Vélemény a
Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS)
Stratégiai dokumentumáról
dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök

A forrás:
http://www.kkk.gov.hu/servlet/download?type=file&id=3449
2013. október

A témához kapcsolódó korábbi írásaim
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/NKS,_2013._nov_(2).pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/NKS,_kerekpar.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/NES-2-modositott.pdf
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/IKOP-velemeny.pdf

1. A NKS fő funkciója
véleményem szerint az ideálishoz közeli közlekedési munkamegosztás, az ún. modal
split meghatározása, szükség esetén a módosítása. A munkamegosztás „csak” az
arányok meghatározása!
Nyilvánvaló az, hogy a vízi, a légi, a vasúti, a csővezetékes és a közúti szállításnak,
tehát minden szállítási módnak sajátos, önös érdekei vannak, melyek lehetnek
egymással ütközők is, ami természetes, mert az egyes közlekedési módok egymás
konkurensei.
A NKS összközlekedési jellege miatt a NKS-nak kellene azon szabályozási
szintnek lennie, ahol a sokféle érdeket a társadalom szempontjai szerint
harmonizálni kellene.
Van erre esély, mivel minden szállítási módnak van sajátos erőssége, haszna,
sajátossága, mely figyelembe vételével lehetséges az egyes módok egybefűzése,
hatékony kombinációja. Nem szabad megengedni egyik mód túlsúlyát sem, közöttük
egyensúlyt kell teremteni.
A lehető leglényegesebb és legnehezebb feladata szakmánknak azt
eldönteni, hogy a teljes szállítási feladat hány %-át végzi el a vízi, a légi, a
vasúti illetve a közúti mód.
Az arányok meghatározása érdeket sért, de társadalom számára legkedvezőbb
arányok megtalálásához társadalmi érdek fűződik.
Ezen arányok meghatározása, szükség szerinti módosítása a legnehezebb szakmai
feladat! Én elsősorban ennek elvégzését reméltem a NKS-tól, de csalódtam.
Nagyon hasonló a helyzet az energetikához, ahol miután ismert az ország energiaigénye, el kell dönteni azt, hogy ennek hány %-át termeljék meg az atomerőmű, a
gáz- és olajerőművek, vagy milyen arány keletkezzen a megújuló energiaforrásokból.
Még abban is kísértetiesen hasonlít a két szakma, az energetikus és a közlekedési
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alapfeladata, hogy az arányok meghatározását nagy vita követi. További hasonlóság
a nagy hatás a környezetre, a nagy hatás a klímaváltozásra.
A klímaváltozás elősegítése vagy fékezése, az emberi egészség megőrzése
vagy tudatos aláaknázása a kérdés, mely miatt a döntéshozó felelőssége
óriási. Jó lenne nem elkövetni a foglalkozás közbeni, felelőtlenség miatti emberölést.
A döntéshozónak az előbbiek miatt egyértelmű szakmai anyagokat kellene adni.
Véleményem szerint ennek sem felel meg az új NKS.

2. Mit állapít meg helyesen az új NKS?

A problémák fenti felsorolásának a közepén, a Kereslet alatt olvasható probléma a
„Társadalmi szinten kevésbé hasznos közlekedési módok túlzott jelenléte”
Ezt én úgy fordítom magyarra, hogy itt nagy gond van a munkamegosztással, azaz
az egyes közlekedési módok arányaival! Az NKS helyzet meghatározása már ezen
mondat miatt is helytálló, telitalálat. Nem így a folytatás, hiszen semmit sem tesz az
NKS ezen torz helyzet ellen.

3. Kiolvasható-e ezek után a Stratégiai dokumentumból az arányok megváltoztatási
szándéka? Csak kerülgetik a forró kását?
3.1 a módosítási szándék indokainak nyomai

„A közlekedési igények keletkezése és mód-használata kedvező irányú befolyásolása
az 1. célszinten lévő társadalmi célok elérése érdekében. a közlekedési módok közötti,
a személy- és áruszállítási szegmensek közti társadalmi célokat mindinkább kielégítő
befolyásolása.”
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„A különösen leterhelt budapesti agglomerációnak igen nagy szüksége lenne több
multimodális csomópontra, és a közösségi közlekedés modernizálására, hogy az
ingázó forgalom minél nagyobb hányadát lehessen közösségi közlekedésre
átszoktatni.”

„Társadalmilag indokolt esetben a vasúti és vízi szállítás előtérbe kerülését.”

3.2 az aránymódosítási szándék halvány jelei
Budapestre és térségére mondja

A lehetőség: „A közösségi közlekedés versenyképességének javításával megőrizhető
illetve erősíthető annak részaránya, a városi közlekedésben a kerékpáros részarány
további növekedése …”
„A kiváltható közúti közlekedési igények korlátozása, „jó” módválasztás”
3.3 Mégis, mi miatt nem foglalkozik az aránymódosítással?

E szerint még arra sincs ösztönző, hogy az optimális közlekedési módot
megfogalmazzák! Tehát nem bevezetni, hanem még meghatározni sem!
3.4 Reménytelen a helyzet?

Legalább tudnánk azt a költségigényt, mely miatt reménytelen a legfontosabb
változás!
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„Áttörésnek” számít-e a kiskundorozsmai Ro-La állomás és szállítás
felszámolása? Nem lehetne ezeket a terminálokat még jóval a magyar határ
előtt felállítani?
3.5 Íme a felmentés, a lelkiismeret könnyítése:
Erősség: „EU átlagnál kedvezőbb közlekedési munkamegosztás.”
Azaz: nyugi, nincs itt olyan nagy baj, nem kell össze-vissza módosítgatni!
3.6 Tele vagyunk bizonytalansággal? Semmi sem egyértelmű 3650 oldal
leírása után?

Csak írni kellene
megvilágosodnánk!

még

újabb, további

3650

oldalt,

hátha az

3.7 De, ha mégis csinálnánk valamit, azt hogyan is kellene?

3.8 Csak maradjon minden változatlanul!
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alatt

3.9 A szakértők hadserege csak eljutott egy világmegváltó megállapításig:

Hozzájárulhat? Tényleg? Ki gondolta volna!
De még ez sem ilyen egyszerű, hiszen:
„Ugyanakkor megemlítendő, hogy jelenleg a kerékpározás
szempontként” nincsen integrálva a működtetésre vonatkozó
környezetben.”
Hátha, még érteném is a mondatot!

„horizontális
szabályozási

3.10 Mit keres egy ilyen mondat egy stratégiában?
„A Vidékfejlesztési Minisztérium szakértői a heti rendszerességgel megrendezésre
kerülő Operatív Munkacsoporti egyeztetéseken jelentős hatást fejtettek ki a készülő
Stratégia irányára.”
Különben is: mi lett volna ezzel a stratégiával, ha ezt nem tették volna meg?
Hol látszik ennek az eredménye? A Vidékfejlesztési Minisztérium „jelentős”
hatása ellenére hová lett a stratégiából a vidék fejlesztése, a vidék harmonikus
fejlesztése, a nagy területi különbségek csökkentése?

4. A fogalmi zavar és a javasolt pontosítás
(Mellékesen: a koncepcióban 3 szintes az ábra, a stratégiában már csak kettő, bár a
címe három.)
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Az ábrában középen van a „társadalmi szinten hasznosabb közlekedésszerkezet
kialakítása”, mely két részből áll, kétfelé ágazik:
4.1 a „társadalmi szinten hasznosabb közlekedési módok erősítése” és a
4.2 a „társadalmi szinten hasznosabb személy és áruszállítás erősítése.”
Egyrészt érthetetlen a „… hasznosabb közlekedésszerkezet kialakítása” és a „…
hasznosabb közlekedési módok erősítése” közötti különbségtétel! Ilyen nehéz
kimondani, hogy hasznos a munkamegosztás módosítása?
Másrészt a 4.1 és a 4.2 között sincs semmi különbség, hiszen a 4.1 magában foglalja
a 4.2-t!
A céltáblázat ezen helyére az előbbiek helyett azt kellene írni
egyértelműen, hogy a munkamegosztás módosítása!
Mellékesen:
a célok táblázatának legfelső szintjére tényleg elé lenne csak azt az egyet
beírni végre, hogy a társadalom jóléte! Nem kell szót szaporítani, nem kell
mellébeszélni!

5. A szokásos csavar

Ez a 29. ábra: A fejlesztések társadalmi hasznossága
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Csavarnak azt a kiadványszerkesztő módszert nevezem, amelynél a kiadvány elején
megfogalmazódnak ugyan a nemes célok, de a végén, a tényleges beavatkozásoknál
az előzők szöges ellentéte történik.
5.1 A torz értékrend!
Ebben a grafikonban már nem szerepel a kiemelt és még a magas társadalmi
hasznosságúak között sem az erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése, a
modal split módosítása, pedig az „erőforrás-hatékony közlekedési mód”
fogalommal már majdnem sikerült eljutni a munkamegosztáshoz!
A
munkamegosztás
módosítása,
még
„társadalmi
szinten
hasznosabb
közlekedésszerkezet kialakítása”- ként sem szerepel a társadalmi hasznosságú
beavatkozások között! Emiatt ez az ábra egy torz értékrend leképzése.
5.2 Mik is a táblázat fontosságai?
A 29. ábrában a közepes és az alacsony társadalmi hasznosságú kategóriában közúti
nincs, ellenben vízi 2, légi 2 és vasúti 7 db van, míg a kiemelt társadalmi
hasznosságúak között a közútiak vannak előnyben. Biztos, hogy ez a jó a
társadalomnak?
5.3 Mi lesz ennek a következménye?

A program megvalósulásának végére 4754 km felújított közúttal szemben egy
nagyságrenddel rövidebb, 288 km felújított vasút lesz! Hiába papoltak az elején a
vasúti és a vízi szállítás hasznosságáról, azok kívánatosságáról, a bennünket is sújtó
klímaváltozásról, a természetvédelemről, egyáltalán bármiről! A közúti szállítás
stratégiája lett ez az „új” stratégiája!
5.4 Mi nem lett fontos a stratégia készítésének végére?
5.4.1 Felszívódott a kis ország területi különbségeinek csökkentése a
közlekedési szakma eszközeivel, melyet pedig több helyen is
hibaként, problémaként említ a 3650 oldal. Ezzel pedig elszállt a
Budapesten kívüli Magyarország esélyegyenlősége, pontosabban ez
is csak szólamként marad meg továbbiakra. Marad továbbra is a
duális, a kettészakadt Magyarország! Ehhez nem kellett volna 3650
oldalt összeollózni!
5.4.2 A főváros, mint túlzott méretű centrum is a problémák között
szerepel, mégis, mire tenni kellene ellene, minta említve sem lett
volna, marad ugyanúgy. Sőt, a metropolisszá fejlesztéssel még
fokozódik is káros hatása az országra.
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5.4.3 A klímaváltozás káros hatásai említve vannak a 3650 oldalon,
de a végén már szóba sem jön, pedig ehhez, ennek elveihez kellene
szabni, igazítani a közlekedést. Egyrészt, mint okozót, másrészt,
mint a hatásmérséklésre legnagyobb potenciállal rendelkezőt.
5.4.4 Az egyenlő versenyfeltétel biztosítása minden szállítási
módnak.
5.4.5 Nem fontos az ember! A Natura 2000 területek ennél sokkal
fontosabbaknak találtattak, mivel azoknak erős hatóságuk van,
melynek bármi áron meg kell felelni. Képtelenség! Emberi naturás
területté kellene az egész országot minősíteni, hátha így mi is
fontosak lennénk. Pedig olvasni lehet az emberi jólétről az elején,
melyből egy szokásos csavarral a békák jóléte lett ebben a zavaros
értékrendű stratégiában. Viszont így rém európéerek lettünk, csak
valahogyan túléljük a következő stratégiáig!
5.5 Mi maradt ki teljesen a fontosságok közül?
5.5.1 A közlekedés, mint munkahelyteremtő lehetőségeinek
feltárása.
5.5.2 A hazai járműgyártás újraindítása. A „segédmunkás államból
legyünk előbb szakmunkás, majd mérnöki társadalom” - ideológia
mentén!
5.5.3 Az elektromos mobilitás, az akkumulátor-töltő infrastruktúra
kialakítása. Mintha a fejlett világ ezen irányú lépései nem is
léteznének! Mintha nem lett volna évtizedekkel ezelőtt már magyar
Puli nevű villanyautó! Mintha nem lenne már tömeges az elektromos
kerékpár!
5.5.4 Az adó-, az árpolitika, a jog lehetőségeinek feltárása a
munkamegosztás „kikényszerítése” céljából, mivel a mai világ a pénz
nyelvén tárgyal. Ezek konkretizálása nélkül minden egyéb csak
óhajlista!
5.5.5 A gazdasági ösztönző csomagok kialakítása katalizátorként, a
munkamegosztás támogatása céljából, mivel a mai világ a pénz
nyelvén tárgyal.
5.5.6 A városi környezetvédelmi zónák kialakításának ösztönzése,
ahol megszabott az, hogy milyen jellemzőjű járművek hajthatnak be.
Ehhez természetesen a megfelelő bírságok és a büntető pontok
meghatározása is kell.
5.5.7 Szerintem elmaradt az optimalizált munkamegosztás
kidolgozása, melyben az egyes közlekedési módok optimálisan
összekapcsolódnak láncolatokká! Ez egy új minőség lenne! Ez a
„stratégia” nem más sajnos, mint a közúti, a vasúti, a vízi, a légi
fejlesztési anyagok szimpla összemásolása, ahol az elvárt szinergiák
nyilván még elő sem tudnak jönni, nemhogy érvényesülnének! Ez így
csak látszatkeltés.
5.5.8
Teljes
egészében
kimaradt
a
Visegrádi
Négyek
kapcsolatrendszere,
a
várt
gazdasági
és
infrastrukturális
összekapcsolódás. Ez a stratégia így figyelmen kívül hagyja
térségünk legnagyobb politikai, gazdaságpolitikai változásait.
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5.5.9 „A közlekedési infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti
vagyonának, …” A nemzeti vagyonnak van értékcsökkenése. A
vagyonkezelésnek ezért az amortizáción kell alapulnia! Az
amortizáció értékét kell az infrastruktúra felújítására fordítani. Ez
hozna alapvető változást az eddigiekhez képest. Sajnálatos, hogy
ilyen lényeges kérdés sem került a stratégák látókörébe.
5.5.10 Különösen fájlalom, hogy az Útalap még említésre sem volt
méltó!

6. Az egyik nagy tévedés, mely több stratégiával kapcsolatos új anyagban is
felbukkan

6.1 A térképen Budapest szerepe hamisan van ábrázolva. Fel kellene rajzolni a
tervezett metropolisz régiót, a 9-10 milliós Magyarország 4-5 milliós városát!
Ezzel válna láthatóvá a mai, és a tervezett iszonyatos centralizáció! Lemaradt
a tervezett városállam! Talán ez a valódi érdek? Lehet, hogy a törekvés az,
hogy maradjon csak a centralizáció!
6.2 A foltok határai, a foltok nagyságai önkényesek. Példaként: a 400 ezres
Temesvár szerepe e térkép szerint jóval kisebb, mint Szegedé, pedig éppen
fordítva van. Sehol nincs Kassa vagy Arad szerepe! Ehhez nem kellett volna a
határokat „légiesíteni”! Ezek mini foltocskák, így nem is képesek a
centralizációt oldani.
Miért is lettek elsorvasztva a beindult eurorégiók, mint a határmente
autentikus fejlesztői? Miért nincs szó a stratégiában sem az eurorégiókról, sem
a szubszidiaritásról szó? Talán nem is fővárosi döntéshozói érdek oldani a
centralizációt?
6.3 A legsúlyosabb tévedés a két íves szürke nyíl az ország két szélén. Még
mindig azt a beidegződést követi, hogy Magyarországtól délre egy kikerülendő,
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elkerülendő valami van, ez a volt Jugoszlávia. Pedig ezeknek a nyilaknak észak
és dél irányúaknak kellene lenni, mert csak így lenne értelmük.

7. Három elemi tény!
7.1 Bármely évet nézem is, a legtöbb energiát a közúti szállítás (lásd a barna
oszlopokat) fogyasztja el!

7.2 Aki sok kőolajszármazékot éget el, az sok káros anyagot juttat ki abba a
környezetbe, ahol az emberek élni szeretnének. A legtöbb emberi mérget is a
közúti közlekedés nyomja ki nekünk, lásd itt a piros oszlopot. Minden évben és
iszonyúan aránytalanul! Nagyságrendekkel überelve a többieket!
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7.3 Az olajárak egyre nőnek, bármelyik vonalat nézzük is! Ha szerényen csak a
kéket nézzük, akkor is látható a különbség a 2010-es és a 2050-es árak között. Mi
pedig vesszük az olajat.

A kőolaj árváltozása mások szerint:
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http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/SZA%202013/Fell%20Krischer%20%20SZA_2_2013-4.pdf

Mi eldöntöttük, hogy fizetünk az orosz olajért, mint a katonatiszt! Olyan ez
a mostani stratégia, mintha azt az oroszok szponzorálták volna, hiszen ez
egyértelműen orosz érdeket szolgál!
Putyin és a magyar közlekedési stratégák meccse:

Elvárható-e a hazai stratégáktól az előbb három elemi tény ismerete, és
főleg figyelembe vétele? A három grafikon üzenete kinek nem világos?
Erre a három elemi információra támaszkodva nem lehetne sokkal
rövidebb és tartalmasabb NKS-t írni?

8. Példa a szerintem helyes munkamegosztásra
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Amilyen rossz példa a személyszállításban az USA, olyan jó példa az áruszállításban!
Óriási ez a különbség! (Remélem, hogy nem a grafikonszerkesztő tévedett.) Nem
kellene ennek okait kideríteni és követni az amerikai teherszállítási vasúti arányt?
Javaslom megvizsgálni a svájci vasúti helyzetet, a svájciak tapasztalatait, szándékait
is!
Számomra ez azt jelenti, hogy a vasúti teherszállítási arány meghatározása nem
embertől független természeti jelenség, hanem nagyon is emberfüggő. A magyar
arány is elmozdulhatna végre ebben az irányban.

9. Az „El az olajtól” elképzelés, mozgalom, stratégia (?)
Miért teszünk úgy, mintha nem jutna el hozzánk a híre a „Zero Carbon Footprint”,
vagy német „Weg vom Öl”, „Weg von Gas” kezdeményezéseknek?
Lehet, hogy ezek a jövő stratégiái?
Mintha nem törekedne minden normális ország az energiafüggetlenségre, az energiaautonómiára, főleg az olajfüggőség felszámolására?
A fejlett országok számára teljesen egyértelmű törekvés a káros-anyag kibocsátás
csökkentésre való törekvés is.
Németországban elkészült az Elektromos Mobilitás Nemzeti Fejlesztési terve, a
Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität. Legkésőbb 2020-ra egy millió
elektromos autót akarnak látni a német utakon.
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Beindult a harc a villanyautó piacaiért! Erről is le akarunk maradni?

http://www.bmbf.de/pubRD/NPE_Fortschrittsbericht_2012_VorlageBarrierefreiheit_n_DNK84g.pdf

Az embert tették mindennek a közepére és nem a Natura 2000 területet!

10. Mit is lehetne, kellene tenni?
Meghatározni minden előtt (nem hosszútávon vagy nagytávon, hanem
holnap!) a mai munkamegosztás módosítási lehetőségeket, az alábbi
sorrendben, majd elérni az új arány beállásához szükséges
elmozdulásokat!
10.1 Miként fejleszthető a vízi szállítás? Milyen változatok jöhetnek szóba? Mi a
teendő a hajózási útvonalakkal? Mibe kerülne ezek megvalósítása? Ha mindez
megvalósulna, akkor mekkora szállítási kapacitást jelentene? Mit kellene ahhoz tenni,
hogy a szállítási feladatból minél több átmenjen a vízre? Mennyivel terhelhető meg a
vízi szállítás a teljes szállítási feladatból?
Nyilvánvaló az lenne, hogy a szállítási feladat (ember és áru) minél nagyobb részét át
tudjuk irányítani a vízre, tekintettel a három alapinformációra!
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10.2 Miként fejleszthető a vasúti szállítás? Milyen változatok jöhetnek szóba? Mi a
teendő a vasútvonalakkal? Mibe kerülne ezek megvalósítása? Ha mindez
megvalósulna, akkor mekkora szállítási kapacitást jelentene? Mit kellene ahhoz tenni,
hogy az előbbi pont után megmaradt szállítási feladatból minél több átmenjen a
vasútra? Mennyivel terhelhető meg a vasúti szállítás a teljes szállítási feladatból?
Nyilvánvaló az lenne, hogy a szállítási feladat (ember és áru) vízi szállítás után még
megmaradt részéből minél többet át tudjuk irányítani a vasútra, tekintettel a három
alapinformációra!
Nyilván mindez sokba kerül, de még többe kerülne a rengeteg és egyre drágább
olajszármazék közúti elégetése is, azok egészségkárosításával is számolva!
10.3 Ami megmarad, azt a közúti szállítás kénytelen megoldani. A közúthálózatra
csak ez maradna.
A légi szállítás sajnos már majdnem külön világ nekünk. Hasonlóan külön világ a
csővezetékes szállítás is.
Javaslom az új stratégiát a 10. pont szerint, a vízi-vasúti-közúti haladási irány szerint
haladva, a fokozatos leterhelés elvét elfogadva, átdolgozni, mert így szolgájuk a
pénztárcánkat, az egészségünket, mert így pusztítjuk legkevésbé a klímánkat.
Szeged, 2013. december 7.
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