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Elég sokan elég régóta mondogatják már, hogy környezetünket előbb-utóbb 
alkalmatlanná tesszük az emberi életre. Érveik azonban valami miatt nem hatnak 
ránk. Ezért azután helyzetünk egyre romlik. A mai helyzetet az alábbi képek pontosan 
mutatják. 
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Mi látszik?  
A sokféle módon való úgynevezett multimodális közlekedés helyett csak egyes-
egyedül a személyautós, az egyéni autós közlekedés aránytalan kiszolgálása, előnybe 
helyezése történt és történik sajnos ma is.  
Persze a kellemetlen hatások ugyanilyen arányú megnövekedésével együtt. 
Olyan, mintha visszamentünk volna néhány évtizedet az időben, mert akkor voltak 
ehhez hasonló szándékok. 
 
 
Mi lehet ennek az oka? 
Nem szabad elfelejtkeznünk az egyéni közlekedésből származó hatalmas profitról. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a kőolajért háborúk folytak, folynak. Ezután a kőolaj 
nagyon eladó, monopol áron, iszonyú haszonnal.  
Azt sem lehet nem látni, hogy miközben szinte minden magyar terméket önköltség 
alatt akarnak megvenni, a személyautót – melyet szappantartó módjára robotok 
gyártanak – az önköltség többszöröséért is el lehet adni. Köszönhetően jórészt annak 
az iszonyatos nyomásnak, amely a reklámokon, filmeken át nyomja a halandót, aki 
ennek megfelelően bármi áron megveszi az autót, láthatóvá téve, elhelyezve magát 
ezzel a társadalmi piramisban.  
Az indiai kasztrendszer a mai viszonyainkhoz képest egy rosszul sikerült csökevény. 
Ráerősít a reklámokra, filmekre a mindenkori kormányunk, amely a halandónak 
elérhetetlen autótípusokkal és azok gyakori váltogatásával jelzi mindenki felettiségét. 
Leszabályozva azt is, hogy az állami apparátus egyes szintjeihez, amúgy a 
társadalom szolgáinak, milyen autókategória jár! Mit ad Isten, lefelé egyre 
hitványabbak, de még mindig drágábbak, mint az átlag halandóké! 
Üzenve azt, hogy minél drágább és újabb az autód, annál nagyobb ember, annál 
sikeresebb üzletember vagy. Szétnézve látható: a magas rangú bűnözők, mint a 
legsikeresebb üzletemberek, nem is maradnak le, de a havi fizetésből, ahogyan 
régen mondták, a tisztességes munkával, ez elérhetetlen vágyálom marad.  
Összeköti a reklámtechnika azzal az üzenettel is a csúcsmodellt, ahogyan ma 
mondják, a prémium kategóriát, hogy ahhoz csúcsnő is jár, szinte gyárilag.  
Nagyon nagy a hasonlóság az autó és az üzemanyag terén azzal, ami az alkohol és a 
dohány esetében történik. Óvatos ellenlépések, mert sok adóforintot fial az államnak. 
Arra nagyon vigyázni kell, hogy ne legyenek nyilvánosak a társadalom közlekedés 
miatti tényleges költségei, az ún. externáliák, mert akkor tényleg lépni kellene valami 
érdemit. 
Ezen erők miatt az állam is csak félszívvel próbálgat valamit tenni az egyéni 
közlekedés ellen, inkább maszatolni, mely nagyon hasonlít az egyszeri széplány 
ajándékára, aki adott ajándékot, meg nem is. Ezen a téren az állam tesz is valamit, 
meg nem is. Főleg ezt az utóbbit! 
 
 
Mi ma a három alapvető tény, követelmény? 

a) Nincs pénz! Elfogyott a pénz. Sőt egyre kevesebb a pénz. 
b) Az üvegház hatású gázok kibocsátását 2050-ig 60%-kal kívánják 
csökkenteni az EU legújabb ún. Fehér Könyve, azaz közlekedéspolitikája 
szerint.  
c) Csökkenjen „A közúton 2050-re a halálos áldozatok száma közel nullára…” 
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Milyen érdekes: az első pont miatt most meg lehetne valósítani a második kettőben 
megfogalmazott célok java részét! 
 
 
Mit lépett a pénztelenségre a gazdagabb világ? 
„Egy olyan időszakban, amikor felhőkarcolók építkezéseit fogják vissza, vagy állítják 
le teljesen pénzhiány miatt, és luxusépítkezések állnak le Dubai-tól, Abu Dhabi-tól 
kezdve Moszkváig és Pekingig; ahogyan azt a Die Welt újságírója is írja,” 
http://epiteszforum.hu/node/19993 
Nem kellene akkor felülbírálni a hazai, a nagyon friss, megalomán elképzeléseinket? 
 
 
Mit is ír a Fehér Könyv? 
Az összefoglalóban ezt olvashatjuk:  
„A Fehér Könyv a közlekedés előtt álló problémákkal kapcsolatban fő célként a 
kőolajimporttól való függőség csökkentését és a CO2-kibocsátás csökkentését 
célozza meg. Az EU közlekedési szektorának CO2 kibocsátási szintjét 2050-re 
60%-kal4 kívánják csökkenteni, amelyre tíz (rész)célt, benchmarkot fogalmaztak 
meg:  
 
Új és fenntartható üzemanyagok és meghajtási rendszerek kifejlesztése és 
alkalmazása  
1. 2030-ra a városi közlekedésben a hagyományos üzemanyaggal működő 
gépkocsik megfelezése, 2050-re teljes kivonásuk a nagyvárosokban. 2030-ra 
lényegében CO2-mentes városi logisztika megvalósítása a nagyobb városok5 
központjában.  
2. 2050-re a légi közlekedésben az alacsony CO2-kibocsátással járó 
üzemanyagoknak 40%-os részesedést kell elérniük, szintén 2050-re a tengeri 
bunkerolajból származó EU CO2-kibocsátást 40%-kal kell csökkenteni. (ha 
megvalósítható 50%-kal)  
 
A multimodális logisztikai láncok teljesítményének optimalizálása, 
beleértve az energiahatékonyabb módok nagyobb használatát  
3. 2030-ra a 300 km feletti közúti áruszállítások 30%-át, 2050-re több mint felét 
más módokra kell átterelni, például vasútra vagy vízi útra. Ezt a hatékony és 
zöld áruszállítási folyosók segítik, és e cél megfelelő infrastruktúrafejlesztéseket 
is szükségessé tesz.  
4. 2050-re teljes európai nagysebességű vasúthálózat kiépítése. 2030-ra a 
jelenlegi nagysebességű vasúti hálózat megháromszorozása és valamennyi 
tagállamban a sűrű vasúthálózat fenntartása. 2050-re a közepes-távolságú 
utazások többsége vasúton történik.  
5. Teljesen funkcionális és EU-szerte intermodális TEN-T törzshálózat 2030-ra, 
magas minőségű és nagykapacitású hálózat 2050-re és megfelelő információs 
szolgáltatások.  
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6. 2050-re valamennyi törzshálózati repülőteret be kell kapcsolni a vasúti – 
lehetőleg nagysebességű – hálózatba; biztosítani kell valamennyi törzshálózati 
tengeri kikötő megfelelően összeköttetését a vasúti áruszállítási és lehetőség 
szerint a belvízi utak rendszerével.  
 
A közlekedés és infrastruktúra használat hatékonyságának növelése 
információs rendszerekkel és piaci-alapú ösztönzőkkel  
7. 2020-ig az európai légiforgalmi menedzsment infrastruktúra (SESAR6) teljes 
korszerűsítése és az európai közös légtér befejezése. A megfelelő szárazföldi és 
vízi közlekedési menedzsment rendszerek telepítése (ERTMS7, ITS8, SSN9 és 
LRIT10, RIS11). Az európai globális navigációs műholdas rendszer (Galileo) 
telepítése.  
8. 2020-ra az integrált multimodális közlekedési információs, jegyértékesítési és 
viteldíj-fizetési rendszer kereteinek megteremtése.  
9. A közúton 2050-re a halálos áldozatok száma közel nullára csökken. Ezzel a 
céllal összhangban az EU célul tűzi ki, hogy 2020-ra a közúti baleseti sérültek 
száma a felére csökkenjen. Gondoskodni kell arról, hogy az EU világvezető 
legyen a légi, vasúti és tengeri áru- és személyvédelemben és -biztonságban.  
10. A használó és a szennyező fizet elvek teljes körű használata, illetve a 
magánszektor bevonása a piaci torzítások elkerülésére, bevételek 
megtermelésére a jövőbeni közlekedési beruházásokhoz szükséges finanszírozás 
biztosítására.” 
 
„4 2008-hoz képest 70%-os csökkentést jelent. A Fehér Könyvben szerepel, hogy 2008 és 2030 között 
20%-os csökkentést kívánnak elérni. A többi szektor a közlekedésnél nagyobb csökkentést kell, hogy 
megvalósítson: 1990-ről 2005-re az iparnak 80%-ost, a lakásoknak, a szolgáltatási szektornak és az 
energiatermelésnek egyaránt 90%-ost.  
5 A jelen változat nem tartalmaz értéket, de az augusztusi Fehér Könyv-verzióban 100 ezer fő volt a 
küszöb.  
6 Az egységes európai égbolt technológiai része  
7 Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer  
8 Intelligens közlekedési rendszer  
9 SafeSeaNet  
10 Nagy hatósugarú azonosítási és nyomon követési rendszerek  
11 Folyami információs szolgáltatások” 
 
http://mahosz.hu/doksa/eeeutiterv.pdf 
 
 
Mi következik ebből? 

a) Ez nem az úthálózat fejlesztési terve! Sőt ez a fogalom így még említésre 
sem kerül. 
b) Ez nem az egyéni személyautózás fejlesztési terve! 
c) A 10 legfontosabb lépés közül első a települések CO2-mentes 
közlekedésének elérése. 
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d) Rendkívül lényeges a 3. és a 4. feladat, mely az áruszállítást viszi át az útról 
a vasútra, és a közepes távolságú utazásokat teszi személyautóból a vasútra. 
Ez sem az úthálózat érdekeit szolgáló döntés. 
e) Az 5. pont szerint a TEN-T helyett intermodális TEN-T kell. 
f) Nem hagyható figyelmen kívül a 9. feladat, mely az eddig korlátlan 
személyautózást próbálja szabálykövetővé tenni. 

 
 
Ezzel szemben milyen hazai fejlesztések vannak tervben? 
2011-ben elkészült és elfogadásra került az ún. gyorsforgalmi és főúthálózat hosszú 
távú fejlesztési programja és nagytávú terve.  
Természetesen itt is elhangzik az ígéret, mely szerint ezek az elképzelések is „a 
gazdaság élénkítését és új munkahelyek teremtését a ráfordításokkal arányos 
mértékben, eredményesen szolgálják.” 
Ugyanez volt az eddigi úthálózat-fejlesztések legfőbb indoka is. Nézzük meg, hogy az 
ígéretek közül mi valósult meg! Hol is keletkeztek a beígért munkahelyek? 
De nem számít, a verkli menni akar tovább: 
„A hosszú távú program összesen közel 2920 kilométernyi gyorsforgalmi és főút 
létesítésével, fejlesztésével, bővítésével számol. A teljes beruházási költség összesen 
mintegy 2880 milliárd forint. Az első, 2016-ig tartó programciklus teljes költsége 750 
milliárd forint, az előkészítettség alapján egy-másfél éven belül indítható közúti 
projektek összértéke mintegy 300 milliárd forint. E forrásokból a hosszú távú 
programidőszak végéig nagyságrendileg 500 kilométer autópálya, 1000 kilométer 
autóút, 400 kilométer kiemelt főút és 1000 kilométer főút építése vagy bővítése 
tervezett.” 
„A javaslat szerinti ütemezett fejlesztések a növekvő forgalom ellenére egyre 
kedvezőbb és kiegyenlítettebb elérhetőségi viszonyokat teremtenek meg az 
országban.” 
 
500 km autópálya, 1000 km autóút, és 2880 milliárd Ft! 
 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/kiszamithato-
tervezheto-jovokep-a-gyorsforgalmi-es-foutfejlesztesben 
http://www.kormany.hu/download/f/88/40000/1%20Magyar%20K%C3%B6zl%C3%
B6ny-1222.pdf 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/szakmai-es-civil-
szempontok-osszehangolasaval-keszul-a-nemzeti-kozlekedesi-strategia 
 
 
Nem érdekes? 
Mintha nem is létezne a Fehér Könyv, az Európai Unió közlekedéspolitikája! Az 
uborka görbületét rögzítő előírásukat kötelező betartanunk, de nem a 
közlekedéspolitikájukat.  
 
Ez a nagy összegből megvalósítható rengeteg új autópálya, és 2*2, 2-3 sávos autóút 
ugye nem a vasútra terelés eszköze? Persze, majd mi ezt is megmagyarázzuk! 
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Nem kellene ezt az új úthálózat-fejlesztési programot úgy, ahogyan van – finoman 
mondva – már a pénztelenségre, az államadósságra tekintettel is félre tenni, egy fiók 
mélyére? Most, amikor ezer helye lenne ennek a nagy összegnek. 
 
Nagyon valószínű, hogy e program hibáját sajnos a készülő Nemzeti Közlekedési 
Stratégia sem fogja tudni orvosolni, mert az azonos megbízó miatt kénytelen lesz a 
stratégia igazodni, beépíteni az említett fejlesztési programot. Ez ismét egy újabb 
súlyos hiba lesz. 
 
 
Mit is lehetne hatékonyan tenni és milyen elvek szerint? 
I. Az üvegház hatású gázokat ki nem bocsátó közlekedési eszközök elterjedésének 
elősegítése. 
Magyarul: a gyaloglás, mely eszköztelen, csak a lábunk kell hozzá, a kerékpározás, a 
görkorcsolyázás, a gördeszkázás, a rollerezés, az elektromos kerékpározás, az 
elektromos rollerezés, az elektromos gördeszkázás, az elektromos robogó 
térnyerésének támogatására. A világ néhány év alatt nagyon sokat fejlődött már 
eddig is, ki tudja mit hoz még ezen a téren a jövő. Újabb és újabb eszközök, 
megoldások várhatók. 
 
Néhány külföldi és hazai gyártású villanybringa, melyhez már le sem kell izzadni: 
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Eszközváltás személyautóról összecsukható elektromos kisbiciklire, is 
létezik. 
(Ha igaz, akkor ez néhány mozdulattal összecsukva elfér az autó csomagtartójába, 
egyébként pedig 25 km/óra sebességgel képes repíteni a villanymotor.) 
 

 
 
 
 
De van az ún. mágikus egykerekű (magicpie, segway) is, mely hasonló egy cirkuszi 
egykerekű járgányra, de ülés nélkül, giroszkóppal és motorral ellátva: 
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Egy táska, a használaton kívül: 
 

 
 
Egy komoly jármű, a használatban (a bejövő lap alján van a kisfilm): 
 
http://extremesportok.hu/o.php?id=268 
 
http://www.goldenmotor.com/magicpie/SolowheelPlay.html 
 
Ugyanez kapható kétkerekű (segway) változatban is. Helyigénye a kép alapján 
pontosan megítélhető. 
 

 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Segway_PT 
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A Honda elektromos uniciklije: 
http://oriens.hu/magyarhirek/2009szeptember/honda_u3_x_elektromos_unicikli_jarmu 
 
Ezek is közlekedési eszközök, nemcsak a személyautók. 
Ma már egy közönséges elektromos kerékpár 100 ezer Ft alatti áron beszerezhető, 
tehát emiatt a lakosságnak nem kell eladósodnia. Megjelenése nagy jelentőségű. 
Térségünkben Makón megnyílt egy elektromos bicikliket áruló bolt, az eszköz 
használata mára már tömegesnek mondható. 
 
 
II. Mi a I. szerinti eszközök használatának háttere, értelme? 
II/1. Az államnak olcsó. 
II/2. A használó, a vevő sem adósodik el, vagy nem olyan rettenetes méretben, mint 
személyautó vásárlás esetén. 
II/3. Üvegházhatású gázok biztosan nem keletkeznek. 
II/4. Nagyon sok embert érint. 
II/5. A települések élhetőbbé válnak. 
II/6. A település megszabadul az autók elhelyezésének terhétől, hiszen a nap 24 
órájából 20-at általában állnak valahol a személyautók, foglalva értékes 
közterületeket, melyek nem autók raktározására jöttek létre. 
II/7. Egy forgalmi sáv kapacitása: 
 

 
 
(Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf) 
 
Ugyanaz az egy forgalmi sáv képes arra, hogy rajta egy óra alatt átmenjen 2000 fő 
személyautóval, vagy 9000 fő busszal, vagy 14000 kerékpáros, vagy 19000 gyalogos, 
vagy 22000 villamos által vitt személy. 
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Mi mégis a sávszámot akarjuk növelni új autópályák és autóutak létesítésével, 
ahelyett, hogy közlekedési eszközt váltanánk. 
Ha az óránkénti 14000 kerékpáros személyautóba ülne, akkor elszállításukra legalább 
6 sávra lenne szükség!  
Építési beavatkozással növelni egy keresztmetszet átbocsátó képességét a világ 
legdrágább megoldása. Miért választjuk mégis ezt? 
 
 
II/7. Milyen messzire autózunk? 

 
 
(Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf) 
 
Tehát:  
az utazások 70%-a rövidebb 10,0 km-nél, 
az utazások 50%-a rövidebb   5,0 km-nél, 
az utazások 35%-a rövidebb   2,5 km-nél, 
 
Az a 0–10 km közötti utazási tartomány, de főleg a 0–5 km közötti ugye 
nyilvánvalóan nem az autóval optimálisan megtehető úthossz! Mi erre mégis autót 
használunk. Valami miatt Budapestről a Duna-kanyarba nem repülővel utazunk. 
Ugyanakkor Budapestről Stockholmba nem utazunk naponta kerékpárral. Minden 
közlekedési eszköznek megvan a maga azon hatóköre, amelyen belül valóban nincs 
jobb közlekedési eszköz a helyváltoztatásra. A 0–10, de főleg a 0–5 km távra nincs 
ideálisabb a kerékpárnál! 
 
II/8. Az utazási idő, mint a közlekedési eszközválasztás leglényegesebb szempontja 
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(Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf) 
 
Lehet, hogy az autós utazás nagyon gyors. De az utazás azzal kezdődik, hogy 
becsukom a lakásajtót, elgyalogolok az autóm tároló helyéig. Majd azzal végződik 
általában, hogy parkolóhelyet keresek, végül gyalogolok a parkolóhelytől a 
munkahelyi, a munkahelyi ajtóig. 
Önmagunkat csapjuk be akkor, ha az utazási időbe csak az autóval megtett út idejét 
számoljuk. Reálisabb a kép, ha az utazási időt ajtótól ajtóig számoljuk, mely már 
életszerű. 
A grafikonban válasszuk ki mondjuk a 30 perces utazási időt, mely alatt 
gyalog  2,2 km-re, 
busszal 3,8 km-re, 
kerékpárral 6,8 km-re, 
autóval 7,2 km-re juthatok el. 
A grafikon mutatja, hogy szinte minden utazási hossznál alig különbözök az autó 
eljutási ideje a kerékpárétól. Megéri? 
 
 
III. Az előbbi eszközökhöz szükséges felületek kialakítása, egyéb beavatkozásokkal 
III/1: a települési úthálózat felületét alkalmassá tenni a kerékpározásra, főleg 
forgalomtechnikai beavatkozásokkal (elsősorban a gépjárművek sebességének 
településen belőli csökkentésével a kerékpár és az autó sebességkülönbségének 
csökkentése céljából), a mai forgalmi rend kerékpáros-barát szemléletű 
átalakításával. Mindenben meg kell felelni annak az elvnek, hogy „a kerékpár jármű 
az úttesten”! 
 
(Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf) 
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A sebességcsökkentés jelentősége: 
 

 
 
(Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf) 
 
30 km/óránál a halálos sérülés aránya 10%, míg 50 km/óránál 40%! 
A súlyos sérülés aránya párhuzamos a haláloséval! 
 
 
III/2. kerékpársáv belterületen, 
III/3. tempó 30/50 területek belterületen, 
III/4. forgalomcsendesített (traffic calming) útszakaszok belterületen, 
III/5. kerékpárút külterületen, de csak egymáshoz közeli, egymással együtt élő 
települések között, 
III/6. kerékpárút települések és üdülő- és sportterületek között külterületen. 
III/7. Az egyirányú utcákban megengedni a szembe irányú kerékpározást. 
III/8. Eszközváltási lehetőségek kialakítása (főleg parkolók) az I. szerinti eszközök 
valamint a vonatok, közösségi közlekedési eszközök megállóiban, állomásain. 
III/9. A gyalogos, a kerékpáros valamint a gyalogos és kerékpáros övezetek 
kitáblázásának lényeges egyszerűsítése, tekintettel arra, hogy ezekbe be kell tudni 
hajtani a közszolgáltatók, a mentők, a tűzoltók autóinak. Arra is gondolni kellene, 
hogy az ebben lévő üzleteket áruval is el kell látni. Az sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy az ezen a területen lakóknak haza is kell tudni menni és lakásaikat el is kell 
tudni hagyni bármely napszakban.  
Tehát az övezeti tábla fogalmának az előbbiekkel együtt eleve tartalmaznia kellene: 
az áruszállítást persze csak 3,5 tonnánál kisebb össztömegű járművel és a nap csak 
bizonyos néhány órájában, a menetrend szerinti közösségi közlekedési eszközök 
behajtásának engedélyezését, a sebességkorlátozást, hogy senki sem mehet 30 km-
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óra sebességnél nagyobbal. Így valóban kevés táblával megoldható lenne a dolog. 
Különben a rengeteg kivétel miatt táblaerdő a végeredmény, melyet kerülni kellene. 
III/10. Kerékpártárolók létesítése az iskoláknál, a közintézményeknél, az üzleteknél, 
áruházaknál, a közösségi közlekedés állomásainál, nagyobb megállóinál. 
III/11. A kerékpárutak és a közös gyalogos és kerékpárutak településen belüli 
építésének letiltása. Nem szabad megengedni, hogy a kerékpáros pénzből járda, 
árvédelmi töltési árvédelmi út épüljön hazug ideológiával megtámasztva. Sajnos több 
évtizeden át uralkodott az a felfogás, hogy a kerékpárutakkal és a közös gyalogos és 
kerékpáros felületekkel a kerékpárosok gondja megoldható. 
III/12. A településen lévő tiltást, korlátozást jelentő táblákat fel kell szerelni 
kiegészítő táblákkal azért, hogy a tilalmak, korlátozások ne vonatkozzanak a 
kerékpárosokra. 
 
 
IV. Az átalakítás bibliájának szétküldése 
Minden önkormányzatnak, közútkezelőnek, iskolának szétküldeni digitálisan az alábbi 
könyvet, jelezve, hogy az ebben közölt elvek szerint kell, ill. javasolt eljárniuk. Fontos 
számukra jelezni azt is, hogy a könyv támogatója az akkori közlekedési minisztérium 
volt, csak azóta „elfeledkeztünk” róla. Tehát ez nem egy szélsőséges zöldek 
kiadványa! 
 

Wolfgang Rauch: Utak a kerékpározáshoz 
Az Osztrák Közlekedési Klub kiadványa, 1995. 
http://mek.oszk.hu/01200/01210/01210.pdf 

 
V. A jövőkép, ahogyan ezt egy fejlett motorizációjú országban már megvalósították 
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Ezekhez építeni alig kell! Ha kell is, az egy kis útszélesítés, vagy egy járda 
pályaszerkezetű kerékpárút, tehát nem autópálya. Hatalmas az árkülönbség, mely 
nem lehet közömbös egy eladósodott országban! 
A térnyerés egy nagyon kis állami szerepvállalással, azaz olcsón is megoldható. 
Melyek lennének a teendők? 
 
V. Az első lépés 
Minél előbb fel kell mérni településeken azt, hogy a III/1-III/9. hol vezethető be 
szinte azonnal, természetesen az állami utakon túl az önkormányzati utakat is 
beleértve, a kettőt egy településen belül egységes hálózatnak tekintve. 
Érdemes lenne erre a feladatra egy útmutatót szerkeszteni az önkormányzatok 
részére. Így egységes és gyors lenne a bevezetés. 
A kézikönyv tükrözné az állami akaratot, mellyel le lehetne küzdeni a 
paradigmaváltásunk előtti szakmai nézeteket is. 
 
 
VI. A gyerekek, a fiatalok és az idősek megkülönböztetett kezelése 
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VI/1. A települést és annak forgalmi rendjét át kell vizsgálni a gyerekek érdekei, 
szemmagassága szempontjából, majd mindezt hozzájuk kell igazítani. 
VI/2. Mindig elemezni kell a gyerekek baleseteit és ismétlődésüket meg kell 
akadályozni. 
VI/3. Védett átkelőhelyek, kerékpártárolók létesítése. A börtönök lakói könnyen és 
olcsón legyárthatnák az ehhez szükséges egyszerű eszközöket. 
VI/4. Egyfajta lebutított, gyalogos, kerékpáros KRESZ oktatása az iskolákban, 
óvodákban. 
VI/5. Minden eszközzel fel kell lépni a gyerekek óvodába, iskolába való személyautós 
szállítás ellen. 
VI/6. Segítséget kell adni ahhoz, hogy a szülők egymást megszervezve, egymást 
naponta beosztva kíséretet adjanak 15–20 fős gyerekcsapat biztonságos eljutására 
az otthonuktól az óvodáig, az iskoláig. Van már olyan iskola, ahol ez működik! 
VI/7. Az osztályfőnöki órákon rá kell mutatni az elhízás borzalmas következményeire 
és bemutatni ennek megelőzési lehetőségeit. 
VI/8. Be kell szerezni azokat a jó külföldi megoldásokat, amelyekkel biztonságosabbá 
tehetők a hazai gyalogos átkelőhelyek. 
VI/9. Kerékpáros túrák szervezése az iskolák részéről. Lehet olyant is, amelynél a 
bicajukat vonatra rakják! Hasonló elképzelhető a nyugalmazottak részére is. 
VI/10. A legjobb tanulókat jutalmazni lehetne egy új kerékpárral, görkorcsolyával, 
rollerrel stb. 
 
 
VII. Az I. és a III. bevezetésével kapcsolatos PR-tevékenység. 
VII/1. Kötelezni kell a személyautót reklámozó cégeket arra, amikor elhangzik a 
médiában egy hirdetésük, akkor ugyanabban a médiában, ugyanannyi időtartamra ki 
kell fizetni reklámozási időt az I. szerinti eszközök reklámozására. 
VII/2. Az I. szerinti eszközöket nem a szegénység, hanem a fittség, az egészség 
megőrzése, a betegségek elkerülése jegyében kell bemutatni. 
VII/3. Be kell mutatni a NYUGATI, a fejlett motorizációjú országok (Dánia, Hollandia), 
városok (Bécs) gyakorlatát, melyet követendő példaként kell ajánlani. 
 
Bringaőrület Bécsben 
 
A HVG 2011. nov. 12-i számában Kerékvágás címmel megjelent cikk megállapításai: 
„Túlzsúfoltakká váltak a bicikliutak az osztrák fővárosban, a bringások mozgását már 
önkormányzati megbízott vigyázza. … Két munkatárssal, évi 900 ezer eurós 
büdzsével intézi az osztrák főváros bringásainak ügyeit, kezdeményezi a biciklis 
közlekedés fejlesztését, a biztonság növelését, simítja a két- és négykerekű világ, a 
gyalogosok és a biciklisták közötti konfliktusokat, közvetít a biciklis lobbik és a bécsi 
önkormányzat között. … Kerékpárügynökségnek hívják az új hivatalt,… 5 kilométeres 
távon belül a városban a leggyorsabb közlekedési eszköz a bicikli – számolták ki a 
szakértők. … A bécsi kerékpárutak hossza nőttön-nő, tavaly már 1170 kilométeres 
volt, szemben a kilencvenes évek eleji 190 kilométerrel. … a 255 kilométernyi 
alaphálózatot viszont az idén először tisztítani fogják majd a hótól-fagytól. … 2003-
ban Bécs kezdte el az európai fővárosok között elsőként a biciklik bérbeadását. Ma 
már 80 állomás működik a városban, … Egyre többen választják a biciklizés 
kényelmesebb fajtáját, az elektromos kerekezést. Ennek ösztönzésére az 
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önkormányzat tavaly a jármű árának 30 százalékára, de legfeljebb 300 euró 
összegig, visszatérítést adott. A kedvezményt 2540-en vették igénybe. Idén már a 
Wien Energie, a bécsi elektromos művek is beszállt a támogatásba, s ő lesz a partner 
a töltőállomások kiépítésében is. … Főként az 50 éven felüliek választják a 
hajtásmentes biciklit – derült ki egy felmérésből – de sok fiatal hét közben kénytelen 
öltönyben járni a munkahelyére. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy 
izzadjanak, de hétvégén azért „átkapcsolnak” az önmeghajtásra. […] Olyan sok már 
a biciklista, hogy lassan nem is a kerékpárutak hosszával, inkább a szélességével van 
a baj. Különösen a gyorshajtókat idegesítik a lassúak (s viszont), akik gyakran át is 
térnek inkább a járdára, ami miatt viszont a gyalogosok kénytelenek menekülni. 
Felvetődött, hogy a gyors bringásokat kiengedik az úttestre … A kerékpározás közügy 
lett… évente hatszor Drótszamár néven biciklis újság jelenik meg. … Az Argus nevű 
lobbiszervezet a bringaár 8,8 százalékáért biztosítást ajánl tagjainak, és 1100 euróig 
megtéríti a megfújt bicikli árát.” 
Ha csak ezeket megtennénk mi is, már hatalmasat lépnénk egy tisztább környezet 
felé. 
 
Hogyan érték ezt el? Ki kell menni és megkérdezni, majd bevezetni. A példa azért 
lenne nagyon jó, mert eddig talán úgy tűnt, hogy a „lágy” közlekedési eszközök nem 
érintik a főváros dolgait, viszonyait. Az is kiderült, hogy egy motorizáltabb, 
gazdagabb és nyugatibb városban is működhet a józan ész!  
 
Kell a jó minta (biciklibalesete volt a NATO főtitkárának): 
http://hvg.hu/vilag/20111114_nato_baleset_kerekpar 
ellopták a főrendőr biciklijét: 
http://hvg.hu/itthon/20111110_nem_jol_teljesit_csepeli_kapitany 
Dugódíj Milánóban: 
„A környezetvédők által ünnepelt Pisapia úgy nyilatkozott, évi 28 millió euró 
bevétellel számol és a központban való autósközlekedés 23–28 százalékos 
csökkentésével. Közlekedjetek busszal, villamossal és kerékpárral – szólította fel a 
milánóiakat Pisapia.” 
http://hvg.hu/cegauto/20111109_milano_belvarosi_dugodij 
Egy szép magyar villanykerékpár: 
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„A londoni székhelyű Karbon Kinetics Ltd. (KKL), a díjnyertes elektromos kétkerekű, a 
Gocycle gyártója a Flextronics-ot választotta partneréül a villanybiciklik 
sorozatgyártásához. A Flextronics a legnagyobb technológiai márkák vezető 
elektronikai beszállítója világszerte. … Richard Thorpe, a KKL alapítója és a Gocycle 
tervezője elmondta: konstrukcióját tekintve a Gocycle teljesen egyedi, ugyanis ez a 
világ első, fröccsöntéses technológiával készült elektromos járműve. 
http://hvg.hu/kkv/20111107_villanykerekpar_sarvar 
Kellenek a jó arcok: 
http://hvg.hu/sport/20111020_kovacs_katalin_kerekpar 
Napi 15 perc testmozgás plusz 3 évet jelent 
http://hvg.hu/egeszseg/20110816_napi_testmozgas_hosszabb_elet 
Mit tesz velünk napi fél óra mozgás? 
http://hvg.hu/egeszseg/20110802_mozgas_dean_ornish_programja 
Divat lett a villanybringa Európában 
http://hvg.hu/napi_merites/20110726_villanybringa_kerekpar_europa 
A kerékpár, mint áru 
http://hvg.hu/gazdasag.nemzetkozi/20110720_gazdasag_kina_eu 
Adókedvezményt kapnak a munkába bicikliző dolgozók! 
„Belgiumban, Hollandiában és Nagy-Britanniában adókedvezményt 
kaphatnak azok, akik kerékpárral járnak a munkahelyükre.” 
http://hvg.hu/vilag/20110703_adokedvezmeny_kerekpar 
 
Kerékpáros top 
 
„A toplistákat nem csak azért szeretjük, mert mások megmondják helyettünk a tutit, hanem 
mert általában többet árulnak el a listaírókról, mint a tárgyról magáról. Ezért szórakoztunk jól 
a világ biciklibarát városait számba vevő CNN-listán is. Kiderült belőle például, hogy 
Amerikából nézve a világ három tájegységre bontható: Amerikára, Európára és egyébre. Ettől 
függetlenül is érdemes azért átfutni, mi látszik a világ bicikliseiből a tengeren túlról. 
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Európa 
 
Amszterdam: Az Európa kerékpáros fővárosaként emlegetett holland város a CNN szerint a 
világ biciklis fővárosa is lehetne. Biztonságos és sűrű kerékpárút-hálózattal rendelkezik. A 
komoly kormányzati propagandának köszönhetően a hollandok társadalmi osztálytól 
függetlenül bicikliznek. Így lehet, hogy a városi közlekedés 40 százaléka két keréken zajlik. 
Barcelona: A katalán város kerékpárkölcsönző rendszerének köszönhetően került fel a CNN-
listára. A 2007-ben bevezetett Bicing program csúcsnapján 55 ezer kerékpárt vettek ki. Az 
amerikai kerékpáros újságíróra nagy hatást tett a város egyhetes biciklis rendezvény, a Bike 
Week is. 
Berlin: A német fővárosban jelenleg 400 ezren kerékpároznak, de a vezetés még nem 
elégedett ezzel, és komoly pénzeket költ a biciklis közlekedés népszerűsítésére. A bicikliseket 
egy kerékpáros útvonaltervező is segíti a mindennapokban. 
Koppenhága: A dán főváros lakóinak harmada jár biciklivel, és számítások szerint naponta 
egymillió biciklis kilométert hoznak össze, így a város érthetően került fel a listára. A CNN 
külön kiemeli Christianiát, ahol az autózás tilos, viszont szabadon lehet füvet szívni. 
Párizs: A francia főváros szintén biciklikölcsönző rendszere miatt került fel a listára. A 
városban 20 ezer divatos kinézetű bicikli biztosítja, hogy minden különösebb előkészület 
nélkül, olcsón eljussunk egyik helyről a másikra. A rendszernek 1450 állomása van, és fél 
óráig ingyenes a biciklihasználat. 
 
Észak-Amerika 
 
Boulder: Amerikában már magyarországi viszonylatban is csak átlagosnak számító 
fejlesztésekkel is listára lehet kerülni. A colorádói várost azért válogatták be, mert 
tömegközlekedési költségvetésének 15 százalékát kerékpáros fejlesztésre fordítja. A főutakat 
biciklisbaráttá tették, és elindítottak egy programot, amelyben a biciklis iskolába járást 
propagálják. Boulder egyébként az Egyesült Államok hippijeinek, ezoterikusainak és 
művészeinek központja, rengeteg egyetemistával, így alapból jó esélyei vannak a biciklis 
kultúrának. 
Chicago: Richard Daley polgármester az Egyesült Államok leginkább biciklibarát városává 
szeretné tenni Chicagót, ami biciklisávok kialakításában és biciklisbarát törvényekben 
mutatkozik meg. A biciklisek arányáról diszkréten nem esik szó. 
Davis: Az amerikai mezőny erősségére utal, hogy a CNN a 65 ezres kaliforniai kisvárosról is 
hosszasan értekezik. A városban állítólag több a bicikli, mint az autó, ami szép, de ilyen 
alapon valószínűleg bármelyik névtelen német, holland vagy dán kisváros felkerülhetne a 
listára. Igaz, Davisben van biciklis hónap, és a szlogenjük az, hogy „A világ leginkább 
biciklisbarát városa”. 
Ottawa: Kanadán belül a fővárosában ingáznak a legtöbben kerékpárral. 170 kilométernyi 
bicikliútjuk van, ami azért jelentős, mert az időjárás miatt december és március közt csak a 
fanatikusok ülnek nyeregbe. 
Portland: Az USA biciklis fővárosaként emlegetett településnek 400 kilométernyi bicikliútja 
van és az ingázók 10 százaléka teker. 
San Francisco: A kaliforniai város már azért megérdemelné a helyezést, mert innen indult a 
Critical Mass mozgalom. Elvitathatatlan azonban a városvezetése elkötelezettsége is: rengeteg 
a kerékpárút, amelyekért még parkolóhelyeket is hajlandóak felszámolni. 
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Egyéb: 
 
Peking: Bár a kínai főváros kaotikus forgalmi viszonyai és elképesztő légszennyezettsége 
miatt nem biciklis álom, a kerékpározók száma, azok elfogadottsága miatt akár a világ biciklis 
fővárosa is lehetne. Az utcákon az sem ritka, hogy több a kerékpár, mint az autó. 
Fokváros: Nekünk sosem jutott volna eszünkbe, hogy egyetlen afrikai város is 
megnevezzünk, igaz, a politikai korrektség itt nem gyökerezik olyan mélyen. A CNN is 
megemlíti, hogy Afrika nem a bicikliseké, de azért a Dél-Afrikai város megpróbálja, amit 
lehet. 
Bogota: Hasonló a helyzet a kolumbiai fővárossal is, ahol legalább kerékpárutakat 
kialakítottak, sőt, egyes utakat lezárnak hétvégére, és ott biztonságban lehet biciklizni. Ilyen 
alapon miért nem került fel Budapest? 
Perth: Ausztrália negyedik legnagyobb városa 700 kilométernyi bicikliútja és online 
kerékpáros térképe miatt juthatott az amerikai biciklis szerkesztők eszébe. 
http://kerekagy.blog.hu/2011/05/13/amerika_is_megcsinalta_a_biciklisvaros_toplista
t 
338 tonna CO2-től kíméltek meg bennünket a munkába bringázók 
http://hvg.hu/Tudomany.termeszet/20110511_co2_bringazz_a_munkaba 
Biciklisek sebességkorlátozása a Golden Gate-hídon 
http://hvg.hu/vilag/20110426_sebessegkorlatozas_Golden_Gate_kerekparos 
 
 
VIII. A svéd rendőrség titka 
A svéd baleseti statisztika annyira kedvező, hogy Európa legjobbjai között van. Nem 
így a magyar! Amikor erről, és főleg ennek elérési módjáról kérdeztük a svéd 
rendőröket a Rendőrtiszti Főiskolán, akkor válaszuk a 3E volt! 
 
A 3E: 

Educatio, azaz oktatás, 
Engineering, minden, amit a különféle mérnöki szakmák tudnak az aktív és a 
passzív biztonságért tenni, 
Enforcement, a közlekedési jogszabályok betartásának kikényszerítése, 
betartatása. 

 
Azt szoktuk mondani, hogy a balesetben az út, a jármű és az ember hatása 
szükséges. Ennek ellenére a svédek a három beavatkozásuk közül kettő kifejezetten 
az emberre vonatkozik! Szerintük mindhárom együttes alkalmazásával eredményes 
lehet a munka, az egyiket a másikkal nem lehet helyettesíteni Mint minden titok 
nyitja, ilyen egyszerű. 
 
 
IX. Ezzel szemben a hazai valóság 
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/orszagos-
kozlekedesbiztonsagi-infrastrukturafejlesztesi-program-indulhat-az-uj-szechenyi-terv-
kereteben 
 
„A találkozón a közútkezelők (Állami Autópálya Kezelő Zrt., Magyar Közút 
NZRt.) és vasúttársaságok (MÁV Zrt., GYSEV Zrt.) szakértői ismertették a 
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programba illeszthető konkrét, közlekedésbiztonságot javító infrastrukturális 
beavatkozásokat. A felmerült beruházások megvalósítása összesen mintegy 45 
milliárd forintba kerülne. A felsoroltak között szerepelnek baleseti gócokon 
tervezett beavatkozások, forgalomirányítási beruházások, passzív biztonsági 
berendezések telepítése, kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, vasúti átjárókban és 
autópályákon javasolt biztonságnövelő fejlesztések.” 
A felsorolásból kiderül: szinte csak az Engineering témakörbe tartozó dolgokról volt 
szó, mely nyilvánvaló tévedés, az előbbi pont szerint. Arról nem is beszélve, hogy 
mindig az építési beavatkozások a legdrágábbak. Teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyjuk egy sikeres ország ismert gyakorlatát! Mindez jó drágán. Mintha nem is 
lenne gazdasági világválság! 
 
 
X. Közlekedési bírság az államadósság törlesztésére 
Javaslom sebességmérő eszközök (mobil és fix) valamint alkoholszondák tömeges 
beszerzését az előbbi pont szerinti összegért. Ezek szinte egyetlen év alatt megtérülő 
beruházások. 
Javaslom a beszedett pénzt a magyar államadósságra fordítani. Ezt a tényt a 
médiában még az elején tudatosítani kellene. 
A javaslattal kettős célt érnénk el! 
 
 
XI. A K90-es és a K70-es hálózat bevezetése a külterületi utakon 
A K90 és a K70 két általam javasolt külterületi úti tervezési kategória. Az első 
esetben az útgeometria megfelel a 90 km/óra, a másik a 70 km/óra tervezési 
sebességnek. 
A mai magyar nem autópályás úthálózatot erre az előbbi két részhalmazra javaslom 
bontani. Egy lehetséges megoldást az alábbi ábra tartalmaz, melyet természetesen 
az összes érintettel le kellene egyeztetni, majd azután alakulna ki a végleges két 
részhalmaz. 
Ezzel kialakulna a magyar észak-déli és a kelet-nyugati irányú hálózat, mely egy 
közép-európai országhoz illik. 
A megalomán autópálya, autóút-építési, sávbővítési projekt helyett végre a meglévő 
nem autópályás hálózat felújításával kellene foglalkozni. 
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A térképen kék színűek a K90 hálózat elemei. Pirosak és zöldek az autópályák és az 
autóutak. A nem színezett hálózat együtt mind a K70 részhálózat. Természetesen, ha 
anyagi helyzetünk javul, a K90 hálózat tovább bővíthető. A térképen nincs minden 
főút rajta, ezek nyilván ettől függetlenül a K90 részhalmaz elemei. Célom volt a 
gyalázatos állapotban lévő mellékút-hálózat felújítását fejlesztésként elővezetni. 
A javaslat indoklását tartalmazza az alábbi hely: 
http://www.mernokkapu.hu/index.php?n=5&tartalom_id=47&area=10&kulcsszo=rig
ó 
 
 
XII. A teherforgalom vasútra terelése svájci minta szerint 
Az ügyes és erős kamionos lobbi célja: 
kezdetben volt a 40 tonnás legnagyobb összsúly, mely talán 44 lesz. A tervezett 60 t-
s konkurense lehet a vasúti szállításnak. Neve is utal erre: road train, közúti vonat. 
Csak remélni lehet, hogy a tengelyterhelés a megengedett alatt marad. 
(HVG, 2011. nov. 19., Hosszú és sokat bír) 
 
A német Gigaliner 60 tonnás. 
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http://www.nomegatrucks.eu/service/glossary/ecocombi/ 
http://www.nomegatrucks.eu/mega-trucks-in-5-minutes/ 
http://www.nomegatrucks.eu/about-the-campaign/mega-truck-film/ 
 
Elemző anyagot készített a témáról a német Bundesanstalt für Straßenwesen 
kutatóintézet: 
http://www.nomegatrucks.eu/the-facts/independent-research/bast/bast-studie-
langfassung.pdf 
A Közlekedéstudományi Intézet lefordíthatná, és ez alapján megfogalmazhatná a 
magyar véleményt. Idejében be kellene nyújtani az ötletelőknek a magyar számlát! 
Nehogy itt is későn ébredjünk! 
 
 
 
 
 
 

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

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


 
Ro-La = a tehergépkocsi vasúti szállítása. 
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Egy, a helyzetet jellemző cikk: 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/megmenekult_a_ro-la/2021282/ 
 
Mint kiderül, ha igaz: 
a) nem az úthasználati díjat emeltük meg, hogy a kamionok a vasútra felszálljanak, 
hanem a magyar adófizetők pénzéből, 900 millió Ft-ból olcsóbbá tettük nekik a vasúti 
szállítást. Nevetséges! 
b) a szegedi Ro-La naponta csak 130 kamiont képes szállítani, vélhetően az 
egyvágányú Szeged–budapesti vonal miatt, miközben a 43 sz. főút végén 
Nagylaknál, naponta ki- és belép 1568 db nyerges tehergépkocsi a Magyar Közút 
forgalomszámlálása szerint. Azaz: kb. annyi kamion száll vonatra, amennyi egyetlen 
határállomáson egyetlen óra alatt átmegy, és ez még csak egyetlen határállomás 
forgalma! Tehát van is Ro-La szállítás is, meg nincs is. Lehet vele dicsekedni, de nem 
old meg semmit. 
c) A szegedi Ro-La állomás kamionjainak oda és vissza is át kell Szegeden gázolni. 
d) A Ro-La állomásnak a román-magyar határállomásnál, a nagylaki birkalegelőn 
lenne a helye. Ott meg lehetne mondani a balkáni harcosoknak, hogy „x” Ft a vasúti 
szállítás és „10x” Ft a közúti használati ára. Nem kellene őket sokat győzködni, és a 
MÁV-nak lenne szállítani valója. Nem kellene a magyar utakat brutálisan megerősíteni 
a magyar adófizető pénzéből. 
 
A MÁV-nak nincs mit szállítania, mivel lényegében sem ipar, sem mezőgazdaság 
nincs már Magyarországon. 
Emiatt a haldokló MÁV életben tartása hatalmas összegbe kerül az adófizetőknek. 
Hatalmas összeg a hazai úthálózat pályaszerkezetének megerősítése is, melyre 
nyilván a Suzukik miatt van szükség. 
E kettő költség kiszámítható, ismert. 
 
Ki kellene Svájcba küldeni egy szakértőt az ottani szisztéma megismerésére, majd az 
egy év alatt itthon bevezetni, nincs más megoldás. Azért svájci, mert ezt ott oldották 
meg legjobban.  
Ez is adófizetői pénzbe kerülne, de vélhetően kevesebbe, mint az előbbi kettő együtt. 
 
 
XIII. Az elkerülő utak építése 
A települések szenvednek a rajtuk átzúduló tranzitforgalomtól. Ez a forgalom akkor 
keletkezett, amikor a település épületeinek zöme már állt. Sem az emberek, sem az 
épületek nem bírják a többlet terhet elviselni. Ebből egészségkárosodás és 
épületkárok lesznek, akkor is, ha homokba dugjuk a fejünket. 
Évente meg kellene tehát építeni néhány települést elkerülő utat. 
Nagyon könnyű rangsort felállítani: a településen áthaladó kamion, nehéz teherautó 
számát szorozni kell az átkelési szakasz hosszával. A kapott szám bárki által 
kiszámolható, objektív.  
Színezné a listát az útvonal melletti kórház, iskola, óvoda mérete, valamint azon 
települések önkormányzatai, akik nem kérnek elkerülőt, lévén a testület zöme 
ellenérdekelt kiskereskedő. 
Az ilyen elkerülőnek nagy lenne a társadalmi támogatottsága. 
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Összefoglalás 
A világ egy-két év alatt is sokat változott. Nyilvánvalóan értelmetlen lenne az 
autópálya és a kerékpársáv egyenértékűségét kijelenteni, de célom volt egy 
hatékonyabb beavatkozási csomagot összeállítani úgy, hogy kis pénzből is 
megvalósítható legyen, és minél több közlekedőnek segítsen. Kihasználva erre a 
gazdasági világválságot, mint olyan kényszert, mely nélkül ez a gyökeres váltás 
végrehajthatatlan lenne. Remélem, megvitatásra kerül! 
 
Szeged, 2011. november 27. 
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