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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § alapján felvilágosítás kérése céljából "Miért nem ösztönzi a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, hogy a nagyvárosi önkormányzatok művi
forgalomkorlátozások és akadályoztatások helyett inkább a személyszállító
gépjárművek nagyobb kihasználtságát célzó intézkedéseket tegyenek?" címmel írásbel i
kérdést kívánok feltenni Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak .

Tisztelt Miniszter Úr !

A városlakók számára a mindennapokban tapasztalható tény, hogy a budapesti közút i
forgalom mérete meghaladja az úthálózat kapacitását . Ennek és a tömegközlekedési rendsze r
elavultságának köszönhet ő a várost megbénító torlódások, dugók gyakorisága, az igen nag y
egészségügyi kockázatot jelent ő levegőszennyezés (városi szmog, szállópor) és a zajterhelés .
A légszennyezés emberi életévekben mérhető hatása mellett, a torlódások jelentős mértékben
járulnak hozzá az üvegház hatású gázok kibocsátásának növekedéséhez, hiszen a járm űvek
több szénhidrogén-égésterméket bocsátanak ki lépésben haladva, mint egyenletes sebességge l
közlekedve .

A közelmúltban Ikvai-Szabó Imre budapesti főpolgármester-helyettes művi járműforgalom-
korlátozásra vonatkozó javaslata heves tiltakozásba ütközött civil szervezetek, jobb- é s
baloldali városatyák részérő l . Az ügyben nyilatkozó független szakért ők szerint ez az
intézkedés forgalom-csillapítással nem járna, a város légszennyezettségét viszon t
súlyosbítaná . A minden szakmaiságot és ésszerűséget nélkülöző kezdeményezés helyett
alternatívát jelent –más, hasonló gondokkal küszködő nagyvárosok mintájára- a nagy
kihasználtságú (több utassal közleked ő) gépjárművek számára fenntartott gyors sávo k
kijelölése .

A nagy kihasználtságú gépjárművek számára kijelölt gyors sávokat (angolul high-occupancy
vehicle lanes, HOV lanes, carpool lanes) jellemzően más országokban (pl . Egyesült Államok,
Kanada, Egyesült Királyság, Ausztria) a legalább két személlyel közlekedő járművekkel lehe t
igénybe venni . Célja, hogy az autósokat a torlódások kikerülésének lehet őségével arra
ösztönözze, hogy több utassal közlekedjenek, így csillapítva a forgalmat, a légszennyezé s
mértékét a üzemanyag gazdaságosabb felhasználása mellett . A vonatkozó hatás-felmérések
bizonyítják, hogy a gyors sávok valóban jótékonyan csillapítják a nagyvárosi forgalmat,
amennyiben a szigorú ellenőrzés és támogató szolgáltatások adottak (p1 . közös utazásszervező
on-line fórumok), és ha a munkahelyeken közös utazást ösztönző programokkal támogatják
azt .
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Miért nem ösztönzi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, hogy a nagyváros i
önkormányzatok művi forgalomkorlátozások és akadályoztatások helyett inkább a
személyszállító gépjárművek nagyobb kihasználtságát célzó intézkedéseket tegyenek ?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2009 . augusztus 19 .

dr. Rétvári Benc e
országgyűlési képviselő (KDNP)
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