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a

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) részeiről
dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök

…
„Roskadófélben van a ház, 

Hámlik le a vakolat, 
S a szél egy darab födéllel 
Már tudj’ isten hol szalad; 

Javítsuk ki, mert maholnap 
Pallásról néz be az ég... 

Közbevágott Pató Pál úr: 
„Ej, ráérünk arra még!””

…
(Petőfi Sándor: Pató Pál úr)

A források:
A környezeti értékelés tartalmának tematikája; 24 oldal
http://www.3k.gov.hu/servlet/download?type=file&id=3313
I. kötet: Előzetes koncepció és stratégia; 269 oldal
http://www.3k.gov.hu/servlet/download?type=file&id=3260
II. kötet: Helyzetkép; 217 oldal
http://www.3k.gov.hu/servlet/download?type=file&id=3261

1. Mi az előbbi írások műfaja?
A  három  anyag  együtt  24+269+217=510  oldal  és  ez  még  nem  a  Nemzeti 
Közlekedési Stratégia!
Akkor mik ezek? Koncepció vagy stratégia vagy terv? Egyik sem, de mégis egyszerre 
mindhárom!
Az idegen szavak és kifejezések szótára szerint 
koncepció
felfogásmód, nézőpont, meglátás, elgondolás, valamely mű alapeszméje, a
stratégia pedig
a hadvezetés tudománya; a szervezett, nem fegyveres küzdelem tervezésének és 
irányításának tudománya, gondosan megtervezett menete, a hadművelet vagy 
nagyobb arányú szervezett küzdelem során alkalmazott eljárás vagy eljárások 
összessége.
Ez két külön dolog! Mégis! A közel 500 oldalt író Ötök csapata szerint a műfaj nem 
koncepció, nem stratégia, hanem előzetes koncepció készítése, melynek logikája az 
általuk készített séma:
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A séma szerint  az előzetes koncepciókészítés alatt  koncepciót is és a stratégiát  is 
értik, mely eléggé zavaros valami, hiszen az előzetes koncepció egyik sem és mégis 
minden! Mintha a tézisek lennének a koncepció, és az NKS, már a neve miatt is maga 
a stratégia. A stratégia nem lehet koncepció!
A Tézisek alcíme az elérendő célok. A jövőképek véletlenül nem ugyanezek?
A cselekvési  listák pedig már nem maga a stratégia?  De, ha az, akkor miért  van 
külön?  A  végén  az  előzetes  koncepció  előre  rögzíti  esetleg  a  stratégia 
végeredményét?
Mellékesen az ábra szerinti nemzetközi tapasztalatok mintha kimaradtak volna. De az 
elemzett  nemzetközi  tapasztalatok blokkjának nincs kapcsolata pl.  a jövőképekkel. 
Talán a magyar helyzetelemzésbe épültek be a finn, skót tapasztalatok?
Minden  persze  rém  tudományosan,  hiszen  van  blokkdiagram,  SWOT  elemzés, 
miegymás.
A címlap szerint ez egy nem hivatalos, szakértői anyag. 
Az első anyag szerint:
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„A  Nemzeti  Közlekedési  Stratégia  elkészítését  összközlekedési  szemléletben  és  egy 
dokumentumban kívánják megvalósítani a következőképpen: 
Koncepció készítendő, amely egy érintett szakterület szakpolitikai megalapozását szolgálja, 
…” 
Hol  van hát  ez  a koncepció?  Csak  nem jóváhagyott  közlekedéspolitikai  koncepció 
nélkül dolgozik, dolgozott az NKS konzorcium?
Az Ötök csoportja eleve meghatározta a jövőképeket is?  A konzorcium készítői 
esetleg  újabb  jövőképekkel  rukkolnak  majd  elő,  vagy  számukra  a  nem 
hivatalos anyag majd kötelező lesz?
Különlegesnek  tartom  a fenntarthatatlan jövőkép kidolgozását,  amikor  még a 
békák  is  a  fenntarthatóságról  kuruttyolnak!  Tényleg  kell  energiát  feccelni  egy 
fenntarthatatlan  kép  kidolgozásába?  Dolgozzunk  ki  inkább  fenntarthatókat,  több 
változatban!
Helyes az, hogy az előzetes koncepcióba projektlisták is bekerülnek?
„…  valamint  az  előzetes,  szakértői  javaslatokra  épülő  projektlisták  szintén  beépítésre 
kerültek.”
„A tanulmány tartalmazza a NFM által workshopok keretében kialakított, a 2014-2020 évekre 
vonatkozó legfontosabb vasúti és közúti projekt-listákat is.”
Nem ezt a munkastílust nevezik egyesek kézi vezérlésnek?

2. Kik a nem hivatalos, szakértői anyag készítők?
Az  NKS  készítését  egy  konzorcium  nyerte  el,  melynek  tagjai  az  elmúlt  évek 
legnagyobb hazai tervező cégei közül nyolcan. Hét tervező cég és egy kutatóintézet! 
Benne  az  UVATERV,  a  FŐMTERV,  a  KTI,  az  UTIBER,  az  UNITEF,  a  COWI,  a 
Közlekedés  Kft.  Nyolc  nagy  tervező,  kutató  szervezet  a  maga  rengeteg 
szakemberével!
Ők hasonló anyag összeállítására képtelenek lennének?
Az Ötök csoportja náluk is többet tud?
Hogyan lettek kiválasztva az Ötök? Közbeszerzési eljárással nyerték el a KKK-
tól ezt a munkát?
Az  Ötök  csoportja  általi  anyagok  esetleg  a  kidolgozói  konzorcium  feladatának 
meghatározásai?
Nem  esetleg  csak  egy  diktátum,  egy  sorvezető,  vagy,  ahogyan  az  anyagban 
előfordul: egy determináció?
Nem siklott itt ki valami? 
Nem lehet az, hogy az nyolc nagy cégnél is lehetnek szakértők? Legalább egy másik 
öt, esetleg sokszor öt?
Nem  tudtak  a  hazai  közlekedéspolitikusok  egy  koncepciót 
megszerkeszteni, amely alapján a kidolgozói konzorcium elkészítette volna 
a  NKS-t,  több  változatban,  melyből  a  megbízó  és  a  társadalom 
kiválasztotta volna azt az egyet, mely végleges lesz majd?

3. Az anyagok mérete
Közel 500 oldal a nem hivatalos szakértői anyag. Igaz van benne egy csomó ismétlés, 
egy csomó jogi és egyéb töltelékanyag. Vannak tankönyv ízű oldalak. Tartalmaz egy 

3

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

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


lélektani  tanulmányt.  Kicsit  hasonló  ahhoz  az  elhíresült  bírósági  peranyaghoz, 
amelyben még szakácskönyv is volt.
Megjegyzem: Vásárhelyi Pál korabeli, a Tisza teljes szakaszának szabályozását leíró 
anyag csak egy füzetecske, amely néhány mm vastag! Nem teherautónyi! 
Elvárható valakitől az, hogy ekkora szöveget többször is elolvas?
Nem lehetne  még  mindig  egy  max.  20  oldalas  koncepciót  írni,  melyet 
követne egy max.  40 oldalas  stratégia.  Végül  mindezekhez  készülhetne 
egy  magyarázó,  alátámasztó,  indokló  munkarész,  ha  kell,  de  nem 
tankönyv.

4. Milyenek a megalapozó adatok
Egyszer elolvasva friss adatot nem találtam. 
Találtam viszont már sokszor látott grafikonokat, melyek az ilyen-olyan koncepciók, 
stratégiák ezerszer másolgattak, melyek a sok másolgatás miatt már csak láthatatlan 
pacnik.
A legfrissebb adatok zöme is 2009-es egy olyan világban, ahol  4 év alatt  a világ 
kétszer átfordul.
Az első anyag szerint:
„Az NKS kidolgozói a társadalmi célokat a fő társadalmi,  gazdaságpolitikai célkitűzésekből 
vezették le,  melyeket  „külső” stratégiai  dokumentumok lefektetnek (az NKS által használt 
„külső” stratégiai dokumentumokat a következő Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. 
számú fejezet tartalmazza).”
Azóta megtalálták a forrást? Sem a 2., sem a 3. anyagrész erre nem ad 
választ! 
„A  magyar  gazdaságszerkezet  jövőjét  illetően  egyelőre  csak  a  mezőgazdasági  stratégiára 
alapozhattunk,  az  iparira  még  nem,  ami  jelentősen  megnehezíti  az  ezeket  kiszolgáló 
közlekedés tervezését.”
„A  jelenlegi  világgazdasági  helyzet  a  jövőt  illető  előrejelzések  terén  minden  korábbinál 
bizonytalanabb következtetések levonásához vezet és ez nemcsak a makrogazdaságot, de a 
világ- és regionális kereskedelmet, ill. kapcsolódó közlekedést alapvetően befolyásolja. Ebből 
következik, hogy ezzel a nagyfokú bizonytalansággal számolni kell a további munka során, a 
stratégiai alternatívák kidolgozásakor.”
„Részben az előzőekben vázolt világgazdasági bizonytalansággal is  összefügg, de van hazai 
sajátossága  annak,  hogy  ismereteink  szerint  gyakorlatilag  jelenleg  nincs  hosszabb  távra 
kitekintő  és  bizonyos  szinten  elfogadott  magyar  makrogazdasági  prognózis,  pedig  anélkül 
elképzelhetetlen egy reálisnak tekinthető összközlekedési forgalmi prognózis.”
„… véleményünk  szerint  nagyon alaposan el kellene  azzal számolni,  hogy milyen  célokra, 
milyen feltételekkel mekkora összeg állt a rendelkezésünkre,”
Mik is akkor az alapok? Ez nagyon lényeges, mert a közlekedésnek tudnia kellene, 
hogy mi a szállítási feladat, hány ember, hány tonna áru?

5. Az időtávokról
A mai világban már az is eredmény lenne, ha egy hónapra előre lehetne látni, nem 
hogy  2050-re!  Milyen  alapokra  támaszkodva  születnek  40-50  évre  szóló 
meghatározások? A következő finanszírozási 7 éves ciklus bőven elég lenne, hiszen 
még az ezekre kitalált feladatok sem szoktak teljesülni.
Példa a közelmúltból:
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„Így készült el 2008-ban az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia. Azonban az időközben 
bekövetkezett  változások  (megváltozott  hangsúlyok  a  gazdasági  válság  hatására,  új  hazai 
gazdaságfejlesztési  program,  közösségi  szintű  közlekedési,  klíma,  energetikai, 
környezetvédelmi,  fenntarthatósági és innovációs politikák) miatt ma már ez a stratégia nem 
reprezentálja megfelelően a 2020-ig elérendő stratégiai célokat és beavatkozásokat, kiemelten 
a  környezetvédelem,  az  energiahatékonyság  és  a  TEN-T hálózatok területén.  Továbbá  az 
akkor  elkészült  dokumentum  felülreprezentálta  a  közúti  és  a  vasúti,  valamint  a  városi-
elővárosi közlekedés területét, elhanyagolva a vízi és légi,  valamint  a logisztikai kérdéseket, 
időhorizontja pedig csak 2020-ig terjed.”
Mi a garancia  arra, hogy ez  a mai is nem jut ugyanerre a sorsa pár éven belül, 
teljesen hasonló okok miatt? 
A 2008-as  stratégia  ugyanazokkal  a  „tudományos”  eszközökkel  készült 
béljóslás volt, mint a mostani! Még 2020-ig sem láttak el, nem hogy 2050-
ig!

6. A módszertan
„A  korábbi  összközlekedési  fejlesztési  koncepciók  az  egyes  alágazatok  stratégiai 
elképzeléseire épültek, azonban az alágazati fejlesztéseknek a gazdaságra, a társadalomra és a 
környezetre, kiemelten pedig a teljes közlekedési rendszerre, valamint  visszahatólag a többi 
alágazatra gyakorolt hatását – módszertani hiányosságok miatt – átfogóan nem elemezték és 
értékelték.”
Akkor mitől voltak azok összközlekedésiek? Mi a garancia arra, hogy most nem így 
fog történni? Mi fog most másként történni? Azokat nem ugyanígy az adminisztráció 
rendelte és vezérelte le?

7. Tényleg nem köztudottak, közismertek az elvégzendő feladatok? Tényleg hatalmas 
munkát kell abba fektetni, hogy nagy nehezen megtaláljuk azt, hogy mit is kellene itt 
tenni? Kell itt tudományoskodni?
Példaként egy rövidített probléma lista:
„A  közlekedésben  felhasznált  energia  97%-át  kőolajból  állítják  elő.  Tekintettel  a  hazai 
korlátozott  kitermelési  kapacitásra,  ez  igen  jelentős  kőolajimport-függőséget  jelent 
Magyarország számára.”
„Budapest  és  agglomerációja  közlekedésére  a  túlzsúfolt  közúti  közlekedés  és  a  valós 
alternatívát  felmutatni  nem  képes  közösségi  közlekedés  jellemző,  ami  már  a  térségi 
versenyképességre is kihat.”
„A folyamatok legfőbb vesztese várhatóan a vasúti közlekedés lesz,  2030-ig várhatóan alig 
tudja  elérni  az  1990-ben  mért  teljesítményszintet.  A  közút  dominanciája  pedig  tovább 
fokozódik,  ezzel tovább erősítve a közúti szektor amúgy is  jelentős környezetterhelését  és 
területhasználatát.” 
„2011-ben  a  magyarországi  áruszállítás  50,937  milliárd  tonna-kilométer  (tkm) 
teljesítményéből  a közút  részesedése 68%, a vasúté 18%, a csővezetékes szállításé  11% a 
vízié pedig 4% volt.”
„A balesetek és a személyi sérülések számának közel 99%-a, a halálesetek mintegy 90%-a a 
közúti közlekedéshez köthető,”
„Az EU 2011-es közlekedéspolitikai Fehér Könyve 2030-ra a 300 km-nél hosszabb távolságú 
közúti árufuvarozás  30%-át,  2050-re pedig  50%-át  a  közúti fuvarozásról más  közlekedési 
módra kívánja átterelni, különféle szabályozóeszközök bevetésével.”
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„Magyarországon  az  összvonalhossznak  mindössze  15,3%-a  kétvágányú  a  41,2%-os  EU 
átlaggal szemben, ugyanígy a villamosított vonalak aránya (37,2%) is messze elmarad az EU 
átlagtól (46,4%). A szintén átlagon aluli engedélyezett pályasebességhez képest a hálózaton 
3397  km  hosszban  állandó  sebességkorlátozás  van  érvényben,  döntően  a  felépítmény 
rendkívül  leromlott állapota, elmaradt  karbantartási-  és felújítási munkák miatt.  Különösen 
hátrányos, hogy még a TEN-T hálózaton is 31%-os a sebességkorlátozásokkal érintett MÁV 
pályahossz, ugyanakkor ezek a mutatók a GySEV hálózaton 7% körül alakulnak.”
„A személyszállítási munkamegosztás a távolsági közlekedésben kis mértékben módosul az 
egyéni közlekedés javára, …”
„A vasúti pályák  karbantartására az elmúlt  10 év folyamán  évente a műszakilag  szükséges 
ráfordításoknak csak 60-75%-át, a felújításokra a szükségesnek csak 30-50%-át fordították,
„…az  utasforgalom 12  év  alatti,  több  mint  23%-is  visszaesése,  ill.  az  utas-elégedettségi 
vizsgálatok eredményei is tükrözik: a pálya állapota miatti hosszú utazási idők, a késések, a 
lekésett  csatlakozások  a  leggyakoribb  utas-panaszok.  Az  áruszállításnál  is  –  különösen  a 
belföldi  forgalom 12 év alatt  bekövetkezett  több mint  40%-os visszaesésében – a hálózat 
állapotromlásának is jentős a szerepe.”
„Az országos úthálózaton a „C”, legalacsonyabb szolgáltatási szinthez tartozó üzemeltetési és 
karbantartási  ráfordításokat  az  elmúlt  10  évben  soha  nem  lehetett  a  hálózatra  fordítani 
forráshiány miatt. Ez a hiány 2012-ben csak növekedett, 46%-át éri el a jelenlegi összes forrás 
a  szükségesnek,  ezen  belül  pl.  a  földművek  fenntartására,  a  vízelvezetési  munkákra  a 
szükségesnek alig 12%-át tudják fordítani. 
Az  úthálózat  műszakilag  szükséges  15  éves  felújítási  ciklusideje  helyett  a  szűk  forrás-
lehetőségek következtében ez átlagosan 35 év, ami a mellékút-hálózaton ennél is nagyobb.”
„Mindezek miatt egy nemzetközi felmérés szerint hazánkban a helyi utakat használók 70%-a 
elégedetlen  az  utak  állapotával,  baleset-veszélyességével,  a  járműveket  rongáló  hatásával 
(afrikai szint). 
Figyelemre  méltó,  hogy  a  régebben  épült  gyorsforgalmú  utakra  is  csak  a  szükséges 
ráfordításoknak a töredéke jut. 
Arról is érdemes lenne egy megjegyzést tenni, hogy a felújított utak esetén is sok a minőségi 
kifogás, az állagromlás az elvárhatótól lényegesen hamarabb következik be. Mindez indokolja 
a Nemzeti Útfelújítási Program korszerűsítését és folytatását.”
„A  Duna  hazai  szakasza  közlekedési  kapacitásának  jelenlegi  kihasználtsága  5-7%,  a 
közlekedő áruszállító  hajóké éves átlagban a folyó  vízmélység-korlátai miatt  csak 80-85%, 
mert  rendszeresen  az  év  40%-ában  maximum  60%-os,  gazdaságtalan  kihasználtsággal 
haladhatnak.”
„…  az  állomány  meghatározó  részét  a  túlkoros,  energiafogyasztás  és  környezetvédelem 
tekintetében korszerűtlen, sokszor már balesetveszélyes eszközök teszik ki.”
„Az  áruszállításon  belül  a  közúti  közlekedés  jelenlegi  2/3-os  dominanciája  jó  esetben 
nagytávon  kismértékben  csökkenhet,  de  nincs  reális  alapja  azt  feltételezni,  hogy a  vázolt 
keretfeltételek mellett  a  nemzetközi szállításainak  felét  át  (vissza)  lehet  valaha  is  terelni  a 
vasútra, a Dunára és a csővezetékekre. Mindezekből következik, hogy a vasúti és a folyami 
áruszállítás együttes részesedése nagytávban sem igen lesz lényegesen 20-25% felett.”
„…a jelenlegi  szisztéma,  értsd: szűkülő  források és a komplex,  a  szolgáltatási színvonalat 
emelő beruházásokat nélkülöző, átgondolatlan kiválasztás, előkészítés, ütemezés stb. …”
„… feltételezhetően nem lehet még hosszabb távon sem megállítani a járműpark leépülését, 
az elöregedési folyamat megállítását, a fokozott balesetveszélyt, környezetszennyezést.”
Hosszú távon is folytatódik a gépjármű-közlekedés térnyerése, …”
„…  jelentős  kockázatot  jelent  a  közforgalmú  szállító  vállalatok  jelenlegi  eladósodottsága, 
saját beruházási forráshiánya, gyakorlatilag kevés kivétellel, pénzügyi leépülése is.”
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„A  hazai  költségvetési  források  a  fontos  maastrichti  (államadósság,  költségvetési  hiány) 
kritériumok miatt szűkösek.”
„A  hazai  vasúti  1500  km-es  TEN-T  törzshálózatnak  az  elvárt  nemzetközi  színvonalat 
(különösen a 22,5 tonna/tengely-  terhelést,  a GSM-R+ETCS2 rendszer működését) tekintve 
csak az ¼-e felel meg, a hiányzó fejlesztések összességében 1300-1900 Mrd Ft-ot igényelne. 
Ezeken túlmenő egyéb vasútfejlesztési igény mintegy 1300 Mrd. Ft.”
„A gazdasági-társadalmi  folyamatokhoz igazodóan a közúti forgalom növekvő tendenciájú 
marad, jelentős környezetszennyezést okozva.”
„Közúti  járműállomány  elöregedett,  környezetvédelmi  és  energiafelhasználási  mutatóit 
tekintve korszerűtlen összetételű, cseréje lelassult.”
„Versenytárgyalási  ajánlatok  kizárólag  ár-szempontú  elbírálása  a  minőség  csökkenéséhez 
vezetett.”
„Korrupció és etikátlan vállalati magatartás költségnövekedést okoz.”
„Nagy  kapacitástartalékokkal  rendelkező  vízi-út  a  Duna,  mint  kiemelt  európai  (TEN-T 
törzshálózati) közlekedési korridor.”
„A Duna hazai szakaszán lévő hajózási akadályok az év jelentős részében csak csökkentett 
terhelés melletti áruszállítást tesznek lehetővé.”
„A Dunai nemzetközi vízi-út fenntartására érdemi beavatkozás évtizedek óta nem történt.”
„A hajóflotta elöregedett, felújításának, cseréjének üteme lassú.”
„A nem kellően fenntartott vízi-úton a csökkentett terhelésű szállítás nem hatékony.”
„Széles körű, és kizárólag összszakmai (vízgazdálkodási, mezőgazdasági, környezetvédelmi, 
energetikai,  terület-  és  településfejlesztési  és  hajózási)  együttes  szempontok  szerinti 
megítélése, szabályozása, tervezése a nagy folyókon létesíthető vízlépcsőknek.”
„A Duna hazai szakaszán lévő hajózási akadályok az év jelentős részében csak csökkentett 
terhelés melletti áruszállítást tesznek lehetővé.”
„A klímaváltozás hatásainak következtében romlik a vízi utak hajózhatósága”
„A hátrányos helyzetű, határmenti térségek elérhetősége nem javítható.”
„A  (vízi  és  a  vasúti  szállításnál  –  RM)  közúti  közlekedéssel  szemben  gyenge 
versenyképesség.”
„Jelentősek a területi különbségek az elérhetőség szempontjából.”
„A (vasútnál-RM) alacsony árutovábbítási sebesség, csökkenő tendenciájú  kínálat  a háztól-
házig fuvarozásban.”
„Túlcentralizált hálózat, …”
„Az  EU  átlagnál  nagyobb  sűrűségű,  kihasználatlan  mellékvonali  hálózat  alacsony 
szolgáltatási színvonala.”
„Elavult, energiapazarló, nagy fenntartás igényű eszközpark, …”
„A fenntartás és pótlás tartós forráshiánya miatt halmozódó belső adósság.”
„…alacsony költségérzékenység.”
„A szubszidiaritás elvének gyenge érvényesülése az irányításban.”
„A munkamegosztást befolyásoló megfelelő  intézkedések nélkül a vasút további folyamatos 
térvesztése.”
„A tartós forráshiány miatt a vasútvonalak olyan arányú állapotromlása következik be, amely 
jelentős  forgalomcsökkenést, a mellékvonalakon üzembezárást, forgalomleállást okozhat.”
„A leromlott vasúti rendszer a gazdasági és társadalmi fejlődés gátjává válik.” 
„A  közösségi  források  elosztásánál  nem  sikerül  kellő  mértékben  érvényesíteni  az  EU 
irányelveket.”
„A klímaváltozási hatások meggyorsítják a közúthálózat állapotának romlását.”
„Primerenergia-forrás  tekintetében  a  közlekedés  energiaszükségletét  2009-ben 
Magyarországon  97%-ban  kőolajból  állították  elő.  Hazánknak  az  EU  tagállamainak 
többségéhez hasonlóan ez jelentős kőolajimport-függőséget jelent: 2009-ben például a hazai 
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kőolaj-felhasználás  85,8%-át  kellett  külföldről  behoznunk.  A  kőolajunk  beszerzési  forrása 
jelenleg döntően Oroszország, …”
„Magyarország  fejlesztési  lehetőségeit,  köztük  a  közlekedési  beruházásokat  is  jelentős 
mértékben befolyásolja  hazánk magas,  közel 80%-os államadóssági  szintje.  Ennek 50%-ra 
tervezett csökkentése a közlekedésre is feladatokat ró. Emellett rövid- és középtávon kihívást 
jelent  egyes  hazai  közösségi  közlekedési  szolgáltatók  (pl.  MÁV,  BKV)  magas  adóssága, 
illetve  az  elmúlt  években  PPP  konstrukcióban  épített  autópályák  után  fizetendő,  jelenleg 
összesen mintegy 100 milliárd Ft/év nagyságrendű kötelezettség, mely egyes szakaszok után 
2038-ig tart.” 
„A hajózásnak azt a rendkívüli előnyét, hogy fejlesztése kapcsán nem kell területeket kivonni 
a  gazdálkodásból,  elvonni  más  fejlesztések  elől,  Magyarország  nem  használta  és  nem 
használja ki.”
„Elhelyezkedéséből  adódóan  jelentős  szerepet  tölt  be  a  kontinens  Ny-ÉNy-i  és  D-DK-i 
transzkontinentális  forgalomban.  A  folyó  hajózhatóságának  biztosításáról  nemzetközi 
megállapodások  rendelkeznek.  Sajnos  hazánkban  a  vízi  úthálózat  minőségi  jellemzői  (a 
hajómerülési  korlátozások  miatt  a  rendelkezésre  álló  hajótér,  kikötők  telepítési  sűrűsége, 
kikötési szolgáltatások stb.) az EU átlagnál lényegesen rosszabbak.”
„A változásokat nem követő infrastrukturális fejlesztések hiányában a növekvő autóforgalom 
ugyanakkor egyre inkább akadályává válik  céljának, a jó elérhetőségnek. Budapest bevezető 
útvonalain állandóvá és egyre hosszabb idejűvé váltak a napi torlódások, a főváros távolsági 
és  környéki  elérhetősége  közúton nehéz  és  kiszámíthatatlan.  Az  érkező  gépjárműfolyam 
elhelyezése (parkolása) egyre lehetetlenebb,  a város lakhatósága, környezeti-  és közterületi 
minősége a nagy autósterhelés miatt romlik. A rossz elérhetőség és a romló környezetminőség 
negatívan hat a térségi versenyképességre.”
„Hiába hálózza be a várossal egyre szorosabban együtt élő városkörnyéket 11 vasútvonalból 
és öt HÉV vonalból  álló  kiváló  szerkezetű kötöttpályás  rendszer,  annak  adottságai jórészt 
kihasználatlanok.”
„Az elmúlt 10-15 évben a közösségi közlekedés legnagyobb térvesztése a város-városkörnyék 
relációban következett be. A térségében a koncentrált megnövekedett mobilitási igény egyéni 
közlekedéssel már nem elégíthető ki, ám a közösségi közlekedés színvonala mai állapotában 
elégtelen az autós közlekedéssel szembeni pozíciók javítására.”
„Az áruszállítási adatokat alágazati bontásban vizsgálva elmondható, hogy az 1990-es évek 
első felében kimutatható csökkenést követően növekvő egyértelmű növekedési trendet csak a 
közúti alágazat tud felmutatni, a többi alágazat szállított árumennyisége inkább stagnál.”
„Az EU 2011-es közlekedéspolitikai fehér könyve célul tűzte ki, hogy 2030-ra a 300 km-nél 
hosszabb  távolságú  közúti  árufuvarozás  30%-át,  2050-re  pedig  50%-át  más  közlekedési 
módoknak  (pl.  vasút,  vízi  út) kell  átvállalnia.  Ez Magyarország  méretének  függvényében 
jelentős kihívás lesz, különösen úgy, hogy a szállítási módot alapvetően az árutulajdonosok és 
az általuk megbízott logisztikai szolgáltatók határozzák meg.”
„A  vasúti  áruszállítás  volumene  a  80-as  évektől  kezdett  csökkenni,  a  közút  pedig  ezzel 
párhuzamosan növekedett.”
„… míg  a közúti közlekedésben  és a  vasúti közlekedésben  több százmilliárd  forint  került 
felhasználásra,  amelyet  nem  a  két  ágazat  finanszírozott.  Mindaddig,  amíg  ez  az 
egyenlőtlenség nem változik meg, a hajózás nem lehet versenyképes a vele szemben hatalmas 
állami támogatással működő társ-ágazatokkal, azaz továbbra is el kell viselni a lakosságnak a 
kiemelkedően  magas  környezetszennyezést,  a  számtalan  balesetet,  a  nyugalom  hiányát,  a 
gazdaság  pedig  kiszorul  azon  termékek  piacáról,  amelyek  (ezek  vannak  többségben) 
érzékenyek a fuvardíjakra.”
„Hasonló módon határozottan változtatni kell azon, hogy a hajózást nem a társ-közlekedési 
ágak jellemzőivel vetik össze (Vidékfejlesztési Minisztérium, egyes zöld szervezetek), hanem 
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az  érintetlen  természettel  mérik  össze  a  hatásait.  Természetesen  az  érintetlenséggel  nem 
versenyképes a hajózás (sem), de ha komplexen vizsgáljuk, akkor mégis, mert ha nem hajóval 
szállítjuk el a mindenképpen elszállítandó rakományokat, akkor az vasúttal vagy közúton fog 
közlekedni,  amelyek  a  természetben  lényegesen  nagyobb  kárt  okoznak,  mint  bármilyen 
hajózás, ami ugyan térben máshol jelentkezik, de a természet egy nagy egybefüggő rendszer, 
nem lehet az egyik elemét védeni, a másikat pedig veszni hagyni csak azért, mert arról nincs 
nemzetközi szerződés (mint  a Duna élővilágának védelméről),  hiszen az emberi  környezet 
védelme legalább ennyire fontos.”
„Közlekedési  létesítményeink  és  közlekedési  ellenőrzőrendszereink  Európa  közlekedési 
hálózatának központi – és kritikus jelentőséggel bíró – részét képezik, amelyeken keresztül a 
kontinens  minden  fő  irányában  haladnak  a  személyek,  az  áruk  és  a  szolgáltatások. 
Nagyobbrészt  egyelőre  valóban  csak  áthaladnak,  jelentős  károkat  okozva  épített  és 
természetes környezetünknek, gazdaságunk mérhető haszna nélkül.”
„Töredékére  csökkent  a  vasút  bevétele  úgy,  hogy közben az infrastrukturális  kapacitás  és 
annak  ráfordításigénye  nem  csökkent.  A  hatások  ellensúlyozására  tett  kísérletek  (pl. 
létszámleépítés,  tevékenységek  kiszervezése,  ráfordítások  visszafogása)  kontraproduktív 
hatást váltottak ki. ”
„Ez a hálózat az igényekhez képest túlméretezett, ebből eredően – a fejlesztési szükségletek 
betöltése mellett - karcsúsítani kell.”
„Magyarországon  az  össz-vonalhossznak  mindössze  15,3%-a  kétvágányú  a  41,2%-os  EU 
átlaggal szemben.”
„Villamosított vonalak aránya 
Ez a mutató is elmarad a 46,4%-os EU átlagtól, és jelenleg a villamos vontatással üzemelő 
vasútvonalak  aránya  37,2%.  Az  utóbbi  évtizedben  az  EU  országokban  a  villamosított 
vonalhossz 18% növekedett, míg nálunk ez az adat mindössze 7% …”
„…  az  engedélyezett  pályasebességhez  képest  a  hálózaton  3397  km  hosszban  állandó 
sebességkorlátozás  van  érvényben,  döntően  a  felépítmény  rendkívül  leromlott  állapota, 
elmaradt karbantartási- és felújítási munkák miatt.”
„Vasúthálózatunk engedélyezett sebesség szempontjából messze elmarad az EU vasútjaitól.”
„A  nemzetközi  egyezményekben  a  tranzit  útvonalakra  előírt  225  kN-os  tengelyterhelésű 
vonalhossz aránya még a TEN-T vonalak esetében is csak épp meghaladja a 30%-ot.”
„A fejlett  nyugati vasutaknál a nagytömegű sínek aránya 60% körüli,  míg  nálunk  döntően 
csak  az  utóbbi  évek  ISPA,  majd  kohéziós  projektjei  eredményeként  jelent  meg  a magyar 
vasúthálózaton (hegyeshalmi, ceglédi, lökösházi, székesfehérvári vonalak).”
„A  vasúti  hidak  zöme  40-50  éves,  hídállagunk  elöregedett,  amin  javulást  csak  a  TEN-T 
hálózaton közelmúltban végrehajtott rekonstrukciók eredményeztek, de több helyen 100 éven 
túli szerkezetek is fellelhetők.”
„Külön gondot okoz, hogy az ország keleti- és nyugati fele közötti tranzitforgalom lényegileg 
egy műtárgyon, … (az egyetlen dunai vasúti hídon bonyolódik le-RM)
„… a vasúti szállítás nem versenyképes a társközlekedési ágakkal szemben …”
„Az elmúlt évek alatt (a közúton-RM) a hosszabb távon felhalmozódott több tízmilliárd 
forintos  fenntartási  lemaradásnak  csak  a  töredékét  lehetett  pótolni.  Az  Országos 
közúthálózaton lévő hidak közel 30%-át tíz éven belül fel kell újítani.” 
„A karbantartási és felújítási  munkák elmaradása  miatt  a  vonatforgalma  pályahálózat  több 
mint felén csak sebességkorlátozások mellett tartható fenn.”
„A vasúti járműállomány  túlnyomó  része elöregedett, műszaki  állapota és összetétele  már 
nem felel meg a mai igényeknek.”
„A Dunán,  a  Budapest  feletti  szakaszon az év nagy részén nincs  elegendő  vízmélység  az 
európai vízi úton használatos hajótípusok közlekedéséhez, és nem áll rendelkezésre elegendő, 
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jó  közlekedési  kapcsolatokkal,  korszerű  kiszolgálóeszközökkel  rendelkező  közforgalmú 
kikötő.”
„Az unió országai, felismerve, hogy a motorizáció növekedése infrastruktúrafejlesztéssel nem 
követhető,  az  elmúlt  10—15  évben  súlyt  fektetnek  a  tömeg  közlekedés  rehabilitálására 
(jelentőségének  visszaállítására).  Magyarország  előtt  álló  feladat  a  közforgalmú 
személyszállítás működése jogszabályi és költségvetési feltételeinek kialakítása.”
„…  Magyarország  az  EU-27  átlagnál  kedvezőbb  közlekedési  módok  közötti 
munkamegosztással  (modal  split)  rendelkezik  mind  az  áruszállítás,  mind  pedig  a 
személyszállítás terén.”
„Magyarországon a levegőt szennyező anyagok többségének fő kibocsátója a közlekedés és 
az éghajlatváltozásra hatással lévő  szén-dioxid  és az ózonréteg csökkenésére hatással lévő 
anyagok közlekedési kibocsátásának aránya is folyamatosan növekszik.”
„A közlekedés szén-dioxid (CO2) kibocsátása 2009-ben 13,8 millió  tonna volt, szintje 1990-
hez képest  54,1%-kal nőtt. A közlekedés 2009-ben a teljes  magyarországi CO2-kibocsátás 
negyedéért volt felelős.”
„A közlekedés 2009-ben a teljes magyarországi CO-kibocsátás 83,1%-ért volt felelős.”
„A közlekedés 2009-ben a teljes magyarországi NOx-emisszió kétharmadát adta.”
„2009-ben a teljes magyarországi NMVOC-emisszió fele származott a közlekedésből.”
„A közlekedéshez köthető szálló por kibocsátás az 1990-es szinthez képest a PM10 esetében 
3,7-szeresére 15,6 ezer tonnára, a PM2,5-nél pedig 3,4-szeresére, 8,9 ezer tonnára nőtt.”
„A dinitrogén-oxid (N2O) kibocsátás a közlekedésben 1990 és 2009 között kétszeresére, 2,4 
ezer tonnára nőtt.”
„… a közúti áruszállítás szennyezőanyag-kibocsátásában jelentősen nőtt a tranzit részaránya: 
míg 2005-ben 10% volt, 2010-ben már 25%.”
„Az ország környezeti állapotát nagymértékben befolyásolja  a medence-jelleg.  A levegőbe 
bocsátott szennyező anyagok egy részét  - időjárási helyzettől függően – a lakosság lélegzi 
be.”
„A különböző anyagokra megadott, és a  ,,biztonságot” sugalló  határértékek betartása csak 
relatív védelmet jelent, mert a határérték mindig csak egy vizsgált anyag károsító hatásának 
mértékére vonatkozik.  Az  ember  azonban  – különösen a városi  területeken  – egyidejűleg 
sohasem csak egy anyag  hatásának van kitéve,  hanem számos  együttes,  gyakran egymást 
hatványozó negatív hatásnak.”
„A korszerűbb (dízel) motorok összkibocsátása ugyan csökken, de a korszerű motortechnika 
mellett  megjelentek  az  egyre  kisebb  mérettartományba  eső  koromszemcsék  a 
kipufogógázban.  Ezeknek  pedig  komoly  egészségkárosító  hatása  van,  mivel  a  légutakon 
keresztül e mérettartományban már közvetlenül a véráramba is bekerülhetnek.”
„…  a  hazai  nagyvárosok  (Győr,  Pécs,  Székesfehérvár,  Szeged,  Debrecen,  Miskolc) 
közlekedési zajterhelése is kritikus szintet ér el.”
„A  közlekedési  infrastruktúrák  mentén  potenciálisan  talajszennyezést  okozhatnak  a 
veszélyesáru-szállítás  során  bekövetkező  balesetek,  a  szemetelés,  valamint  az  illegális 
hulladéklerakások”
„Áruszállítás tekintetében a legnagyobb fajlagos külső (externális) költségeket (49,1 €/1000 
tonna-kilométer) a közúti áruszállítás generálta, mely több mint 4,5-szerese volt a vasúténak 
és közel ötszöröse a vízi szállításénak.”
„Az egyéni  közlekedés fajlagos külső költségei meghaladták a közösségiét, illetve a vasúti 
személyszállításé a buszosét (45 vs. 18,3 EUR/1000 utaskilométer).”
„Az  infrastruktúrafejlesztések  tehát  elválaszthatatlanok  a  területfejlesztéstől.  A  gazdaság 
növekedése,  a tőke letelepedési,  megjelenési  igénye,  egy adott térség fejlettsége,  fejlődése, 
versenyképessége  nagymértékben  függ  az  adott  terület  elérhetőségétől,  az  infrastruktúra 
állapotától.  Nagy felelősség  mindezek  szem előtt  tartásával  a  szükséges „megelőző” vagy 

10

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

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


„követő” infrastrukturális  fejlesztésekről történő döntés, a helyes arányok megtalálása.  Nem 
lehet minden beruházást már jól prosperáló térségekre koncentrálni, biztosítva annak további 
rohamos fejlődését és más elmaradott, határ menti térség kedvezőtlen helyzetét konzerválni, 
az ott élést ellehetetleníteni.”
„… az elmaradott (főként keleti, déli) térségek leszakadása tovább tart,”
„… a közúti tarifák 30-40%-kal csökkentek …”
„Nemzetközi viszonylatban alacsony sebességgel és elavult  gördülő állománnyal  próbálunk 
versenyben maradni.”
„Az  alágazat  közlekedési  munkamegosztásban  betöltött  marginális  szerepét  elsősorban  a 
kizárólag a versenytárs közúti és vasúti közlekedésre fordított fejlesztési források miatt elavult 
eszközpark, az infrastrukturális feltételek - elsősorban a víziút - nem megfelelősége, az állami 
feladatok el nem végzése,  valamint  a többi alágazat  jelentős állami  támogatása (externális 
költségeinek átvállalása) okozzák.”
„A mozdonyok átlagéletkora igen magas (MÁV-nál 30 év felett), …”
„…  a  járművek  átlagéletkora  33  év.  A  rendelkezésre  álló  személykocsik  karbantartása 
elmaradt a szükségestől. Emiatt a vasúti személykocsik nehezen tisztíthatók, elhanyagoltak, 
az  erkölcsi  elavuláson  túlmenően  fizikailag  is  elhasználódtak,  üzemkészségük  romlott.  A 
rossz üzemkészség miatt ugyanarra a feladatra 15-20%-kal több járművet kell fenntartani, az 
üzemeltetésre,  fenntartásra  fordítható  pénz  szétforgácsolódik,  miközben  a  kocsik  állapota 
tovább romlik.”
„A járműpark állapota alapján 5 éven belül jelentős nehézségek várhatók, …”
„A regionális  forgalomban résztvevő személykocsik az életciklusuk végén jármű műszakilag 
leromlott állapotú, utaskomfort szempontjából már nem megfelelőnek nevezhető járművek”
„A belvízi hajózás járműparkjának összetételét a korábbi gazdasági folyamatok determinálják, 
azaz egy részük a múlt század 50-70-es éveinek műszaki színvonalát képviseli, …”
„A  rendszerváltás  utáni  hibás  iparpolitika  teljes  mértékben  megszűntette  a  hajózás  háttér 
iparát,  több  tízezer  munkahely  ment  veszendőbe  téves  értékelések,  egyes  politikai 
érdekcsoportok  hibás  döntései  következtében.  Olyan  hagyományosan  sikeres  üzemeket 
engedett a politika tönkremenni, mint az Óbudai Hajógyár, amely nemzetközi szinten elismert 
szakmai  kompetenciával  rendelkezett  és  –  politikai  megrendelésre  készített  –  manipulált 
adatok alapján szüntették meg tevékenységét.” 
„… drámaian leromlott az alsóbbrendű úthálózat állapota …”
„2001. év óta napjainkig a 11,5 t-s tengelyterhelést bíró közúthálózat – nem gyorsforgalmi úti 
– fejlesztéseinek terén mintegy 1330 km hosszúságú úthálózat került burkolat megerősítésre, 
vagy új építésű elkerülő útként történő megvalósításra, a csatlakozási szerződésben ez a szám 
2265 km volt. ”
„Az  eljárásrend  4-szeres  jóváhagyási  rendszere  (3,5  műszaki,  2,5  közbeszerzési  alapon) 
helyenként  ellehetetleníti,  de  mindenképp  késlelteti  a  megvalósítást,  és  a  források 
felhasználását.”
„A magyar eljárásrend szerint a beruházásban érintettek nemcsak az engedélyezési eljárásban 
hanem későbbi eljárásokban is büntetlenül kérhetnek/követelhetnek olyan többletfeladatokat, 
mely azonnal EU-ból finanszírozhatatlanná válik, viszont nem teljesítés esetén megakasztják 
a projektet, ami szintén EU visszafizetésre vezethet. Az engedélyezési eljárás egyes elemei pl. 
Környezetvédelmi  engedélyezés,  Vízjogi  üzemeltetési  engedély  általában  évekig  húzódó 
folyamat, melyben általában a szakhatóságok elhúzódó állásfoglalása veri el a projektet.”
„A vízi közlekedésben a rendszerváltást követően az állam gyakorlatilag semmit sem ruházott 
be, az infrastruktúra fenntartását elhanyagolta, …”
„A gazdasági szerkezetváltás időszakában a kilencvenes évek elején bekövetkezett forgalom 
visszaeséssel egyidejűleg a beruházásra, felújításra és karbantartásra fordítható előirányzatok 
is  jelentősen csökkentek,  mely  körülmény kritikus helyzetbe hozta a  vasútvállalatokat. Az 
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elmaradt  beruházások  és  felújítások  miatt  folyamatosan  nőtt  a  vasúttársaság  ún.  belső 
adósságállománya,  mely  negatív  folyamatot  legérzékletesebben  a  sebességkorlátozások 
számának és hosszának növekedése mutatja a pályahálózaton.”
„Az  egy vkm-re jutó pályavasúti beruházási  ráfordítás messze elmarad az európai vasutak 
átlagától, és nemzetközi összehasonlításban az egyik legalacsonyabb érték.”
„A MÁV Zrt.  vonalhálózatra vetített  1  vkm-re jutó összes  beruházás  fajlagos  értéke 11,6 
mFt/vkm, addig a GySEV esetében ez a mutató lényegesen kedvezőbb, 56,8 mFt/vkm, mely 
tényező  megmutatkozik  a  két  vasútvállalat  eltérő  infrastruktúra  és  gördülőállomány 
színvonalában is.”
„A 40. táblázat – 2002-2011 évek közötti beruházások – éves hossz- és költség dinamikáját 
mutatja be. A táblázat a beruházások „hullámzását” mutatja, amely az optimálisnak mondható 
egyenletes  előkészítés  és  kivitelezés  intenzitástól  kedvezőtlenül  eltér.  Ez  mind  a  közúti 
előkészítő-  és  engedélyező  közutas  intézményekre,  mind  a  hazai  tervezői,  kivitelezői 
társadalomra kedvezőtlenül hatott.”
„Az  elmúlt  10  évben  az  országos  közúthálózatra  fordított  forrás  egyik  évben  sem 
biztosította  még  az  OKKSZ  szerinti  legalacsonyabb  szolgáltatási  színvonal,  a  „C” 
kategória teljesítéséhez szükséges fedezetet sem.”
„A főúthálózaton megvalósítandó  11,5 t burkolat-megerősítési  projektek a főutak mintegy 
20%-át érintik, a fennmaradó 80 % burkolatának felújításához szükséges források jellemzően 
elvonásra kerültek. 
A  felújítási  tevékenység  elmúlt  években  tapasztalható  visszafogása  nem  csak  romló 
útállapotokhoz, hanem az útvagyon, mint állami vagyon értékvesztéséhez is vezet. A burkolat 
állapotok folyamatos romlása hatással van a közlekedés biztonságára is. 
Jelenleg az országos úthálózaton a felújítási ciklusidő 15 év helyett 35,5 év. Az útfelújítások 
elmaradásából  következő  leromlás  miatt  a  karbantartási  feladatok  mennyisége  és 
költségigénye megnövekszik. 
A nemzeti  vagyon és  a  közúti közlekedés  színvonalának  megőrzése  érdekében  a közutak 
üzemeltetésétől  és  fenntartásától  még  rövidebb  távon  sem  lehet  büntetlenül  (a 
nemzetgazdasági összköltség és a késleltetett ráfordítások összességének növekedése nélkül) 
pénzeszközöket  megvonni.  A  forráshiány  következménye  a  közlekedésbiztonsági  helyzet 
romlása, a forgalom (sebesség illetve súly) korlátozásos szakaszok arányának növekedése, a 
települések közforgalmú közlekedési kiszolgálásának esetenkénti lehetetlenülése.”
„A hajózás vonatkozásában flotta szintű korszerűsítési támogatás évtizedek óta nem történt. A 
támogatás jogi alapjai léteznek, azonban a finanszírozás és a szándék hiányzik. Magyarország 
unióba történő belépése előtt a korábbi tagok lebonyolították saját  hajóparkjuk megújítását 
(régit  újért  program),  amit  az  új  tagok esetében  akadályoznak.  Ehhez  kiváló  partnerek  a 
környezetvédelemért  aggódó állami  szervezetek és a zöldnek mondott civil  szervezetek. A 
hajózás  kiemelten  hasznos  eszköze  lehet  a  gazdasági  versenyképesség  növelésének  és  a 
komplex  környezetvédelmi  célok  elérésének,  amelyhez  azonban  segítséget  kell  kapnia 
műszaki  megújulásához  kedvezményes  hitelek  nyújtásával,  célirányos  pályázati  rendszer 
működtetésével és a fejődését akadályozók véleményének átformálásával.”
„Jogszabályaink  nem  koherensek,  a  vasúti  törvény  közel  500  módosítást  élt  meg,  egyéb 
jogszabályaink  csak  keret  jellegű  jogszabályok,  és  a  részletes,  végrehajtási  szabályok 
hiányoznak a jogrendből.”
„Az Európai Uniós jog átültetése nehézkes, Magyarország el van maradva az uniós előírások 
átültetésével,  a  kötelezően  alkalmazandó  uniós  előírások  hazai  alkalmazása  esetleges,  a 
szükséges intézményi háttér biztosítása nem megoldott. Magyarország nem képes a jogalkotás 
területén  érdekeit  érvényesíteni  az  európai  vasúti  jogalkotásban.  Az  Európai  Vasúti 
Ügynökség által működtetett több mint  10 munkacsoportban 2012. januárjáig  hazánk nem 
képviseltette magát …”
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„a  nemzeti biztonsági és műszaki  szabályok  a mai  napig  sem kerültek kihirdetésre,  ma  is 
MÁV vállalati utasítások tartalmazzák ezeket  a típusú előírásokat, mely  nem felel  meg az 
Európai Uniós jognak.”
„A vízi közlekedés kapcsán indokolt a 17/2002. (III.7.) KöViM rendelet felülvizsgálata, mivel 
annak  készítésekor  olyan  önkorlátozáson  alapultak  a  döntések,  amelyek  teljesen 
indokolatlanok voltak. Így – pusztán politikai indokok motiválták – a Duna Budapest feletti 
szakasza természetes állapotában is – időben erősen korlátozva, de – alkalmas a VI.C osztály 
előírásainak teljesítésére.”
„Hasonlóan  téves  magatartás  vezetett  oda,  hogy  a  Tisza  egyes  szakaszai  (a  fenntartás 
finanszírozásának  hiányától  félő  vízügyi  szervezet  nyomására)  olyan  alacsony  osztályba 
kerültek  besorolásra,  amelyet  természetes  állapotában  is  túlteljesít.  Egy  stratégiai  célokat 
meghatározó jogszabályban súlyos hiba az állam pillanatnyi teljesítőképességhez igazítani az 
akár  20-100  éves  távlatokat  meghatározó  tervezési  alapot.  Ez  a  jövő  generációk 
lehetőségeinek  szűklátókörű  elherdálása  és  a  folyóban  rejlő  lehetőségek  ésszerű 
kiaknázásának  elmulasztása  (indokolatlan  gazdasági  károkozás).  A  folyó  mezőgazdaságot 
kiszolgáló  potenciálját  kizárólag  a  vízmegtartás  és  ezzel  egyidejűleg  az  árvízvédelem 
megoldásával  kell  kihasználni.  Ennek  a  hajózás  és  a  helyi  gazdasági  bázisok  számára  is 
hasznosítható eredménye lehet.”
„… a  korábban  elkészült  Nemzeti  Útfelújítási  Program  (NUP)  végrehajtására   nem 
került sor.”

Barna oszlop a közút energiafogyasztása, mely nagyságrenddel nagyobb a vasútinál 
is és a léginél is!
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Természetesen  a  közúton  elégetett  olajszármazék  égéstermékei  mind 
környezetünkbe és főleg a szervezetünkbe jutnak és ez már egyáltalán nem vicces. 
Bármilyen Euro-fokozatú is a motor, az mindig mérget fog okádni!
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Fajlagos értékben megnézve a fogyasztásokat lázható az, hogy a személyszállításban 
a személyautó és a repülőgép, míg a teherszállításban a tehergépkocsi iszik legtöbb 
kőolajszármazékot!

20 év alatt lezajlott egy káros folyamat, mely jól követhető az ábrán. A kék vonalak 
(=vonatok) rövidültek, a barnák (=buszok) nyúltak!

20 év alatt a vasúton, a hajózással, a csővezetékeken szállított áru tömege szinte 
semmit sem változott, míg a közúton szállított tömeg kiugróan nőtt! Vannak, voltak 
káros folyamatok.
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Nyilvánvaló: a legszennyezőbb egyre inkább a közúti szállítás!

A közlekedési módok területigénye

A kép értelme: egy kétvágányú korszerű vasút felér egy irányonként hatsávos 
autópályával! Megdöbbentő!

Nem elég ennyi baj?
Tényleg  olyan  bonyolult  dolgok  ezek,  hogy  az  NKS-nak  még  megalapozó 
tanulmányok sorára is szüksége van? El kell itt játszani a tudományosságot?
„Az elkövetkezendő időszakban a Nemzeti Közlekedési  Stratégia készítésének keretében a 
következő stratégiát megalapozó tanulmányok fognak elkészítésre kerülni: 
Az Ötök csoportja kiszemezgette a rendelkezésre álló régi adatokat. Mi marad az NKS 
készítő konzorciumnak? Megkapjuk ugyanezeket az adatokat, grafikonokat, képeket 
más sorrendben?
Ki  kellene  választani  a  felsorolt  probléma-listából  a  legégetőbbeket  és 
azokat  megoldani  annak függvényében,  hogy mennyi  időnk  és pénzünk 
van! A legutóbbi negyed évszázad sok rossz döntésének korrekció sokba 
fog kerülni és sok időt kér. Ennek ellenére bele kell kezdeni. Érdemes lenne 
a rossz döntésekről egy fehér könyvet nyitni, ahogyan Orosz Csaba docens 
úr  egykor  javasolta,  hogy  hasonló  szörnyűségeket  többé  ne  lehessen 
elkövetni.
A mi igazi determinációnk a probléma-lista!
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8. A gondok, a célok és a feladatok
A három anyagrészben elszórtan a legkülönbözőbb számban gondok, célok, feladatok 
felsorolásai  találhatók  meg,  melyek  követhetetlenek,  felfoghatatlanok.  Így  csak 
óhajlisták.  Sajnos  nem derül  ki  az,  hogy ezek  közül  melyik  a  fontos,  a  kevésbé 
fontos?  Melyeket  akarják  igazából  megoldani?  Melyik  megoldására  van  pénz  és 
esély?
A javasolt módszertani sorrend és a munkarészek:

8.1. Nem kellene mindenek előtt készíteni egy probléma-listát? De 
egyetlen helyen, beszámozva a talált problémákat.
8.2.  A  gondokhoz  a  következő  lépésben  hozzá  kellene  rendelni  a 
megoldásukhoz szükséges időt és pénzt!
8.3.  Csak  ezek  ismeretében  lehetne  közülük  kiválasztani  azokat, 
amelyeket a rendelkezésünkre álló időben és a rendelkezésünkre álló 
pénzzel valóban meg is tudunk oldani! Ez pedig a célok listája lenne! 
Hiszen sem időnk, sem pénzünk nincs arra, hogy a világ összes baját 
megoldjuk!

9. „Ej, ráérünk arra még!”
A  magyar  közlekedési  rendszer  a  jelenlegi  állapothoz  képest  nem  megy  keresztül 
alapvető  változásokon,  de  megfelelő  intézkedések  hatására  a  hosszú  távú  jövőkép 
irányába mutató változások megkezdődnek.
Nem lesz  alapvető változás!  Nem változott, nem változik  itt  semmi!  A hazai  alap 
infrastruktúrák fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése ma is a Pató Pál-modellt követi, 
ahogyan kiderül a rendkívül terjedelmes anyagból, az „I. kötet: Előzetes koncepció és 
stratégia”-ból.  Ez  már  jól  bevált  stratégia,  de  volt  is  következménye.  Bennünket 
azonban az ilyen apróság ma sem zavar. Pedig Petőfi már 1847-ben, 166 évvel 
ezelőtt, leírta: javítsuk ki!
Bonyolult egy stratégia: javítsuk ki! Van mit! 

10. A feladat logikája
10.1. Minél pontosabban meg kellene határozni a szállítandó személyek számát, a 
szállítandó áru mennyiségét.
10.2.  Ezt  követően kellene elhatározni  azt, hogy az  előbbi szállítási  feladat vízen, 
vasúton vagy közúton oldható meg a leggazdaságosabban. 
Gazdaságosságnál az externáliákat is figyelembe véve. 
Ez maga a munkamegosztás (=modal split), mely a nemzeti közlekedési 
stratégia legfontosabb döntési pontja! 
Nagyon hasonló a helyzet az energetikához. Ott is elsőnek meghatározzák az ország 
energia-szükségletét, igényét, majd ezt követően születik döntés arról, hogy annak 
kielégítéséhez  mennyit  nyerjenek  atomerőműből,  mennyit  a  szén  és  az  olaj/gáz 
elégetéséből,  illetve  mennyit  a  megújuló  energiaforrásokból.  A  legfontosabb  és 
legvitatottabb  kérdése  a  hazai  energetikának  az  egyes  felhasználni  kíván  előbbi 
energiafajták ARÁNYA! Ezen mennek a legsúlyosabb vitáik!
Teljesen hasonló logikájú a közlekedés és szállítás is. 
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Hiszen a legégetőbb, legfájóbb kérdés az, hogy a szállítási feladat hány százalékát 
vigyék  a  hajók,  mennyit  a  vonatok  és  mennyit  a  közúti  járművel.  Az  igazi 
paradigma-váltás ezen arányok mai ismereteink szerinti meghatározása!
A  szállítási  feladat  megosztásánál,  szétosztásánál  egyetlen  szempont  a 
fajlagos  energia-felhasználás,  mert  ez  egyúttal  maga  a 
környezetszennyezés és főleg a klímaváltozás figyelembe vétele is! 
Mivel a vízi szállítás a legkedvezőbb, így a terhekből amennyit csak lehet a hajókkal 
kell elvitetni. Természetesen ennek fejlesztési költségei is vannak! 
A  maradékból  másodikként  a  vasútra  kellene  visszaterelni  a  szállítandó  tömeget. 
Ennek megint vannak fejlesztési költségei!
Végül csak a maradékot kellene rábízni a közútra.
A személyszállításnál első a vasút, második a busz és a többi közösségi közlekedési 
járműre terhelés  következne  és  a legvégére  maradna a személyautó,  mint  egyre 
drágább úri passzió!
Nem tudom NKS-nak tekinteni azt az anyagot, amely nem ad pénzügyi és 
jogi támpontot a munkamegosztás meghatározásához! Dönteni a számok 
alapján  kellene,  összehasonlítva  az  egyes  változatokat.  A  költségeket 
mindig a társadalom szintjén kiszámolva. 

11. Az NKS a NÉS-2-re épüljön, arra alapozzon!
Elkészült a NÉS-2 is, tessenek a továbbiakban figyelembe venni!
A  NKS  elsősorban  a  NÉS-2-n  alapuljon,  elsősorban  annak  szempontjait 
vegye az első helyre! Ennél kiválóbb vezérlő elv nincs.
A  valódi  paradigma  –  váltás  azt  jelentené,  ha  NKS  a  klímaváltozás 
szempontjai alapján készülne! 
Ez az alternatívája a Pató Pál-szemléletnek! Éljünk vele!

12. Egy matematikai feladat
A  közlekedési  munkamegosztás  véleményem  szerint  egy  matematikai 
optimum-számítási  feladat,  társadalmi  szinten,  a  társadalmi  optimumot 
kiszámolva.
Vannak számítógépek, vannak szoftverek, csak a mellébeszélés helyett használni is 
kellene a korszerű eszközöket!

13. Az építési, a felújítási munkák minősége
Megdöbbentő,  hogy  az  Ötök  csoportja  ennek  nem  tulajdonított  fontosságot.  A 
mostanában  elvégzett  munkáknak  nincs  élettartama.  Hiszen  már  majdnem  az 
átadásuk után el  kellene kezdeni a következő felújítást. A hitvány munka nagyon 
sokba  kerül  a  társadalomnak!  Morálisan  is  rendkívül  romboló  a  pénzpocsékolás! 
Javaslom  a  NKS  egyik  kulcsfogalma  a  minőség  legyen!  A  tényleges  és  nem  a 
lepapírozott, kimagyarázott „minőség”. A mai minőségbiztosítás teljesen haszontalan, 
értelmetlen, és felesleges. Mindenféle ISO minőségbiztosítás ellenére ömlik ránk a 
selejt! Kinek kell ez? A beruházó cégeknél nincs a kivitelezőtől független technológus! 
A  mai  jogi  szabályozás  egyértelműen  kivitelezői  érdekű  annyira,  hogy az  inga  a 
legszélén  leng!  A  vállalkozók  a  „hatalmas”  verseny  miatt  egyre  jobb  minőséggel 
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nyerik meg a beruházók kegyeit – szól évtizedeken át a duma. Mi lett ebből? Hol van 
az egyre jobb minőség, miféle ez a verseny? Nincs itt minden eltorzulva?
Az építési  munkák  legyenek  két-üteműek!  A  tél  folyamán  legyen megvizsgálva  a 
gazdasági, pénzügyi, a jogi, a szakmai stb. alkalmassága a lehetséges kivitelezőknek. 
Amikor  pedig  tavasszal  eljön  az  építési  idő,  akkor  a  megfeleltek  adhassanak 
árajánlatot a nekik megküldött munkára. Ez alapján 1-2 héten belül kiválasztható a 
legjobb  kivitelező  és  az  építési  munka  tavasszal,  főleg  nyáron  és  esetleg  ősszel 
végezhető,  tehát  télen  semmiképpen!  Ez  a  minőség  egyik  alapja.  Sajnos  a 
jogászoknak a december ugyanolyan hónap, mint június, de kivitelezőnek nem.

14. A költségtudatosság, a költségérzékenység
Megdöbbentő, hogy az Ötök csoportja ennek sem tulajdonított fontosságot.
Ma  már  egy  kerékpárút  egyetlen  km-e  80-90  millió  Ft-ba  kerül,  ami  már  vicc. 
100.000 Ft körül van egy m3 aszfalt ára. Az autópálya fajlagos költségei is az égbe 
mentek! Mindig hallani műszaki indokot a megindokolhatatlanra. A társadalom érzi, 
hogy a korrupció szerephez jutott. A beruházó cégek a mérnök árnak csúfolt árral 
számolnak, amely nem más, mint a multik legutóbbi egységárainak az átlaga, így a 
mérnökhöz semmi köze! Ez a mérnökség megcsúfolása. 
A  beruházó  cégek nem alkalmaznak egységár  elemzőt!  A  piaci  mindenhatóságról 
szóló  kijelentések  oda  vezettek,  hogy az  egységárak  soha  nem látott  mértékben 
emelkedtek meg, nincs itt semmiféle verseny, főleg árleszorító verseny! Annál inkább 
vannak felosztott piacok.
Az Isten pénze sem lesz elegendő, ha ez így megy tovább! Az egyre nagyobb 
egységárak miatt egyre kevesebb lesz az elvégzett munka.
Azt a rendkívül kevés pénzünket, ami várható, így szinte nem is érdemes elkölteni, 
mert az soha nem látott  pazarlásnak számít. Vissza kell  hozni a szigorú egységár 
elemzést,  önköltség  számítást  és  erre  csak  egy  tisztességes  hasznot  szabadjon 
rátenni!
A  kivitelezői  érdek:  minél  drágábban elnyerni  a  munkát.  A társadalom érdeke 
ezzel ellentétes: kevés pénzünkből minél több munkát elvégeztetni.
Az anyagok táblázataiban vagy csak a hossz van megadva, vagy csak a költség, így 
nem lehet fajlagos értéket számolni a kettő hányadosából. Levegőben lóg az egész, 
senki sem tudja, hogy az a szám sok, vagy kevés.  Ne jelenjen meg táblázat a 
fajlagos érték megadása, kiszámolása nélkül!

15. A NKS és a foglalkoztatás
Véleményem  szerint  az  NKS-nak  ilyen  vonatkoztatása  is  van.  Ma  hazánkban  a 
legnagyobb kincs a munkahely. A munkahely legfőbb forrásai a KKV-ok! Ezért a KKV-
okat kell  nem csak szóban, hanem a valóságban is pártolni,  támogatni.  Sajnos az 
Ötök csoportjának ez egyetlen mondatot sem ért meg. A legfőbb akadály a munkák 
generál – vállalkozásba adása. 
A  munkákat  már  a  tervezési  költségvetéseknél  természetes  egységekre  kell 
megbontani és úgy is kell közbeszerezni! Ez többletmunka a beruházó cégeknek, de 
a  KKV-oknak az  életet  jelent,  a  társadalomnak  pedig  a  lehető  legolcsóbb!  Nincs 
ebben semmi  új,  hiszen a mai  generál-vállalkozó  a  munka elnyerése után szinte 
azonnal természetes részekre bontja a nagy falatot és a munkát zömét végül a kicsik 
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végzik el. A társadalomnak nagyon sokba kerül a többszintű alvállalkozói  rendszer 
finanszírozása.

16. A NKS legyen eszköze a harmonikus területfejlesztésnek
A kis országunkon belőli nagy területi különbségek felszámolása alig érte el az Ötök 
csapatának ingerszintjét, ezért sajnos ezzel a témával is alig foglalkoztak. Bővebben:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Videk_es_Budapest-2m-2.pdf

17. A Visegrádi Négyek és a NKS
Az Ötök csapata nem számol a megváltozott politikai, gazdasági helyzettel, főleg a 
V4-ek létével, törekvéseivel. Bővebben erről itt:
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/V4_E-D_m.pdf

18. A hazai járműgyártás
Az Ötök csapatának lényegtelennek tűnő közlekedési  téma,  hiszen még meg sem 
említik.  A  járműgyártás  hazai  munkahelyet  jelent,  mely  nagyon  kell.  A  hazai 
járműgyártás múltja fényes, kár elgáncsolni!

19. Az államadósság kamata, mint viszonyítási alap
Mi  kerül  sokba  és  mi  az  olcsó?  Állandó  kérdés.  Sokkal  világosabban  értjük  a 
folyamatokat,  ha  az  infrastruktúra,  a  szállításfejlesztés  költségeit  a  magyar 
államadósság éves értékéhez viszonyítjuk.
Tudomásom szerint a magyar államadósság miatt  a hazai költségvetést, a magyar 
társadalmat évente közelítően, kerekítve 1200 milliárd Ft terheli.
Évente a magyar társadalomnak ki kell fizetnie 1200 mrd Ft-ot.
Nos, ha így nézzük a dolgainkat, akkor ez az összeg évente:
1200/60 = 20 db nagy dunai híd évente!
1200/120 = 10 évnyi útfelújítási költség évente!
Az anyagokban lévő 500 mrd Ft-os vasútfejlesztési tétel csak egy félévnyi kamat!
Ez az adósság kifizethetetlen, lassan még a kamata is!

20. Jusson eszünkbe
Az államadósságról is jusson eszünkbe a sok rossz döntés! 
Jusson  eszünkbe  a  mérnökség,  a  mérnöki  tudományok  mellőzése  a  döntéshozók 
által! 
Jusson eszünkbe az e miatti felelősség!
A Magyar Mérnöki Kamara szedje össze az elmúlt 23 év döntési hibáit a közlekedés, 
szállítás szakterületéről, bemutatva azok ismertté vált súlyos következményeit. 
Erre most itt a legjobb alkalom! Alkalom a mérnöki presztízs helyreállítására! 
Lehet  a  mérnökök  nélkül  dönteni,  döntögetni,  de  akkor  ilyen 
következményei lesznek!

Szeged, 2013. december 1.
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