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1. Általánosságban
„A többség lebecsüli  a potenciális  veszélyeket, nem veszi komolyan sem a klímaváltozást, 
sem a következményeit.”
Miért ne becsülné le, ha mindig csak azt hallja, hogy:
„A 2021-2050 időszakra a magyarországi éves átlaghőmérsékletben 1-2,5 °C-os emelkedésre 
számíthatunk”
A köztudatban nem különül el élesen az éves átlaghőmérséklet  a napitól! Ehelyett 
jobb lenne ezt hangsúlyozni:
„Fontos  azonban  hangsúlyozni,  hogy  az  éghajlatváltozás  Magyarországot  különösen 
negatívan érintheti, …”
Hazánk  az  éghajlatváltozás  valószínűsíthető  következményeit  tekintve  Európa  egyik 
legsérülékenyebb országa.”
„Az  éghajlatváltozás  hatásai  …  meglehetősen  nagy  területi  differenciáltságot  mutatnak, 
valamint hazánk egyes térségeinek alkalmazkodóképessége és gazdasági teljesítőképessége is 
jelentős különbségekkel jellemezhető.”

2. Az anyag közlekedési szakaszaihoz
2.1 A helyzet nagyon súlyos, mert 
„A második legnagyobb kibocsátási részaránnyal a közlekedési szektor rendelkezik.” 
„A  közlekedés  hazánkban  a  második  legnagyobb  ÜHG-kibocsátó  szektor.”  „A 
közlekedés  energiafelhasználásában  meghatározó  szerepet  tölt  be  a  kőolaj,  ami 
következtében az egész közlekedési szektor üvegházhatású gáz kibocsátása magas.”

2.2 A gond megoldható lenne mindjárt a folyamat elején
a kiváltó ok megszüntetésével. A kiváltó ok pedig a belsőégésű motor, az ICE 
maga! De ezt nem meri kivonni a forgalomból az állam, mert létéhez hatalmas 
multi érdekek fűződnek.
Bármilyen  Euro-fokozatú,  „tisztaságú”  is  egy  belsőégésű  motor,  az  mindig 
mérget okád ki magából. Hiába egyre kisebb az egyes újabb motorok káros 
anyag kibocsátása, a nyereséget megeszi az autószám növekedése. Mivel a 
belsőégésű  motorhoz  és  magához  a  kőolaj  fogyasztásához  hatalmas  profit 
kapcsolódik,  kivonásához  nincs  meg  az  állami  bátorság.  Helyette  egy 
maszatolás  következik.  A  motorból  és  a  gázolajból  profitálók  bármit 
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megengednek,  csak  az  előbbit  nem!  Cselekvés  helyett  tehát  jön  a 
pótcselekvés!

2.3 Mintha ez ellen szinte semmit sem lehetne tenni!

A  narancssárga  sáv  szélessége  szinte  alig  csökken  az  idő  függvényében! 
Megállapítható: igazán jó az érdekérvényesítő képességük!

Mintha a közlekedési  szektorból  nem jöhetne ki  több! A  2.  helyezett  miért 
szorul a 3. helyre?

2.4 Az ideális helyváltoztatási távolságok
Helyváltozásaink  különböző  hosszúságúak.  Más  távolsághoz, 
helyváltoztatáshoz általában más és más közlekedési eszközt használunk. Van 
ennek egy logikája. Hiszen Magyarországról az USA-ba repülőgéppel mennek 
az  emberek.  A  nagysebességű  vasút  –  mint  amilyen  a  francia  TGV  – 
hatótávolsága 1000-1500 km. Kerékpárt  használunk általában 20-30 km-ig. 
Személyautóval  általában 50-500  km között  utaznak a fejlett  motorizációjú 
országokban. Kivéve nálunk, a mi első generációs autós világunkban, ahol a 
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személyautót használunk minden egyéb közlekedési eszköz helyett, és minden 
távolságra. A káros következményei közismertek.

2.5 Van azonban egy nagyon lényeges helyváltoztatási távolság, melyet eddig 
mindenki elhanyagolt!
A Tudomány és közlekedés; Utak a kerékpározáshoz
VCÖ Verkehrsklub Österreich 
http://mek.niif.hu/01200/01210/01210.pdf
szerint 
az autós utazások 60%-a rövidebb 5 km-nél,
az autós utazások 75%-a rövidebb 10 km-nél!
Ugyanez Magyarországon
A lakossági közösségi és egyéni közlekedési jellemzői, 2012
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf
szerint:
„Az  utazások  43%-ában  az  úti  cél  3  kilométernél  rövidebb,  17%-ában  pedig  4–6 
kilométer.”
Majdnem azonos az osztrák és a magyar helyzet!
Azaz:
Az utazások 43%-a rövidebb 3 km-nél,
az utazások 60%-a rövidebb 6 km-nél!
Ráadásul:
„Az  utazások  átlagos  távolsága  13  kilométer,  ebből  a  kisebb  településeken  élők 
átlagos utazási távolsága hosszabb, mint a nagyobb településeken élőké.”
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf
Ezekhez a rövid utakhoz tényleg személyautó kell?

2.6 Hány helyváltoztatás történik naponta?
„2012-ben  2,7 milliárd – közlekedési eszköz használatával tett – egynapos utazás 
volt, függetlenül attól, hogy ennek során közlekedési eszközfajtát is  váltott az utazó. 
Ezek 46%-ában személygépkocsit használtak fő közlekedési eszközként. Az utazások 
átlagos távolsága 13 kilométer, időtartama 22 perc volt.”
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf
Ne becsüljük le a 60%-ot, hiszen az utazások, a helyváltoztatások 
száma  hatalmas!  Ebből  a  2,7*0,46=1,2  milliárd  rövid  távú 
helyváltoztatásra miért használunk autót?

2.7 Az egy napi közlekedési költség
„A lakosság napi közlekedésre fordított közlekedési kiadása évi 732 milliárd forintra 
tehető.”
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf

2.8 Hányan utazunk egy személyautóban?
„A személygépkocsi-kihasználtság azt mutatja, hogy egy gépkocsiban egyszerre 
átlagosan mennyien utaznak. Ez a mutató országosan és a fővárosban is 1,5–1,6 között 
van,” 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf
Pedig egy személyautó minimum 4 személyes! Ez a szám majdnem 1!
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2.9 Milyen hosszú is egy átlagos személyautós utazás?
Az alábbi grafikon szerint csak kb. 17 km! 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lakossagikozlekedes12.pdf
Ehhez valóban személyautó kell?

2.10  Mit  lehetne  használni    a  10     km alatti  utazásokra  a  személyautó   
helyett? Váltsunk paradigmát a közlekedésben!
Nyilvánvalóan  ez  kerékpáros  távolság,  tehát  kerékpárt!  Aki  pedig 
izzadság-mentes eszközt kíván, annak már itt vannak az elektromos 
kerékpárok, elektromos rollerek!
Néhány közülük a fantázia megmozgatására:

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


      

     

    

     

5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


   

   

    

Ez utóbbiak a nagy autógyárak (Porsche, BMW, AUDI, Ford, Lexus, Honda, 
Toyota, VW, Mercédesz) elektromos kerékpár prototípusai.
http://www.electricbike.com/auto/
A két világháború között az Opel cég sorozatban gyártott kerékpárokat. 
Lehetne az elektromos kerékpárokat, rollereket itthon is gyártani! Munkahely 
teremtése lenne a pozitív „mellékhatás”! Nagyon ránk férne a mai munkahely 
szegény világban! 

A  magyar  ipari  formatervezők  Európa  első  vonalába  tartoznak,  akik  a 
fentiekhez hasonlót, vagy jobbat is tudnának tervezni. Ezek az eszközök sokkal 
olcsóbbak  az  autónál,  sokkal  kisebb  közterület  kell  a  használatukhoz,  a 
kibocsátásukban pedig hatalmas a különbség!
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2.11 Magyar elektromos kisautóval is járhatnánk!

E kis autó rövid története:

„A Puli  kisautó  története  regényes,  s  a  rendszerváltáskori  vállalkozás  tipikus 
elemeivel fűszerezett. 
Az 1990-es évek elején  rengeteg újságcikk,  riport, TV-tudósítás foglalkozott a Puli 
városi kisautóval. Majd a lelkesedés elült, s a Puli szépen lassan eltűnt a horizonton. A 
jármű  története  regényes,  s  a  rendszerváltáskori  vállalkozás  tipikus  elemeivel 
fűszerezett.
A hódmezővásárhelyi Hódgép vállalat mezőgazdasági gépek gyártásával és javításával 
foglalkozott. Az 1980-as években a konvertibilis  valuta (fiatalabbak kedvéért: dollár, 
márka,  schilling  stb.)  égető hiánya  gondokat  okozott a  magyar  gazdaságban,  így a 
kormány a termelővállalatokat termékpalettájuk kibővítésére és az export felfuttatására 
ösztönözte.
A  Hódgép  kombájnok  mellett  mezőgazdasági  és  reptereken  használható  pótkocsik 
előállításával próbálkozott – egész sikeresen.
A ’80-as évek közepén a Hódgép vezetőségét megkereste a svájci Berna teherautók 
francia  képviselője,  egy  magyar  származású  külkereskedő.  Egészen  pontosan  a 
Technoimpex nevű külkereskedelmi vállalatot keresték meg, hiszen abban az időben 
nem  maguk  a  vállalatok  intézték  az  export-import  tevékenységet.  Szóval  a 
Technoimpex vezetőségének felvetették, hogy van egy ismerősük, Teddy Marson aki 
kiváló  francia  konstruktőr és  van  egy új,  városi  kisautó  ötlete.  Ha  olcsón lehetne 
legyártatni Magyarországon, akkor Marson garantálja,  hogy minden egyes példányra 
talál vevőt.
A  városi  kisautók  piaca  a  ’70-es  évek  második  felében,  az  1973-as  olajválságot 
követően élénkült  meg. Főleg Franciaországban és Olaszországban készültek ezek a 
125,  majd  250  cm3-es  motorral  szerelt  csöppségek,  amelyeket  motorkerékpár-
jogosítvánnyal  is  lehetett  vezetni.  Ezek lettek az egykori buborékautók modernkori 
leszármazottai.
Teddy Marson már  korábban  is  próbálkozott  törpeautókkal,  ám erőfeszítéseit  nem 
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koronázta  jelentős  siker.  Ám  ezt  sem  a  Technoimpex  illetékesei,  sem  a  Hódgép 
vezetősége nem tudta.  Ők csak azt  látták,  hogy valaki  viszonylag  könnyű  belépési 
lehetőséget kínál egy új, vonzó piacra.
A Hódgéphez 1986-ban megérkeztek Marson tervei, s a cég budapesti tervezőintézete, 
a Hódgépfett (későbbi nevén Gépfett) alapos átalakításokat eszközölt.
1987-re elkészültek az első mintapéldányok. A műanyag karosszériát a Balatonfüredi 
Hajógyár készítette, de a Hódmezővásárhelyhez közeli cégek is beszálltak ahol tudtak. 
A jármű első neve Hungi volt, ezt később Pouli-ra, majd Pulira módosították. Az első 
mintapéldányokba Yanmar gyártmányú 273 cm3-es dízelmotor került.
1988.  tavaszára  sikerült  kiküszöbölni  az  összes  gyártási  minőséggel  kapcsolatos 
problémát. Az Yanmar-féle dízel helyére kiegyensúlyozottabb működésű Lombardini 
dízel  került.  A  karosszéria  előállítására  egy  közeli  mezőgazdasági  javítóvállalat 
rendezkedett be,  az Ikarusnak is  szállító  móri Imag vállalta  az üléseket,  a Bakony 
Művek ablaktörlő lapátokat szállított stb.
Gyorsan kiderült, hogy Marsonra nem lehet számítani értékesítés tekintetében. Először 
a  francia  Lada-importőrt,  Pohl  urat  keresték  meg,  ám ő  úgy  vélte,  hogy  a  Puli 
minősége még rengeteg kívánnivalót hagy maga után. Ezek után került a képbe Jean 
Hardy, aki nagyobb tételt rendelt  a Puliból.  Ám Pikali  Sándor, a Puli-projekt  egyik 
kulcsfigurája szerint Hardy sohasem fizetett a járművekért – hol minőségi problémák, 
hol  más  kifogás  miatt.  Hasonló  gondok  akadtak  Bruno  Fridezzel,  egy  svájci 
üzletemberrel,  aki elektromos Pulikat  akart. Végül vásárolt  több dízel  Pulit,  s  nem 
elég, hogy nem fizetett, még több szakembert  is  elcsábított a Hódgéptől. Ez utóbbi 
csapat  rövid  ideig  Tavria  (!) alapokra készített Pinguin  néven elektroautókat, ám a 
projekt gyors kudarcra volt ítélve.
Időközben a vasfüggöny ledőlt,  a Szovjetúnió  rogyadozott, majd  szétesett, a KGST 
megszűnt  –  eljött  a  rendszerváltás  időszaka.  A  Hódgépet  is  privatizálták.  1991. 
tavaszán  létrejött  a  Puli  Jármű  és  Gépgyártó  Kft,  amelynek  vezérigazgatója  Pikali 
Sándor lett.
Pikali először is megszakította a kapcsolatot Hardy-val és Fridezzel. Majd úgy döntött, 
hogy a jövő a villanyautóké. Irányítása alatt elkészült a modernebb Puli 107E (későbbi 
nevén  Puli  2E).  Szemei  előtt  teljes  portfólió  lebegett:  elképzelése  szerint  Puli 
márkanév alatt elektromos üzemű, segédmotoros kerékpártól egészen a családi autókig 
mindenféle  járművet szeretett volna készíten.  A Puli kisautó alapjaira készült kabrió, 
halottszállító és kisteherautó felépítmény is.
Pikali  ambíciózus  terveinek  azonban  volt  egy komoly  akadálya:  amikor  a  Puli  Kft 
megszületett, a Hódgép 340 millió  forintra értékelte a cég vagyonát. Arra gondoltak, 
hogy majd jön egy dúsgazdag külföldi autógyár és bekebelezi a Pulit. Erre nem került 
sor, s ez a 340 millió  forintos érték súlyosan megterhelte  a cég könyvelését. Végül 
Pikali  úgy  döntött,  hogy  a  legegyszerűbb  megoldás,  ha  csődvédelembe  menekül. 
Elképzelései szerint a csődeljárás során átszervezik a céget, s megerősödve folytatják 
működésüket.
1992-1996. között a  csődeljárás alatt működő Puli  villany-törpéből Németországba, 
Svájcba és Franciaországba is sikerült exportálni.
1996-ban  azonban  véget  ért  a  nagy  menetelés,  a  hitelezők  kívánságára  a  Puli  a 
felszámolás sorsára jutott. Valószínű, hogy csupán néhány száz Puli készülhetett, ám 
pontos számok egyelőre nem állnak rendelkezésre.”
http://magyarjarmu.hu/ipar/puli/
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Milyen egyszerű körülmények között állították elő! Milyen egyszerű lenne ma 
is!  Még  munkahelyet  is  teremtene!  Milyen  szerencsétlen  időpontban 
próbálkoztak a gyártással!
Azóta az akkumulátor technika óriásit változott! 
Lehetne  egy  igazi  városi  kisautónk,  melyet  a  paksi  atomerőmű 
éjszakai áramával remekül fel lehetne tölteni! Így kapcsolódhatna a 
valódi energetika a valódi közlekedéshez! 
Ez paradigma váltás lenne a közlekedésben! 
Ipari formatervezőink Európa élvonalába tartoznak! 
Nyilván  az  kellene,  hogy  a  Puli  ára  ne  nagyon  térjen  el  az 
önköltségétől,  azaz  az  állam  fogja  vissza  szokásos  kapzsiságát, 
legyen tekintettel a társadalmi érdekre, a társadalmi hasznosságra! 
Minden kombinált jármű ára a csillagos ég felé tart. A Pulival nem 
lenne szabad bemenni ebbe a zsákutcába.
Miért is nem, Milyen külföldi érdekek miatt nem?

2.12 Hogyan lehetne a 10 km alatti utak elektromos járművel való megtételét 
elősegíteni?
Minden eddigi és az ez utáni ilyen-olyan stratégiák is beszélnek a kerékpározás 
fontosságáról,  az  átütő  siker  mégis  mindig  elmaradt!  A  kerékpár  a 
személyautó mellett mindezek ellenére mindig megmarad egy játékszernek. 
Sem a hagyományos, sem az új elektromos kerékpárok nem tudják 
méltó  helyüket  elfoglalni  mindaddig,  amíg  szórakozási,  hobbi 
eszközként hagyjuk lekezelni. 
Ezeknek  a  járműveknek  a  környezettudatos,  az  egészségére  is 
ügyelő modern ember eszközének kellene lenni.
A tudati befolyásolás mellett jóval hatékonyabb eszköz kell, a pénz! 
A mesék után végre kedvező (akár támogatott) árakkal, kedvező adókkal kell 
segíteni  az  általános  elterjedésüket!  Megérné  így  is  a  társadalomnak,  csak 
számolni kellene! Nekik nem kell alagút, nem kell sín, felső vezeték, széles út! 
Ennél  olcsóbb,  környezetkímélőbb  helyváltoztatási  eszköz  nincs  a 
világon! A  naponta  közlekedésre  fordított  összeg  töredékéből 
megvásárolhatók. Az álló autók, mely ezeknek 24 órából 20 órán át, ezeknek 
természetes  üzemmódja,  hatalmas  közterületeket  kötnek le!  Zöldfelületeket 
emésztenek meg! Mindez visszafordítható!

2.13 Összehasonlító számítás készítésének kérése
Két lehetséges megoldás van a 10 km-nél rövidebb utak megtételéhez:

2.13.1 személyautóval, mint ma és
2.13.2 kerékpárral és elektromos kerékpárral, mint javaslom.

A két esetet kérem beárazni a társadalom szintjén és ez alapján meghozni a 
döntést.

2.14 A vasúti vs. közúti közlekedés vita vasút számára kedvező eldöntése.
Mint  minden  korábbi  stratégia,  így  valószínűen  a  Nemzeti  Közlekedési 
Stratégia  is,  szép  elveket  fog  majd  megfogalmazni  a  vasúti  közlekedés 
környezetkímélő  és  ezért  támogatandó  voltáról.  Amikor  azonban  az  eddigi 
stratégiák a pénzosztáshoz értek, mindig volt indok arra, hogy miért jut több 
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pénz  a  közúti  közlekedésre.  Ügyelni  kell  arra,  hogy  a  Nemzeti 
Közlekedési Stratégiánál ezt az átlátszó trükköt ne lehessen ismét 
előadni!  Az úthasználati  díj  emelésével  el  kell  érni,  hogy a vasúti 
áruszállítás olcsóbb legyen a közútinál.

3. A garanciákról
3.1 Be kell  építeni a  NÉS-2 78.  oldalán lévő „rövidtávú cselekvési 
irányok”-ba  a  10  km-nél  rövidebb  utazások  eltérő  és  kiemelt 
kezelését,  mert  ezzel  jelentős  kibocsátás-  és  társadalmi-költség 
csökkentés érhető el! Azaz: „támogatáspolitika kidolgozása”
3.2 „Ki kell alakítani a …folyamat … nyomon követését” Számszerűen, tényleges 
indikátorokkal, folyamatosan! Folyamat alatt itt a vasút előtérbe helyezését és 
a  kerékpár+elektromos kerékpár  használat  támogatását  értem a 10 km-nél 
rövidebb utakra, helyváltoztatásokra.
3.3 A készülő Nemzeti Közlekedési Stratégiánál oda kell figyelni arra, hogy ne 
csak a neve legyen új, hanem a tartalma is! A közlekedés legyen sokkal inkább 
kevesebb káros anyag kibocsátó az előbbi elvek következetes alkalmazásával, 
mint  eddig  volt,  mert  hatalmas  kibocsátás  csökkentő  potenciállal 
rendelkezik, ellentétben az anyagban lévő és idézett grafikonokkal. 
Annak semmi értelme, hogy a stratégiák tömege úgy változtasson, 
hogy semmi sem változzon!
3.4  Adóztatni  kellene  az  idős,  nagy  kibocsátású  gépjárműveket,  melyet 
bevételeit az előbbi elektrifikációra kellene fordítani
3.5 Legyen méltó,magas szintű állami szerv itthon is a NÉS-2 érvényesítésére, 
mint az angol Department of Energy and Climate Change.

4. Legyen kötelező a NÉS-2-öt figyelembe venni, bevezetni a készülő és a 
nemrég elkészült megyei fejlesztési tervekben!
„A NÉS-2-ben meghatározott célokat  és intézkedéseket  integrálni  kell  a  fejlesztéspolitikai 
programdokumentumokba…”
„… a  tagállamoknak  gondoskodniuk  kell  arról,  hogy az éghajlatváltozás  hatásainak  kitett 
minden  ágazat  esetében  a szakpolitikai  programjaik  számításba  vegyék  e  hatásokat  és  az 
alkalmazkodás feladatait.” 
A  NÉS-2  felölel  szinte  minden  mérnöki  szakterületet.  Minden 
szakterületnek vannak környezetkímélő és a környezetet kevésbé kímélő 
megoldásai is! Legyen kötelező mindig a környezetkímélő megoldásokat 
választani,  mert  ez  úgy  magától  nem fog menni.  A  NÉS-2  legyen  az  a 
csontváz a megyei fejlesztési anyagoknál, melyre mindent fel lehet és kell 
is fűzni.

5. Egyebek
Ma túltengenek a stratégiák, mivel szinte követhetetlen számban készülnek!
Helytelen  a katasztrófavédelem, mint szó, mint fogalom, mert a katasztrófát nem 
védi értelmes ember. A katasztrófa ellen védekezünk! A rövidítés szerencsétlen, mert 
a rövidített az ellenkezőjét jelenti az eredetinek!

A 89. oldalon az ellenállóképesség nem reziliencia, hanem rezisztencia!
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Valamennyi eddig elolvasott stratégiával összevetve a NÉS-2 nyelve a legmagyarabb, 
a legérthetőbb, melyért külön gratuláció és köszönet illeti az anyag összeállítóit.

6. Korábbi, a témához illeszkedő, írásaim
http://epiteszforum.hu/kozlekedes-olcsobban-es-tisztabban-kerekpar-magicpie-segway-es-tarsaik
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/IKOP-velemeny.pdf

Szeged, 2013. november 19.

11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

