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1,9 km hosszú, magasság max. 80 m, 40 md Ft

• a gazdasági teljesítmény, a sikeresség 
mérőszáma?

• hiszterizált közvélemény
• autópályák hossza:

– M.o.: 574 km + 181,5 km autóút
• 2007-ig: +546 km

– Ausztria: 1500 km
– Hollandia: 2150 km

Közúthálózat 2003-ban 
 

 összes út 
ezer km 

autóút 
km 

útsűrűség 
km/km2 

Ausztria 133,9 1.655 1,62 
Belgium 150,1 1.745 4,57 
Kína 1.808,3 26.097 0,19 
Csehország 127,7 525 1,65 
Németország 231,6 12.037 0,66 
Magyarország 160,3 538 1,74 
India 4.024,1 - … 
Japán 1.187,2 7.234 3,26 
Hollandia 134,2 2.384 3,96 
Lengyelország 369,0 424 1,21 
Szlovákia 43,2 305  
USA 6.417,6 90.178  
 
Forrás: European and International Marketing 
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Légiközlekedés 
 

millió utaskm  
1980 2003 

utaskm/fő 
2003-ban 

Ausztria 1.954 18.678 2.306 
Belgium 4.966 30.023 2.887 
Kína 3.956 134.644 103 
Csehország … 3.466 340 
Németország 25.151 122.225 1.480 
Magyarország 1.027 3.353 332 
India 11.904 24.207 23 
Japán 53.490 230.822 1.808 
Hollandia 23.491 57.272 3.535 
Lengyelország 2.260 5.241 136 
Szlovákia … 98 18 
USA 452.376 1.142.884 4.036 
 

I. Környezeti károk
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II. Közlekedési igények
és hazai autópálya-fejlesztés
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Közlekedési igények (konklúziók):
– kielégíthetetlenül nőnek
– élmény és eljutás
– genetikailag kódoltak?
– a közúti infrastruktúra fejlesztése újabb forgalmat 

generál
– a helyes stratégia: 

• a közlekedési kereslet mérséklése
• a forgalom terelése a környezetbarát közlekedési módok felé

– a környezetterhelő módozatokat korlátozni kell és meg kell 
fizettetni velük az okozott externáliákat

– a környezetbarát közlekedési módok támogatása

III. Az eddigi hazai autópályaépítések
tapasztalatai

IV. Indokolt-e a közfinanszírozás?
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Autópálya és gazdasági fejlődés

• Elősegítik-e a gazdasági fejlődést?
• Redisztributív vagy generatív hatás?
• Szétválasztható-e a gazdasági növekedés 

és az áruszállítás növekvő trendje?
• Példák:

– Írország
– Portugália 
– Kelet-Németország
– Magyarország:

• FDI és autópályák
• a Deloitte & Touche az M3-ról
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Mérlegek
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Social cost of traffic in the USA 

• Personal and material damage in 2000:
– 41.821 people killed
– 5,3 mn people injured
– 27,6 mn damaged vehicle

• Environmental externalities:
– air pollution 7 bn$
– water pollution 7 bn$
– agricultural impacts 9 bn$
– global warming 27 bn$
– wetlands loss 
– noise
– resource over-consumption
– hazardous and non-hazardous waste generation 4,2bn$

(Social cost of traffic in the USA – cont.)

• Social externalities and costs:
– Damage to persons, barrier effect, lost roadway land value, land

use impacts, equity, resource acqusition, damage to historic
buildings and archaeological properties, property value
depreciation, streets (roads, parking)construction, maintenance, 
repair, cleanings sweeping, snow removal, signal services, traffic
planning, police, parking enforcement, emergency, traffic court, 
fire, ambulance, paramedics, liability, other expenses (oil
recycling, waste recovery program, school traffic guards, 
accident clean up)

• Total cost of owing, maintaining and operating a vehicle
was 53 cents per mile in 1997 

• Total social costs of driving in 2000 was 446,3 bn$, 
or 18 cents per mile. (Myers Simon: 300 bn$, 5% of
GDP.)

(Social cost of traffic in the USA – cont.)

• Drivers cover 189,3 bn$, less than half of the total bill
created by cars. Automobile-related traffic revenues:
– Licenses and permits, towing and storage charges, parking, 

meter and parking fees, traffic and parking fines, tolls, county
and state grants, local share of gas taxes, local share of vehicle
registration and license fees; local share of other use taxes.

• Other drivers, non-drivers and society at large cover
the remaining 257 bn$.

• Estimates of hidden, externalized costs of automobile
use range from 3,00 $ to over 7 $ per gallon of gas.
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VI. Időmérleg

Ivan Illich
v=s/t

VII. Tranzitforgalom és kombinált szállítás
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VIII. A helsinki-folyosók

IX. Eszközök


