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4 millió érintett – budapestiek és a 
Budapesthez életvitelszerűen
kapcsolódó lakosságszám.
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BUDAPEST ÉS A VÁROSTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSÉNEK 
KIHÍVÁSAI – A FELADVÁNY

Az elővárosi vonalakat érintő 
vasúti utasforgalomból 

− az elővárosi utasforgalom 
66 millió fő, 

− a távolsági utasforgalom 
15 millió fő, 

−a nemzetközi utasforgalom 
3 millió fő. 
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BUDAPEST ÉS A VÁROSTÉRSÉG KÖZLEKEDÉSÉNEK 
KIHÍVÁSAI – A FELADVÁNY

−Növekvő elővárosi, 
agglomerációs 
népesség.

−Városhatár: 10/3.

−Naponta befelé 1+ 
millió ember autóval.
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− A közlekedés nemcsak az üvegházhatású gázok, hanem a 

levegőminőséget közvetlenül befolyásoló légszennyező anyagok –

szállópor, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid, ózon –

kibocsátására is jelentős hatást gyakorol. 

− A légszennyezés számtalan betegség okozója: különféle allergiák, 

nyálkahártya károsodása, tüdőfunkció és tüdőkapacitás gyengülése, 

idült hörgőgyulladás, légúti szűkület, fulladásos roham, fejfájás, orr és 

torok bántalmak, szem irritációja. 

− Budapesten a közlekedés a légszennyezettség legfőbb okozója. 

− Budapesten évi közel 300 milliárd forintra becsülhetők a 

levegőszennyezés miatt fellépő egészségügyi költségek.
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A LÉGSZENNYEZETTSÉG 

AZ EGÉSZSÉGET FENYEGETŐ 

LEGNAGYOBB KOCKÁZAT
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„Hibát követünk el, ha a stratégiának a taktikai 
eredményektől független erőt tulajdonítunk. 

A stratégia egyetlen célja: taktikai eredmények 
elérése.” 

/Clausewitz/ 
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−Közlekedés = közszolgáltatás, nem nevelési eszköz.

−Három egyszerű, gyakorlatias cél.

−Budapest nem csak a belvárosból áll.

−Három pillérű megoldás.

−Vasút = aranytartalék.

KORMÁNYZATI KIINDULÓPONTOK, 

MEGKÖZELÍTÉS:
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−20 év

−4000 Mrd Ft

−Döntően EU-s források

−2030-ig 1200-1500 Mrd Ft már 

biztosított

− Indul a Déli Körvasút program és a 

HÉV-fejlesztés
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−Új elemek: Déli Körvasút és 

átmenő vasúti rendszer.

−Meglévő vasúti infrastruktúra 

felújítása, fejlesztése.

− Hiányzó megállók és 

átszállókapcsolatok megépítése.

− Járműpark fejlesztése.
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−Pénzügyi fedezet: 3400 Mrd Ft EUs forrás 2021-2027 

között (RRF, IKOP2, CEF2).

−A stratégia uniós elfogadása garancia a folytatásra.
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RÉSZLETES INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÜLT
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– Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? 

– Az attól függ, hová akarsz jutni – felelte a Fakutya. 

– Ó, az egészen mindegy – mondta Alice. 

– Akkor az is egészen mindegy, hogy merre mégy – mondta a 
Fakutya. – Csak menj, menj, ameddig… 

– Ameddig valahová el nem jutok – fejezte be Alice. 

– Valahová okvetlen eljutsz – mondta a Fakutya –, ha elég sokáig 
mégy.

/Lewis Carroll - Alice Csodaországban/
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


