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Ez egy személyes köszöntı videó
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Kérem, nézzék meg ezt a 2012-ben készült reklámfilmet a Kérem, nézzék meg ezt a 2012-ben készült reklámfilmet a 
Telekocsizásról!
https://www.youtube.com/watch?v=72Nikb5Zq8E

A telekocsizás még nem teljes lemondás a saját autóról, de arrafelé 
mutat.
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Az egy mítosz, hogy a saját autó maga a szabadság, mert bármikor, bárhova 
gyorsan el lehet vele jutni.gyorsan el lehet vele jutni.
Hoppá! Hiszen ez nem is mítosz, tényleg így van! Hacsak nem vagyok éppen 
részeg, beleülök, és már gurulhatok ahová akarok, mint a villám!
KÉP
Csakhogy ezt a „beülök és hipp-hopp ott vagyok, ahol akarok” lehetıséget meg kell 
teremtenem, és folyamatosan gondoskodnom kell róla. 1973-ban, amikor az egyéni 
autózás még felívelıben volt, Ivan Dominic Illich osztrák katolikus teológus, 
filozófus és társadalomtudós írt egy esszét „Energia és egyenlıség” címmel. A 
közlekedést a sebesség oldaláról elemezve kiszámolta, hogy egy átlag amerikai 
mennyi idejét fordítja autózásra, beleszámítva mindent, azt az idıt is, amíg 
megkeresi a pénzt rá és azt is, amit a szervizeléssel tölt. Évi 1600 óra jött ki. Ez már 
nem szabadság, hanem rabság, hiszen azt az 1600 órát mással is el lehetne tölteni. 
Nagy átlagban naponta egy órát szánunk helyváltoztatásra, az egy évben 365 óra. 
Adjunk hozzá még 135 órányi vezetést a nyaraláskor, még mindig van 1100 óra, 
amit nem utazással, hanem a lehetıség megteremtésével, fenntartásával töltünk. 
Ebbıl azért érdemes lefaragni.
KATTINTÁS
Illich javaslata a biciklizés, gyaloglás autózás helyett. Csakhogy mindenki számára 
ez a váltás nem lehetséges. 

4



A napi egy órás átlagos helyváltoztatási idıt kihasználva kell A napi egy órás átlagos helyváltoztatási idıt kihasználva kell 
eljutnunk a munkába, majd délután haza. Városaink a 
gépjármőhöz – autóhoz, buszhoz, villamoshoz, metróhoz –
idomultak. Cesare Marchetti (’csézaré mar’kétti) tanulmányából 
vettem ezt az ábrát, amely azt mutatja, hogyan nıtt Berlin 
átmérıje, párhuzamosan az utazások sebességnövekedésével.
Mert illúzió, hogy a sebesség növekedésével idıt nyerünk. Nem, 
csak egyre távolabb utazgatunk nap mint nap. Ezt visszacsinálni 
nem lehet, de csökkenteni lehet a városlakók által megtett 
kilométerek számát – errıl szól a 15 perces város. 
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Sok embernek maga a vezetés is rabság, inkább rákényszerül arra, hogy autóval Sok embernek maga a vezetés is rabság, inkább rákényszerül arra, hogy autóval 
járjon, semmint hogy az lenne az álma, hogy napra nap araszolgasson a dugóban.
İk örülnének a legjobban, ha volna pénzük saját sofırt tartani.
KATTINTÁS
KATTINTÁS
Ezt a terhet veszi le a vállukról a számítógép, a mesterséges intelligencia az 
önvezetı autóban. Lehet, hogy nem öt, nem tíz év múlva, de eljön az idı, amikor 
már csak nagyon kevés, különleges autóban lesz kormánykerék. Az autók 
többségének utasa általi irányítása abban fog kimerülni, hogy megmondja, hova 
akar utazni. Esetleg megadhat keretfeltételeket, például azt, hogy mikorra akar 
odaérni, vagy hogy nézegetni akarja a tájat, ezért lassú tempót kér. 
Százegynéhány évvel Mr. Ford és a T-modellje után immár személyi sofırt is kapni 
fogunk az autóhoz. 
KATTINTÁS!
De az autó eltartásának kényszere megmarad. Viszont ha nem saját autót tart 
mindenki, hanem közösen használtak vannak, akkor a költség felosztható azok 
között, akik utaznak benne, és minél többen használják, annál többfelé oszlanak a 
költségek.
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A következıkben két tanulmányt, két szimulációs eredményt A következıkben két tanulmányt, két szimulációs eredményt 
mutatok be. Szerzıik azt a kérdést vizsgálták, hogyan alakulhat 
egy város közlekedése, ha az utazások egy részét -- vagy éppen 
mindet – ilyen megosztott, bárki által használható jármővekkel 
bonyolítják. 
Egy konkrét város: Lisszabon
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A lisszaboni szimulációban TaxiBotnak nevezik azokat a sofır A lisszaboni szimulációban TaxiBotnak nevezik azokat a sofır 
nélküli járgányokat, melyekben idegenek is utazhatnak egyszerre, 
különbözı úticéllal. Ez az utazásmegosztás. AutoVotnak azokat 
mondják, melyekbe akkor szállnak be új utasok, amikor az elızık 
már célhoz érve kiszálltak. Ez az autómegosztás, vagy közautózás.
A szimulációkat elvégezték úgy is, hogy van egy személyszállítási 
gerinchálózat a városban, és úgy is, hogy nincs. Azt is megnézték, 
hogyan alakul a személyszállítás teljesítménye akkor, ha senkinek 
sincs saját autója, és akkor, ha az utazások felét – minden második 
utazást – saját autóval bonyolítanak. Az eredményeket a 
tanulmány táblázatokban közli, én grafikonokon mutatom be ıket.
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Az elsı grafikon a forgalomban résztvevı autók számát mutatja. Az elsı két 
oszlopban az útmegosztás, a második kettıben a közautózás oszlopban az útmegosztás, a második kettıben a közautózás 
esetén szükséges autók száma látható, tömegközlekedés nélkül és 
tömegközlekedéssel. Tömegközlekedés alatt a szerzık csak a 
metrót, a gerinchálózatot értik, a buszhálózattal Lisszabonban nem 
számolnak. Az utazások lebonyolításához a mai 203 000 autó 
helyett még a legrosszabb – tömegközlekedés nélküli közautós –
változathoz is elegendı a szimuláció szerint 46 249 AutoVot jármő, 
vagyis durván negyedannyi. Ha az utazások felét saját autóval 
bonyolítják, a helyzet látványosan rosszabb lesz. Ha nincs 
tömegközlekedés, akkor összesen jóval több jármőre van szükség, 
mintha saját tulajdonú autók vannak. Ha fennmarad a 
tömegközlekedés, akkor azért közautóval is kevesebbre.
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A második grafikon a jármőkilométerek alakulását mutatja, vagyis azt, hogy egy 
munkanapon a különféle forgatókönyvek mellett mennyit mozognak az autók. A munkanapon a különféle forgatókönyvek mellett mennyit mozognak az autók. A 
baloldali tengely és a kék oszlopok a millió jármőkilométert jelzik. A piros vonal és 
a jobboldali tengely azt mutatják, hogy ez a megtett távolság hány százaléka az 
alapállapotnak, amikor saját autóval és tömegközlekedéssel utaznak az emberek. 
Az látszik, hogy ha sofır nélküli utazásmegosztás és tömegközlekedés van, akkor is 
nı valamivel – legalább hat százalékkal –a megtett távolság, ami elviselhetı. A 
megtett távolság növekedése már aggályos akkor, amikor csak közautók vannak, 44 
százalék, és aggályos akkor is, amikor az utazások fele saját autóval történik. A 
naponta megtett kilométerek számának tömegközlekedés nélküli közel 200 
százalékra emelkedése, megduplázódása még akkor is nehezen kezelhetı, ha a 
növekedés jó része olyan területeken történik, ahol a mai helyzetben viszonylag 
kicsi a forgalom. 
Márpedig az, hogy az utazások egy részét saját autóval bonyolítják, nemcsak 
föltevés, hanem egy átmeneti idıszakban maga a valóság. Vagyis ha egy város 
vezetése a várható elınyök láttán úgy dönt, hogy kiutálja a saját autót, akkor is 
számolnia kell egy átmeneti helyzettel, amíg közel nullára csökken a saját autók 
száma a városban. Megfontoltan kell alakítani az utazások megoszlását az átmeneti 
idıben a saját autóhasználat és az utazásmegosztás, a közautózás, a 
tömegközlekedés és a mikromobilitás, vagyis a gyaloglás, rollerezés, biciklizés, 
görkorcsolyázás között. 
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A következı grafikon a legkritikusabb idısávban, reggel hét és tíz A következı grafikon a legkritikusabb idısávban, reggel hét és tíz 
óra között, a reggeli csúcsforgalom idején mutatja a 
jármőkilométerekre kapott szimulációs eredményt. A százalékok 
nem jobbak, de nem is rosszabbak, mint az egész naposak. 
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Utolsó lisszaboni grafikonunk valamivel ellensúlyozhatja Utolsó lisszaboni grafikonunk valamivel ellensúlyozhatja 
aggodalmunkat a jármőkilométer teljesítmény alakulása miatt. 
Ezen a szükséges közterületi és azon kívüli – a feliratokban 
garázsbeli – parkolóhelyek számának alakulása látható. Az a 
következtetés vonható le belıle, hogy ha már nincs sajátautós 
utazás, akkor rengeteg hely szabadul föl a városban, amit 
sokféleképpen lehet hasznosítani. A legjobb hasznosítás persze a 
klímakatasztrófát valamennyire elviselhetıbbé tévı, a mikroklímát 
elınyösen befolyásoló zöldítés, de szóba jöhet a járdaszélesítés, sıt 
horribile dictu az internetes kereskedelem növekedésével járó 
rakodóhelyigény kielégítése is. A sok kiürülı mélygarázsban 
pedig majd lehet gombát termeszteni, illetve a sofır nélküli 
autókat tartani szolgálaton kívül.
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A Boston Consulting Group és a Szent Galleni Egyetem kutatóinak A Boston Consulting Group és a Szent Galleni Egyetem kutatóinak 
eredményeit bemutató közleménynek bombasztikus címet adtak a 
szerzık, hiszen tudjuk, a meltdown az atomerımővi atommáglya 
leolvadására használt mőszó. Magam azért adtam inkább a 
hasznot húzásos címet, mert a kutatásban a városi közlekedés 
fontos minıségi paramétereinek, indikátorainak az alakulását 
vizsgálva hasonlítottak össze forgatókönyveket.
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A hat indikátorA hat indikátor
a forgalom nagysága, 
a közúti balesetek száma, 
a közlekedés költsége, 
a parkolásra szolgáló felület nagysága, 
az energiafelhasználás és 
az utazási idı. 
Ezekbıl képeztek egy mobilitási indexet. A lisszaboniak ebbıl a 
hatból csak a parkolásra szolgáló felület nagyságát nézték, inkább 
a szükséges autók számára és a megtett kilométerre koncentráltak. 
Igaz, a forgalom nagysága és a napi jármőkilométer között van 
korreláció, de azért nem ugyanaz a kettı.
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A Boston Consulting Group külön vizsgált forgatókönyveket öt A Boston Consulting Group külön vizsgált forgatókönyveket öt 
várostípusra. Budapestre az elsı típust lehet ráhúzni, a nagyon 
kompakt nagyvárost. Itt kapcsolódik az elıadásom a nyári 
egyetem mai napjának témájához, a kompaktság kérdésköréhez.
KATTINTÁS
A lakosság többsége egy jól körülhatárolható központi területen él. 
Viszont Budapestre az a kikötés nem igaz, hogy a lakosság és a 
népsőrőség az átlagosnál gyorsabban nıne. Ez inkább a budapesti 
agglomerációval együtt igaz. A közlekedési eszközhasználat 
viszont valóban változatos és a modal split is kiegyenlítettnek 
mondható. 

15



A hosszú szöveg miatt több diát is beillesztettem ide, melyek eredetiben valójában 
egy dia voltakegy dia voltak

Négyféle forgatókönyvet modelleztek a Boston Consulting Group és a Szent Galleni
Egyetem kutatói. 
KATTINTÁS
Az elsıben a magánautózás nem az önvezetı iránytaxik, közautók javára szorul 
vissza, hanem a mikromobilitás és a tömegközlekedés veszi át – részben – a helyét. 
Ez tehát egy olyan forgatókönyv, amire nem is kell várni addig, amíg az önvezetı 
autók elfoglalják méltó helyüket a kínálatban. Csak tenni kell róla.
KATTINTÁS
A második forgatókönyvet a mikromobilitás uralja. Villanyrollerek, villanybiciklik. 
Hasonlatosan az elsı forgatókönyvhöz, ehhez is hozzá tartozik az egyéni autózás 
visszaszorítása, de hozzáadódik az utazásmegosztás, közautózás elınyben 
részesítése is. A mikromobilitás fıleg nem is ráhordásként, hanem a teljes utazás 
során használt eszközként van benne a forgatókönyvben. Ami biztosan nagyon 
tetszene Ivan Illich-nek is. 

16



A hosszú szöveg miatt több diát is beillesztettem ide, melyek eredetiben valójában 
egy dia voltakegy dia voltak

KATTINTÁS
A harmadik forgatókönyv fı eleme az utazásmegosztás robot kisautókkal és 
iránytaxikkal. Ezek jóval kevesebb utast szállítanak egyenként, mint egy 
tömegközlekedési jármő, de jóval többet, mint ma egy saját tulajdonú autó. Az 
iránytaxi nagyjából a TaxiBotnak, a robotaxi inkább az AutoVot-nak felel meg a 
lisszaboni kutatásban. 
KATTINTÁS
A negyedik forgatókönyv központi szolgáltatója a kétszemélyes robot kisautó. A 
tanulmány a nagy rugalmasságukat és azt emeli ki, hogy a benne utazó nem érzi 
veszélyeztetve a privátszféráját. 
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A hosszú szöveg miatt több diát is beillesztettem ide, melyek eredetiben valójában 
egy dia voltakegy dia voltak

A modellezés eredményeképpen a „nagyon kompakt” várostípus mobilitási 
indexére akkor jött ki a legjobb érték, amikor a magánautózás visszaszorulását, a 
mikromobilitás és a tömegközlekedés uralkodóvá válását adták meg kiinduló 
paraméternek. Vagyis az elsı forgatókönyv bizonyult a legjobbnak. A 
mikromobilitás még erısebb forszírozása és robot iránytaxik helyzetbe hozása 
forgatókönyv valamivel rosszabb, de még mindig egész jó eredményt adott. 
Érdekes viszont, hogy nagyon leszerepelt ebben a városkategóriában a lisszaboni 
AutoVotnak megfelelı robot kisautó, vagyis a közautózás dominanciája. 
Végül is három olyan forgatókönyvet is ajánl ez a kutatás, amellyel Budapest jól 
járhat. Feltéve, hogy vezetıinek lesz elég képzelı- és politikai ereje a 
közlekedéspolitika gyökeres megváltoztatására. Ha nem, maradunk a 
legkevesebbre értékelt „minden marad a régiben” forgatókönyvnél. Valamennyi 
reményre jogosít, hogy a legjobbnak kihozott forgatókönyv amúgy nagyon hajaz a 
Budapesti Mobilitási tervben megfogalmazott célokra, az egyéni utazás 
visszaszorítására, a mikromobilitásnak – a COVID 19 járványnak köszönhetıen 
hirtelen megugrott –támogatására, körülményeinek javítására, a tömegközlekedés 
színvonalának emelésére. Kár, hogy ez a forgatókönyv valószínőleg okoz gondot, 
ha a megmaradó saját autó többsége sofır nélküli. Ha pedig nem, akkor bizony 
nem sok közterületi parkolótól lehet lesz megszabadulni.
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A hosszú szöveg miatt több diát is beillesztettem ide, melyek eredetiben valójában 
egy dia voltakegy dia voltak

Ha egy kicsit belegondolunk, rá kell jönnünk, hogy ezekben a szimulációkban a 
sofır nélküli utazásmegosztást és közautót a lebonyolított utazások száma 
különbözteti meg a saját autós utazásoktól. Kétségtelen, hogy aki három gyereket 
visz reggel három iskolába és aztán maga is munkába megy, az a gyerekek délutáni 
begyőjtésével együtt mindjárt nyolc utazást bonyolít naponta, de azért a többség 
bizony inkább csak kettıt. Egyet oda, egyet vissza. A saját tulajdonú autók 
életüknek átlagosan öt százalékában mozognak, a többiben állnak. Egy 
utazásmegosztásos rendszerben használt autó a lisszaboni szimuláció szerint csak 
az életének egynegyedében áll, a többiben mozog. Bonyolult számítások nélkül is 
látszik, hogy annak az évi 1600 órának a nagy része ilyenkor eloszlik az utasok 
között, más szóval jóval olcsóbb lehet ez a szolgáltatás, mint a saját autótartás. A 
közautózásnál valamivel kisebb ez az elıny, de ott is van megtakarítás.
Gondolkozhatunk ezért úgy, hogy ahogy az a szokásokkal meg szokott történni, a 
saját autótartás is kihal az öregekkel, majd a fiatalok már a biciklit, a villanyrollert, a 
bıvülı és egyre olcsóbb utazásmegosztási, közautós szolgáltatásokat választják. 
Tekintve, hogy egy autó még 15-20 évesen is autó, a saját autók eltőnése akkor sem 
várható 2040 elıtt, ha holnaptól hirtelen senki sem vesz magának újat. Ami 
elképzelhetetlen. Még az is, hogy mondjuk 2050-re magától, ösztönzés nélkül átáll a 
világ egy új rendszerre. Ennyi idı alatt biztosan nem kerülnek az utakon a sofır 
nélküli autók túlsúlyba hathatós állami, önkormányzati hátszél nélkül.
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Bár egyre másra indulnak a világban önvezetı autós szolgáltatások, útmegosztósak 
és közautósak egyaránt, azt csak nagyon durván lehet megjósolni, hogy mikortól és közautósak egyaránt, azt csak nagyon durván lehet megjósolni, hogy mikortól 
kell, lehet velük számolni a mindennapos személyszállításban. De a saját autózás 
visszaszorítása, mint láttuk, anélkül is megéri. Hiszen tömegközlekedés van, 
közautót – ha nem is olyat, ami házhoz megy – már ma is tudunk használni, és 
egyre többen bicikliznek is. A politika feladata lenne annak kimondása, hogy a saját 
autóval való utazás nem állampolgári jog, hanem egy lehetıség, amiért fizetni kell. 
Minél többet kell érte fizetni – nem 1600 óra alatt megkereshetı pénzt annak, aki 
átlagbért keres, hanem jóval többet --, annál többen fognak lemondani róla. A 
fizetésnek pedig van egy egyszerő módja, arányos díjat kell kivetni minden jármőre 
az általa megtett kilométerrel, a környezetszennyezésével, azzal, hogy éppen 
mekkora a torlódás. Vagy akár azzal, hogy mennyit álldogál közterületen. 
A jól hangolt útdíj kívánatossá teheti a közautó használatát, a videóban bemutatott 
telekocsizást, a tömegközlekedés használatát és így tovább. 
Más tekintetben az önvezetı autót gyártó, fejlesztı cégek nemcsak azért indítanak 
szolgáltatásokat szerte a világban a még nem tökéletes jármővekkel, hogy ık 
tapasztalatot szerezzenek velük. Azért is, hogy a közönség kipróbálja, megszokja, 
használja ıket. Ne idegenkedjen tılük. 
KATTINTÁS
Ilyen szolgáltatásokra Magyarországon is szükség lenne, ez is a felkészüléshez 
tartozik, nemcsak a milliárdokért felépített zalai próbapálya. 
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30 éve azt halljuk egyes közgazdászoktól, hogy gondoskodjunk 30 éve azt halljuk egyes közgazdászoktól, hogy gondoskodjunk 
magunkról, ne várjuk, hogy az állam, az önkormányzat 
gondoskodjon rólunk. Sose szerettem ezt a dumát. Szerintem a 
közösségnek igenis kötelessége, hogy gondoskodjon a tagjairól, 
azok élhetı környezetérıl, sıt arról is, hogy ne nélkülözzön 
közülük senki. De maradjunk a közlekedésnél: mindenkinek akkor 
lesz a legjobb, ha autótartás és autóvezetés nélkül is el tud majd 
jutni mindenhová, és az utakat nem parkoló autók, hanem fák, 
bokrok, padok szegélyezik. Arról pedig, hogy ez minél elıbb így 
legyen, a közösségnek, az államnak, az önkormányzatoknak 
bizony gondoskodniok kell.

Várom a kérdéseket!
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