı
cselekvése azonban olyan globális kihívás elé állította a közösséget, amely nem oldható meg
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másképpen, csak az önérdekkövetı magatartás felfüggesztésével, és az externáliák
számszerősítésével, valamint a jóléti veszteség megszüntetésével.” [2]
Megint az elhallgatott, figyelmen kívül hagyott externáliák jelentısége! Kinek
hiszünk?
„Hosszú távon pedig az egyik központi kérdése a közlekedés fejlıdésének az
energiahatékonyság növelése, amit jól jeleznek az EU Közlekedési Fehérkönyvében hosszú
távra elıirányzott intézkedések, a közlekedés egészét tekintve 60 %-os szén-dioxid kibocsátás
csökkentés elérése.” [3]
Mit kellene tennünk?
„…a közlekedési stratégiai dokumentumok nem helyeznek megfelelı súlyt az
energiagazdálkodási szempontok érvényesítésére …” [3]
„Az ország jövıbeli energiafelhasználásának alakulását a közlekedési szektor
energiaigényének változása jelentıs mértékben befolyásolja. Ennek ellenére a közlekedési
stratégiai dokumentumok nem helyeznek megfelelı súlyt az energiagazdálkodási
szempontok
érvényesítésére.
Ezért
szükség
lenne
a
Közlekedési
Energiahatékonyságjavítási Cselekvési Terv kidolgozására az Új Nemzeti Közlekedési
Stratégia (NKS) keretében, amely a szektor energiatakarékossági lehetıségeinek és
költség/haszon viszonyainak részletes elemzésére alapozva kijelölné a közlekedésiszállítási szektor speciális energiahatékonyság-növelési feladatait, azok ütemezését,
felelıseit, finanszírozási lehetıségeit és forrásait, és az elért eredmények ellenırzésének
módját.” [3]
Én is csak ennyit állítok. Ha tudják, miért nem teszik, tették? Kérem, helyezzük oda azt a
bizonyos súlyt!
„A számok szerint jelentıs potenciális energiahatékonyság növelési lehetıség rejlik a
közlekedési munkamegosztás változtatásában, még akkor is, ha tudjuk, nem minden
szállítási feladat teljesíthetı gazdaságosan vasúti közlekedéssel, és a városi forgalomban sem
tud minden gépkocsi-használatot kiváltani a közösségi közlekedés. Nem véletlen, hogy
gyakorlatilag minden ország közlekedéspolitikájának egyik sarkalatos pontja a vasúti
közlekedés szerepének erısítése, amiben az energiahatékonysági szempont mellett olyan
további, ugyancsak az energetika területére tartozó szempont is szerepet játszik, mint a
kıolajtól való függés lazítása, az ellátás és ezzel a mőködés biztonság növelése.” [3]
Miért nem fogadjuk el? Miféle érdekek miatt fizettetjük túl a társadalmat?
„… közlekedéspolitikai szempontból irányadónak a Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015
címő dokumentumot tekinthetjük. A dokumentum megállapítja, hogy a közlekedés egyik
globális környezeti kihívása az üvegházhatású gázok, elsısorban a szén-dioxid kibocsátáscsökkentése. A közlekedés környezeti vonatkozásai kapcsán megjegyzi, hogy a
közlekedéspolitika a mindenkori kormány kezében az összhang megteremtésének
eszköze a társadalom és gazdaság alapvetı mobilitási igényei és az ökológiai
követelmények között, a két fontos érték bármelyikének sérelme nélkül. Ennek
értelmében prioritásként fogalmazza meg a környezetkímélı közlekedési rendszer
megteremtésének szükségességét környezetvédelmi intézkedések bevezetésével, valamint
környezetbarát közlekedési módok preferálásával és fejlesztésével.
Ezzel kapcsolatban a dokumentum a következı két konkrét intézkedést emeli ki:
• A személyforgalomban a közforgalmú közlekedés elınyben részesítése az egyéni
közlekedéssel szemben, továbbá a kerékpárforgalom ösztönzése, a gyalogos
közlekedés biztonságának és kényelmének növelése.
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A teherforgalomban a vasúti és vízi szállítás, valamint a kombinált fuvarozás
ösztönzése.” [4]
Igen, ki van találva! Miért nem ez és így készült? Igen, ma is az összhang
megteremtése a cél. Erre kellett volna írni a NKS-t! A NKS-ban kellett volna rögzíteni
az alágazatok, közlekedési, szállítási módok, eszközök arányát, a módok, eszközök
váltását. Sajnos az alapfeladat teljesítése sem sikerült!
•

3.10 A tervezés bizonytalansága, mint elemi tény, melyet az NKS is hangsúlyoz!
Megfigyelhetı: a stratégiatervezık bénán várják, hogy ugyan mondja már meg valaki
azt, hogy mennyi, mekkora a szállítási feladat, hol indul be végre a gazdaság, hová
kell megépíteni az alapvetı infrastruktúrát. Jogos ez az elvárás, vagy csak kísérlet a
felelısség áthárítására? Ebben a mai gazdasági káoszban is tud valaki jósolni?
Mit találtak? Ezek szerint már a feladat kiírása is pontatlan volt!
„Pontos és szabatos feladatkiírás hiányában jelen tanulmány, a hatályos nemzetközi és
hazai jogszabályokból, stratégiákból, és gyakorlatból adódó három összefüggı feladat
teljesítését is szolgálja.” [3]
„… nincs elfogadott prognózis a közlekedési szállítási teljesítmények 2050-ig terjedı
alakulásáról …” [3]
Errıl írok! Ki merne ma bármit is kijelenteni, amikor minden és annak az ellenkezıje
is lehet. Az ún. közgazdásztudósok is vagy hallgatnak, vagy egymásnak merıben
ellentétes kijelentéseket tesznek, így azok használhatatlanok.
„Hiányzik a mőszakilag-gazdaságilag megalapozott bemeneti adatbázis, a közlekedés
következı 20-40 évére vonatkozó, szakterületek által felügyelt mennyiségi, és minıségi
adatsorok (pl. állományváltozási prognózis; utas, és áruszállítás változási prognózis; stb).” [3]
Magyarul: ugyan mondja már meg valaki azt, hogy mennyi a szállítandó személy és
áru! Ma nincs ilyen szakma, a közgazda sem, a gazdaságfejlesztı sem, nincs ilyen
tudós sem. A világgazdaságnak nevezett folyamat annyira labilis, bizonytalan, hogy
hosszabb távon sem lesz, mert az a jóslás kategóriája lenne.
Tudom ajánlani az ısi, a rómaiak által kedvelt jóslást a madarak röptébıl.
Kitőnik, hogy valami másra kell a gondolkodásunkat alapozni. Ez valami
szerintem az elhasznált energia mennységének a csökkentése, amely
végsı soron a közlekedési költségek csökkentése is.
3.11 Súlyos a nézetkülönbség, a megoldási filozófiák lényegileg térnek el egymástól.
Ma Magyarországon hatalmas vita folyik az ún. energia-mixrıl. Azaz arról, hogy az
ország energiaigényét a többféle lehetséges energiafajta milyen arányával elégítsék
ki. Legalább ennyire fontos a modal split, mert ez is alapvetı arányokról szól.
Érdekes módon azonban errıl nincs vita. Mi a csend oka?
Az ország energiafelhasználásában a közlekedés a második legnagyobb fogyasztó. Az
elhasznált energia hatalmas. Nem babra megy ki a játék. Ilyen hatalmas
mennyiségnél a kicsi megtakarítás is sok.
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[7]
2030-ra a kıolaj arányát 76%-ra veszi fel a Nemzeti Energiastratégia.

[1]
Látható: 2020-ig kicsi a változás, 94-rıl csak 87%-ra, de 2030-ra beígér egy
nagyobbat. Ma azt sem tudjuk, hogy a jövı hónapban mi lesz, nemhogy 2030-ban.
Különben is, addig még ezerszer fogják ezeket az elıjelzéseket módosítgatni.
Lehet, hogy vannak, akik szerint ez egy óriási elırelépés, sıt soha nem látott
mértékő. Vannak, akik a „Vasútfejlesztések korszaka” jövıképet sugallják [8]. Pedig
csak arról van szó, hogy kicsit többet kap a vasút, mint eddig. A legújabb információk
szerint az 1157 milliárd Ft-os pénztárcájú IKOP-ban a pénzek megoszlása:
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[8]
Meghatározók végül is a pénzosztási arányok. Ismét láthatók, hogy bár van
elmozdulás, ezek az arányok sajnos nem tükrözik vissza az elıbbi fajlagos
energiaigény arányokat! Azt is írhatnám, hogy köszönı viszonyban sincsenek.
meglepıen arányos az energiahatékonyság javítására fordítani szánt pénz. Ennyit a
szép elveinkrıl! Ez pedig így pazarlás. Így pedig nem lesz irányváltás, átterelés!
Vannak azonban olyanok is, akik szerint nagyobbat is léphetnénk.
A Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint: „Elıreláthatólag azonban a közlekedés továbbra
is szénhidrogén alapú marad.” [3] Mint a fentebbi grafikonból látható: sajnos valóban!
„… a közlekedéstıl, különösen rövidtávon nagymértékő energiahatékonysági megtakarítás
(tıke hiányban) nem várható, a következı 10 évben, jó esetben a mindösszesen
energiafogyasztás növekedési ütemének csökkentése várható el …” [3]
Miért nem, hiszen a második legnagyobb energiafogyasztóról van szó!
Az NKS meg akar maradni a kıolaj-gazdaságnál? Kinek az érdekét képviseli?
Talán ez a legsúlyosabb gond az NKS-val kapcsolatban. Érthetetlen, hogy hogyan
lehetett összehozni egy olyan NKS-t, mely ennyire figyelmen kívül hagyja a napi
tényeket, a magyar társadalom gondjait.
Ezzel szemben, egy egyetemi anyag, a [2] szerint, egészen más utat kell követni,
melyet az alábbi grafikon mutat. Szerintük ki kell a kıolajat vezetni, sıt lehetıleg
gyorsan. Az elıbbiek alapján úgy tőnik, hogy jó okuk lehetett ilyen javaslatot tenni.
İk 2030-ra a kıolaj arányát csak 40% körülire veszi fel, mely majdnem fele az
elıbbinek! Ez azért lényegi különbség! Nyilvánvaló: az NKS egy „kényelmes”, a tıke
érdekeit szolgáló, a társadalmi érdekeket lényegében figyelmen kívül hagyó utat
választott, amely azonban inkább a sodródó-fejlıdési modellnek nevezhetı.
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Látható a kék mezı területének drasztikus csökkenésére, csökkentésére. Ez egy
valódi fordulatot jelentı energia-fajta csere - lenne. Ez az energia-mix drasztikus
módosítása lenne, a kıolaj leváltására. Ehhez bizony már holnap is komoly
lépéseket kellene tenni. Dolgozatom elsı idézete a forrásain kezelésének
fontosságára mutat rá. Hogyan is kezeljük akkor a forrásainkat a társadalom javára?

4. A lehetséges kárenyhítési lépések
4.1 A kerékpározás elıtérbe helyezése
„… kis költségő (legkisebb költségvetési ráfordítást igénylı intézkedésekbıl álló) változat
…” [3]
Igen, a gyaloglás és a kerékpározás a legkisebb költségő helyváltoztatási mód. Nem
igényel drága pályaszerkezetet, nem kell hozzá sem sín, sem vágány, sem
autópálya. Amikor hatalmas az államadósság, nem a kis költségő beavatkozásokat
kellene elıre venni?
„Az autóhasználat esetében igen lényeges megállapítás, hogy az utazásoknak kb. 70%-a
8 km-en belüli távra korlátozódik – vagyis könnyen kiváltható volna más
megoldásokkal.
Ez nagyon fontos megállapítás, ebbe kellene kapaszkodni. Hiszen ez az intervallum
kifejezetten a kerékpározás és nem az autózás távolságtartománya. Spórolósan
kerékpározunk, vagy pazarlóan autózunk ekkora távokon?
… a kerékpár Dániában már ma is teljes értékő közlekedési eszköznek számít, idıjárástól,
életkortól vagy státusztól függetlenül.” [2]
Nálunk még a szegénység szinonimája, bár kezd az ırültek játékeszköze irányába
elmozdulni.
Nem kellene hangoztatni azt, hogy a kerékpár az energiatudatos és a saját
egészségét óvó polgár jármőve? Egészen más lenne a hazai megítélés!
„… a kerékpározás az 1970-es évek végéig Magyarország számos településén meghatározó
közlekedési mód volt …” [3]
„… a közlekedési költségek jelentısen emelkedtek, és az egyre zsúfoltabb, egyre inkább
akadályozott forgalommal mintegy 4-5 km-es távon az utazási idıt tekintve is
versenyképessé vált a kerékpár használat.” [3]
Olcsóbb, sıt kisebb helyet igénylı is!

14

[3]
Legegyszerőbb a személygépkocsi oszlopot nézni az elıbbi táblázatban. Kilóg az
USA a 64% és Kanada a 74%-os autóhasználat gyakorisági értékével. Az ı életük a
személyautóra épül, abban születnek és abban halnak, még egy képeslapot is csak
autóval lehet feladni. Ez ma már egyértelmően fenntarthatatlan irány, hatalma
ökológiai lábnyommal. Nagyon rossz minta, hivatkozási alap Kínának, Indiának, akik
szerint nekik is jár az ilyen „magas” életszínvonal, mely a Föld pusztulásához is
elvezetne, ha bevezetnék. Más Európa. Itt az autóhasználat a 36-62%-os
tartományba esik. Példaképünk legyen Svédország a 36%-os autóhasználatával,
vagy Svájc a maga 38%-ával! Legyen példaképünk Hollandia a maga 30%-os
kerékpárhasználatával, vagy Dánia a 20%-ával!
„A torlódásos, zsúfolt forgalom következménye a forgalmi sebesség … csökkenése (RM). A
sebességcsökkenés mértéke a belvárosi kerületekben volt igazán kiugró. A pesti Nagykörúton
belüli területeken a sebesség 5 év alatt 40 százalékkal csökkent, és 2003-ban már csak 13
kilométer/órával lehetett haladni.” [3]
Ez kerékpáros sebesség! Autóval utánozzuk a kerékpárt? Nem lehetne fordítva?
Milyen kis költségő, de nagy hatékonyságú beavatkozásokat használ a
szakma?
Melyeket
lehetne
tömegesen
bevetni,
tömegesen,
kampányszerően, nagyon rövid idı alatt elterjeszteni? Induljon egy olcsó
kerékpáros program!
4.1.1 Felejtsük el belterületen a kerékpárutat!
Lakott területeinken vannak még kis, keskeny zöldfelületek, elıkertek és
kihasználatlan, nagy kapacitástartalékkal rendelkezı utak. Kár lenne egy
amúgy is balesetveszélyes megoldással a zöld területek felületét csökkenteni,
kár lenne azokat tovább darabolni! A kerékpárnak belterületen az aszfaltúton
van a helye. Természetesen más a helyzet külterületen. Ma már a kerékpárút
burkolatépítés is nagyon drága. Értelmetlen új kapacitást létrehozni a
kihasználatlan kapacitások mellett.
4.1.2 Kerékpározzunk a meglévı útburkolaton az autós és a kerékpáros
sebessége közti különbség csökkentésével! A 30 km-órás jelzıtábla sokkal
olcsóbb a pályaszerkezet építésénél! Ez a megoldás a biztonságra.
4.1.3 Nyissuk meg az eddigi egyirányú utcákat.
Tegyük azokat a kerékpárosnak kétirányúvá. Pontosabban: csináljunk olyan
kétirányú utcákat, amelyekbe az autós csak az egyik irányból hajthat be. Ne
vonatkozzanak az autós megszorítások a kerékpárosokra. Ez esetben sem kell
új burkolatot építeni!
4.1.4 Jelöljünk minél elıbb minél több 30 km/órás zónát.
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Ezek célja mindenben azonos az elıbbiekkel. Itt sem kell új aszfaltfelületeket
építeni!
4.1.5 Fessünk föl minél több kerékpársávot, még a többsávos és nagy
forgalmú utakra is.
Ha van egy kerékpársáv, akkor teljesen mindegy az, hogy mellette kettı vagy
15 sávon állnak dugóban az autók. A kerékpár sávhoz sem kell új
aszfaltfelület, tehát ez is olcsó és hatékony beruházás!
4.1.6
Készüljön
minden
iskolához,
üzlethez,
közintézményhez,
buszmegállóhoz, vasútállomásokhoz kerékpártároló. A lehetı legegyszerőbb
formában, pl. „U” alakban meghajlított csövekbıl. Olcsón tegyük lehetıvé az
eszközváltást.
4.1.7 A legnagyobb tranzitforgalommal sújtott településeken készüljön elkerülı
út! Induljon be végre egy elkerülı út program. Ha kell az olcsó kerékpáros
programra hivatkozva, arra hivatkozva, azt támogatva!
Ez mind az autósok, mind a településlakók, mind a kerékpárosok érdekét
szolgálja. Néhány km-nyi úttal szét lehet választani az össze nem tartozókat.
Az átmenı forgalommal kimenne a településrıl az idegen, aki siet. Maradna
csak a településen belül az eredı-, a cél-, és a településen belıli forgalom. Ezt
a helyiek keltik. Helyi ember pedig nem gázolja el az ismerısét.
4.1.8 Legyenek összekötve külterületi kerékpárúttal az egymáshoz közeli
települések
Az egymástól 5-10 km-re lévı települések rendezvényei kölcsönösen
látogathatók lennének az ilyen kerékpárutakkal.
4.1.9 Felejtsük el a 100 km hosszú, pénzpazarló kerékpárutakat, vagy
halasszuk akkorra, amikor már nem tudunk mit csinálni a pénzünkkel. Ilyen az
országhatáraink körbebiciklizésének „ötlete”.
4.1.10 Minél több közösségi közlekedési eszközön (vonaton, villamoson,
metrón) lehessen biciklit szállítani.
4.1.11 Az általános iskolákban a jól teljesítı gyerekek jutalma kerékpár legyen.
Túl sok az elhízott, a számítógéphez ragadt gyerek már ma is. Ezt a kisiklott
folyamatot meg kell állítani.
4.1.12 Az így értelmezett kerékpáros programhoz kıolaj sem kell, új útfelület
sem. Cserébe viszont nagy tömeg számára tenné lehetıvé az olcsó és
egészséges helyváltoztatást. Meggyızıdésem, hogy a mozgásigényt nem
kellene minden áron csökkenten, leszámítva az ismert fölösleges és
értelmetlen szállításokat. Helyette a megfelelı eszköz használatát kellene
segíteni. A cél az, hogy a kerékpár végre visszanyerhesse korábbi szerepét. A
villanybicikli a dombvidéki, hegyvidéki kerékpározást is megkönnyíti, nem
alföldi tehát ez az eszköz!
4.1.13 Mint írtam, minden elıtt a településeken belül kell a fentiek szerint
rendet tenni. Ezt követheti az egymáshoz közeli települések segítése.
4.2 Az externáliák számszerősítése, az életciklus szemlélető költségelemzés
Az óhajok szintjén megjelenik ugyan valami, de érdemben semmi sem történik!
„… külsı költségek (externáliák) számszerősítése …” [1]
„A megvalósítás érdekében az átmenı teherforgalom részére kiszabott autópálya- és egyéb
közúthasználati díjakba be kell építeni az általuk okozott externális költségeket (közút-
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terhelés, légszennyezı-anyag kibocsátás, lakosságot érintı környezetterhelés), ami biztosítani
fogja a Ro-La és a konténeres szállítás versenyképességét.” [1]
„…externáliák beárazása és internalizálása …” [3]
A mai világ a pénzrıl szól, a pénz nyelvén beszél. Ha ebben a világban a
tényleges költségek egy számunkra kedvezıtlen részét elsumákoljuk,
akkor meghamisítjuk a világot. Az így szándékosan elıállított világban a
következtetéseink, majd az erre alapozott döntéseink is hibásak lesznek,
mint az NKS esetében is. Eddig ez csak óhaj volt. Nem engedte a kiszámolást egy
speciális érdek. Ma háborúznak az olajért, mi az, hogy nem akarják ezt megvenni,
lehetıleg manipulált, jó magas áron. Csak ennyi! Nincs mese: a lényegi döntéseink
ELİTT ki kell munkálni végre egyes közlekedési alágazatok, közlekedési, szállítási,
helyváltoztatási módok és eszközök externális költségeit! A döntéseket csak ezek
ismeretében lehet meghozni, nem úgy, mint az NKS esetén!
4.3 A vízi szállítás kapacitása és terhelhetısége
„… ha a vasúti személyszállítás fajlagos energiafogyasztását tekintjük 1-nek úgy a közút
értéke ≈ 2,4, a repülésé ≈15. Az áruszállítás terén ugyancsak a vasúthoz hasonlítva a közút
fajlagos energiafogyasztása 12, a légiközlekedésé több mint 40.
A vízi közlekedés nagyon kedvezı fajlagos fogyasztási adata a Rajna-Majna forgalmára igaz,
a dunai hajózásban a vízi út paraméterei miatt erısen korlátozott merülési mélység nem
engedi meg a hajók kapacitásának megfelelı kihasználását, ami erısen rontja a dunai hajózás
energetikai jellemzıit.
Az egyéni és közösségi közlekedés energiahatékonyságának összevetése hasonló arányokat
mutat. A személygépkocsik utas-km-re vetített üzemanyag-fogyasztása mintegy 2,4-szerese
az autóbusszal végzett személyszállításénak, és az agglomerációs forgalmat tekintve hasonló
az arány a vasút tekintetében is.” [3]
Ez a legnehezebb témánk Bıs-Nagymaros ügye óta. Ott a politika ráült a témára és
szakmai ügybıl politikait csinált. Ennyi idı után is tabu, egzisztenciáját kockáztatja,
aki megszólal. Pedig egy kis igazság kezd látszani:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/vizlepcso.pdf
Ideje lenne levakarni a rákent politikát. Ennyi idı után már tisztázni lehetne azt, hogy
az akkori szakmai kifogásokban kinek volt igaza és az ügyet akként folytatni.
A vízi szállítás fajlagos adatai a legjobbak. Erre alapozva ezzel kellene kezdeni.
Ma mennyi szállítás terhelhetı a vízre? Egy kisebb beruházás után mennyi többlet
lehetne terhelhetı? Egy közepes beruházás után mennyi, és így tovább. Amennyit
csak lehet elvitetnénk a legolcsóbbal. A maradék maradna a többi módra.
4.4 A vasúti szállítás kapacitása és terhelhetısége
Mivel a vasút fajlagos értékei a második legjobbak, az elıbbi folyamatot a vasút
esetében is végig kellene csinálni.
Ma mennyi szállítás terhelhetı a vasútra? Egy kisebb vasúti infrastrukturális
beruházás, pl. a kamionok átterelése már az országhatároknál, után mennyi
többlet lehetne terhelhetı? Kamionszállítás helyett csak a doboz, a szekrény
szállítása. Egy közepes beruházás után mennyi, és így tovább. Amennyit csak lehet,
elvitetnénk a vízi szállítás utáni maradékból a vasúttal. Csak az így keletkezı végsı
maradék maradna a közútra. Az eddigi logika az volt, hogy legelıször minél többet
ráterhelni a vízre és a vasútra!
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4.5 Amerikai és svájci szakértık bevonása
Az amerikai szakember meggyızhetne bennünket arról, hogy az USA miként éri el,
milyen jogi, pénzügyi, adóztatási technikával azt, hogy a teherszállítás zömét
vasút végzi. Mit tudnak ık, amit mi nem?
Ugyanígy egy svájci érvelhetne nekünk a vasúti személyszállításról. Miként érik el
azt, hogy a személyszállításban a vasút aránya magas? Miközben
Magyarország domborzatilag szerintem vasútnak kedvezıbb Svájcnál. Mit tudnak ık,
amit mi nem?
4.6 Minden közlekedési lépést elızzön meg végre energetikai hatásvizsgálat!
Magyarul: meg kell nézni azt, hogy egy elképzelt valami kevesebb energiával
megoldható vagy nem.
4.7 Miért maradt ki az elemzésbıl a metanol-gazdaság?
Látszólag nincs ugyan köze a modal splithez, de a metanolról szinte semmit sem
láttam az anyagokban. Tényleg ennyire jelentéktelen ügyrıl van szó? Miközben
minden tudáshoz azonnal hozzájuthatnánk, hisz a segítı szándék nyilvánvaló,
mereven elutasítók vagyunk? A Mérnök Újság 2015. márciusi számában nyilatkozott
Oláh György professzor úr, a metanol-gazdaság, a metanolos üzemanyag-cella
apostola. A Nobel-díjas tudós állítja: „Magyarország a geotermikus energia
szempontjából az egyik legjobb adottságokkal rendelkezı ország. A magyar Alföld
alatt nagy mennyiségő termálvíz, szén-dioxid-tartalmú „pezsgı meleg víz” található.
A szén-dioxid könnyen átalakítható metanollá, az ehhez szükséges energiát pedig a
meleg víz szolgáltathatja. Az izlandi metanolüzem is erre az „ideára” lett megépítve
az Atlanti-óceán közepén. Az Európa szívében fekvı Magyarország szállítás
szempontjából sokkal elınyösebb helyzetben van. Találkozásunkkor Áder János elnök
urat láthatóan érdekelte a metanol hazai elıállításának lehetısége, de azóta sem
hallottam ezzel kapcsolatban gyakorlati tervekrıl.”
„A metanol – köszönhetıen a folyékony halmazállapotának és más fizikai és kémiai
tulajdonságainak – a hagyományos folyékony üzemanyagokhoz hasonlóan kezelhetı.
Ennek következtében széles körő elterjedése csak minimális átalakítást igényel a
jelenlegi üzemanyag-ellátó infrastruktúrában – vezeték, kutak stb. – illetve az ezzel
mőködtetett gépjármőveken.”
Miért vajon nincs válasz? Nyilván a hazai szakgárdától várja a választ, vagy legalább
a kérdéseiket.
4.8 Optimalizálási feladat
„… a legkisebb költség elvét …” követve a költségminimum lehetne egy célfüggvény,
egy operációkutatási modellben. Az alágazatok közötti munkamegosztást, a modal
split meghatározását, egy matematikai modellel kellene meghatározni. Meg kellene
keresni egy operációkutatási szakembert, megoldható lenne-e az ideális modal split
megtalálása matematikai modellel.
4.9 Az NKS hibás termékké nyilvánítása
A [8] szerint:
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Világos cél: kiadáscsökkentés, és az így megmaradó pénzt értelmesebb helyen
elkölteni!
Ezzel szemben nálunk:
„…különleges erıfeszítések nélküli = sodrodó …” [3]
Kevesebb pénzbıl több Magyarországot! – lehetne a mi jelszavunk. Marad helyette a
sodródó „fejlesztés”, ahogyan egy biliárdgolyó halad mindiga abba az esetleges
irányba, ahogyan éppen valaki meglöki. Sodródó, és így pazarló, pedig a
megmenthetı pénznek ezer jobb helye lenne! Mi szó szerint milliárdokat
pöfögünk a levegıbe. Az energia, mint elemi rendezı elv ilyen mérvő
mellızése és ezzel a társadalomnak értelmetlen és felesleges költségeket
okozó volta miatt a Nemzeti Közlekedési Stratégiát minél elıbb minısítsük
hibás terméknek, ahogyan ma selejtet illik nevezni.
Visszatérve dolgozatom második bevezetı idézetéhez: ennél többre képes lenne a
hazai szakma, ha hagynák. Kevesebbet írva, az NKS-t a modal splitre kiélesítve
készülhetne rendes NKS is.
Szeged, 2015. március 26.
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