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hatása a környezetre

„Kerékpáros kertváros – az agglomerációs kerékpáros közlekedés dimenziói”
Budapest, Északi Járműjavító, 2021. szeptember 15.



A közlekedés okozta környezeti 
és egyéb károk költségei

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en

Az egyes költségkategóriák megoszlása A fajlagos költségek (euró/utaskm)



https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf

Az egyes közlekedési módok 
külső költségének aránya

A közúti személyközlekedés 
által megtérített költségek



https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200906/a-budapesti-vitak-margojara-a-kerekparos-
kozlekedes-gazdasagi-elonyei-447428

https://www.facebook.com/Ker%C3%A9kp%C3%A1roz%C3%A1s-
1700720120171307/



A közúti személyközlekedés externáliái az EU-ban

Közlekedési mód Euró/utaskm Milliárd euró
Személygépkocsi 0,11 (39 Ft) 500
Kerékpározás –0,18 (–63 Ft) –26
Gyaloglás –0,37 (–129 Ft) –66

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800918308097?via%3Dihub



https://ecf.com/what-we-do/cycling-economy/economic-benefits

https://ec.europa.eu/tra
nsport/sites/transport/fil
es/cowi_active_modes
_final_report.zip



https://www.theguardian.com/environment/
2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-
higher-covid-19-death-rates-study-finds

https://index.hu/techtud/2020/04/07/tobben
_halnak_bele_a_koronavirusba_ahol_rossz
_a_levego/

Az asztmás gyermekek számának 
alakulása Budapesten

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

https://www.levego.hu/kampanyok
/koronavirus-es-legszennyezes/



évente 550.000 korai haláleset 
a légszennyezés miatt

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-
quality/news/news/2018/5/over-half-a-million-premature-deaths-annually-in-the-
european-region-attributable-to-household-and-ambient-air-pollution

Európában…

évente 1.000.000 korai haláleset 
a mozgáshiányos életmód miatt

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/data-
and-statistics/10-key-facts-on-physical-activity-in-the-who-european-region



https://index.hu/belfold/2021/03/03/elhi
zott-es-elegedetlen-sulyaval-a-magyar-
tarsadalom/ 

https://www.sciencemag.org/news/2020/09/wh
y-covid-19-more-deadly-people-obesity-even-
if-theyre-young

https://telex.hu/belfold/2021/0
3/23/elhizas-koronavirus-
kockazat-halalozas-
szivbetegseg-cukorbetegseg-
megelozes-eletmod-fogyas

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-
prevention/physical-activity/data-and-statistics/10-key-
facts-on-physical-activity-in-the-who-european-region





https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20668659/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9200634/

https://genomebiology.biomedcentral.co
m/articles/10.1186/gb-2007-8-9-r189

https://www.cdc.gov/aging/publications/features/lonely-older-adults.htmlAz ábra forrása: Donald Appleyard: Liveable Streets (Élhető 
utcák), University of California Press, 1982



https://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2013/P3_Paldy_etal.pdf
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25147571,aktywisci-
z-think-tanku-gibaly-zmierzyli-temperature-piorometrem.html



https://g7.hu/adat/20210804/faj-a-rekord-draga-
benzin-de-valojaban-volt-mar-sokkal-rosszabb-is-
a-helyzet/

https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

A személygépkocsik száma 
Budapesten és Pest megyében Pest megye népessége

A nettó átlagkeresetből 
megvásárolható üzemanyag 

mennyisége (liter) 



https://www.levego.hu/kampanyok/utdijat-budapestre/

https://szabad.ahang.hu/petitions/csokkentsek-
a-budapestiek-terheit-a-fovarosi-utdij-
bevezetesevel



https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/12/13/macron
_tanulhatott_volna_ghanatol

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_
Gilets_jaunes

Franciaországi adóreform, 2018
CO2-adó: 4 milliárd euró bevétel

Adókedvezmény 
a leggazdagabbaknak: 4 milliárd euró



https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210612/rendkivul-
igazsagtalan-a-magyar-autosok-helyzete-adjunk-vissza-evi-325-
ezer-forintot-8-millio-szegenyebb-magyarnak-487608





Első lépés: 
Napi 500 forintos behajtási díj a Budapest városhatárán 

belépő gépjárművek után

https://www.toolsofchange.com/en/case-studies/detail/670 

A forgalom Stockholm egyik 
bevezető útján a behajtási díj 
bevezetése előtt, a bevezetés 
után egy nappal és egy héttel



Második lépés: 
Útdíj bevezetése minden gépjárműre minden budapesti úton

A díj mértéke függ
• a megtett út hosszától,
• a jármű környezetvédelmi besorolásától,
• a jármű tömegétől/tengelyterhelésétől,
• az időponttól,
• az útvonaltól.

https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf https://nepszava.hu/1073651_birsagriasztoval-vedekeznek-a-
fuvarozok 



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmüket!

Köszönet a támogatóinknak:

Disclaimer: The opinions put forward in this presentation are the sole responsibility of Clean Air Action Group.


	106. dia
	107. dia
	108. dia
	109. dia
	110. dia
	111. dia
	112. dia
	113. dia
	114. dia
	115. dia
	116. dia
	117. dia
	118. dia
	119. dia
	120. dia
	121. dia
	122. dia
	123. dia
	124. dia
	125. dia

