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Nyilatkozat a 
COVID-19 járványról
Jelen tematikus irányelveket azelőtt állítottuk 
össze, hogy a COVID-19 világjárvány megjelent 
volna az életünkben. A dokumentumban szereplő 
szövegek nem minden esetben tükrözik az aktuális 
helyzetet. Az elmúlt hetekben alapjaiban változott 
meg az, ahogyan a városainkban mozgunk. 
Számos város megnöveli az aktív mobilitásra 
felhasználható helyet, míg máshol egy új, 
fenntarthatóbb nézőpontból közelítik meg a városi 
közlekedés kérdését. 

A kijárási korlátozás heteinek tapasztalatait 
összegyűjtő adatlap az év második felében kerül 
publikálásra. Ez egyfelől kiegészíti a Tematikus 
irányelvekben foglaltakat, másfelől felkészíti a helyi 
résztvevőket a 2020. szeptember 16-22. között 
megrendezésre kerülő EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 
eseményeire. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nehéz 
időszak a kampányban évek óta részt vevő 
számos város számára, és együttérzésünket és 
támogatásunkat fejezzük ki feléjük.
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2020-ban az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT témája a „Klímabarát közlekedés 
mindenkiért”. Ez tükrözi azt a nagyszabású tervet is, amely 2050-re a 
kontinenst karbonsemlegessé szeretné tenni, és amely az Európai Bizottság 
elnöke, Ursula von der Leyen által bemutatott európai zöld megállapodás 
egyik eleme. A téma ezen felül nagy hangsúlyt fektet a kibocsátásmentes 
közlekedés hozzáférhetőségére és a minden európai polgárt bevonó 
keretelvek kidolgozására. 

Noha a kutatók eredményei alapján a személygépkocsival megtett utak 
száma csökken, és az elkövetkezendő években előreláthatóan az utak 50%-
át tömegközlekedéssel, kerékpáron vagy gyalog teszik meg,1 az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) közelmúltban készült tanulmányai 
szerint, a közlekedés okozta kibocsátás jelentősen megnövekedett az 1990-
es évek szintjéhez képest.2 A közlekedési szektor kibocsátása konkrétan 28%-
kal nőtt 1990 és 2018 között, ami még sürgősebbé teszi a karbonsemleges 
közlekedési megoldások bevezetését a városokban. Számos fontosabb 
európai nagyvárosi terület szigorú szabályozása ellenére 2018-ban a 
közlekedésben felhasznált energiának még mindig csak mindössze 8,1%-a 
származott megújuló energiaforrásból.3

A klímaváltozás és az azzal járó környezeti hatások – áradások, aszályok 
és hőhullámok – jelentik az egyik közvetlen fenyegetést az európai 
polgárok jólétére. A globális felmelegedés 1,5°C alatt tartását célzó Párizsi 
Megállapodás értelmében elengedhetetlen, hogy 2050-re karbonsemlegessé 
váljon Európa.4 A karbonsemlegességet több módszer alkalmazásával is el 
lehet érni, többek között a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével az alacsony 
vagy nulla kibocsátású megoldások támogatása révén mind a magán- 
mind a tömegközlekedésben, valamint gyaloglással és kerékpározással. 
A közelmúltban végzett becslések szerint 2050-ben a világ lakosságának 
80%-a városokban fog élni, ezért a városi környezet tökéletes keretet biztosít 
e nagyszabású tervek gyakorlatban történő megvalósításához.5

1.  https://bit.ly/2zsPHQz
2.  https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
3.  https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
4.  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
5.  https://bit.ly/3eNR5gM

Bevezetés az idei év tematikájába: 
„Kibocsátásmentes mobilitás 
mindenki számára”

https://bit.ly/2zsPHQz
https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://bit.ly/3eNR5gM
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Az európai városok éghajlati, földrajzi és társadalmi-gazdasági különbségei 
ellenére lehet olyan lépéseket tenni, amelyek elősegítik a karbonsemleges 
és mindenki számára nyitott városi környezet létrehozását. A 2020-as 
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT tehát arra ösztönzi az embereket és a helyi 
hatóságokat, hogy tegyenek a karbonsemleges Európa hosszú távú céljának 
eléréséért. 

A hosszú távú stratégia eredménye ugyan csak a távoli jövőben lesz 
kézzelfogható, a környezetszennyezést, a szén-dioxid-kibocsátást vagy 
a forgalmi torlódások csökkentését célzó közvetlen intézkedések hatása 
azonnal érezhető. A városokban és azok körül kialakuló forgalmi torlódások 
jelenleg évente majdnem 100 milliárd eurót emésztenek fel, ami az EU 
GDP-jének egy százaléka.6 Ezenfelül körülbelül 400 000 korai elhalálozás 
tudható be közvetlenül a légszennyezésnek.7 A hosszú távú intézkedések 
bevezetése – például a gyaloglás vagy a kerékpározás népszerűsítése, az 
alacsony kibocsátású vagy karbonsemleges tömegközlekedés támogatása – 
tehát azonnali pozitív hatásokkal jár. 

Jelen dokumentum szemügyre veszi, milyen lépéseket tettek a 
kibocsátásmentességet és az inkluzív mobilitást ambiciózusan megcélzó 
nagyvárosok, valamint ötletekkel szolgál az idei EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT-
en részt vevő önkormányzatok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan 
népszerűsíthetik az Európai Bizottság nagyszabású célkitűzéseit a lakosok 
körében.

6.  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
7.  https://bit.ly/34Z6SF5

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://bit.ly/34Z6SF5
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Ahogy azt az Európai Polgármesterek Szövetsége javasolta, a legjobb 
gyakorlatok megosztásával segíteni lehet a helyi törvényhozókat, hogy 
elérjék az Európa egészére vonatkozó, klímasemleges gazdaságot.8 
Számos európai város kezdett bele nagyszabású kezdeményezésekbe, 
ezeket azonban nehéz számszerűsíteni, hiszen a mobilitási tervek általában 
a hosszú távú jövőre összpontosítanak. Ezen felül egyes alacsony- 
vagy nulla kibocsátású technológiák, például a hidrogénes buszok, még 
nem használhatóak méretgazdaságos módon. Az Európai Bizottság 
üdvözli az európai nagyvárosok – többek között Amszterdam, Barcelona, 
Koppenhága és Prága – nagyszabású terveit, amelyekben legkésőbb 2050-
ig kibocsátásmentes városi környezet kialakítása mellett foglalnak állást. A 
következő két fejezetben azokat a nagyvárosokat vizsgáljuk meg közelebbről, 
ahol ezt a legkésőbb 2050-ig teljesítendő célt tűzték ki maguk elé; valamint 
megfigyeljük azokat a városokat is, ahol infrastrukturális beruházások 
történtek. 

8.  https://bit.ly/2VVjhWd

8

A városok kulcsszerepe az 
európai zöld megállapodásban

https://bit.ly/2VVjhWd
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AMBICIÓZUS KIBOCSÁTÁSMENTES 
CÉLOKAT KITŰZŐ VÁROSOK
Az olyan városok, mint Amszterdam, Barcelona 
vagy Koppenhága a nagyszabású céljai eléréséért 
már eddig is számos intézkedést hoztak; az 
alábbiakban ezek közül néhányat részletesen is 
ismertetünk. A városok megoldásaiban visszatérő 
elem, hogy a légszennyezettség csökkentéséhez 
holisztikus megközelítést alkalmaznak.

Amszterdam

A Randstand megalopolisz közepén fekvő 
Amszterdam nagyvárosi övezete közel két és 
fél millió embernek biztosít otthont – ők azt a 
nagyszabású célt tűzték ki maguk elé, hogy 
2030-ra kibocsátásmentes várossá válnak.9 
Ennek megfelelően Hollandia legnagyobb 
városa számos kezdeményezést indított, 
többek között népszerűsítette a gyaloglást és a 
kerékpározást, kibővítette a tömegközlekedési 
hálózatot és beruházott az elektromos járművek 
töltőállomásainak infrastruktúrájába.10

Az elmúlt években a történelmi belváros jelentős 
részén sétálóutcákat alakítottak ki, az egyéni 
autós közlekedést pedig korlátozzák. Ezzel 
a kezdeményezéssel nőtt a gyalogosok és a 
kerékpárosok biztonsága, míg a belváros utcái, 
terei és egyéb területei is élénkebbé váltak.11 Az 
ingázóknak és városba látogatóknak a belváros 
határán található parkolóhelyeken kell hagyniuk a 

9.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
10.  https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
11.  https://bit.ly/2yDsUkv

2030-ra a 
NOx-gázok 

kibocsátása 
előreláthatóan 
96%-kal csök-

ken1 
400%-os 

növekedés 
az elektromo-
sautó-töltőál-

lomások 
számában, 
amelyeket 

megújuló ener-
giaforrás hajt2 

1. https://bit.ly/2Kv5511
2. https://bit.ly/3eOSNOL

https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-traffic/
https://bit.ly/2yDsUkv
https://bit.ly/2Kv5511
https://bit.ly/3eOSNOL
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járműveiket, amely az egész városra kiterjedő holisztikus parkolási politika 
eredménye. Más közlekedési módok – például a város északi és déli részeit 
összekötő kompjáratok – esetében 2022-re villamosítják a vonalat vagy 
hibrid járművekre cserélik le a jelenlegi járműveket.12

Amszterdam a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságának fokozásáért 
és a kibocsátás-csökkentésért tett határozott lépések mellett tovább 
fejleszti az elektromosautótöltő-állomás hálózatát is. A tervek szerint 20 000 
elektromosautó-töltőállomást helyeznek majd ki Amszterdam nagyvárosi 
övezetében, valamint a környező Észak-Holland, Flevoland és Utrecht 
tartományokban. Ez a jelentős befektetés több mint megnégyszerezi az eddig 
elérhető 4600 nyilvános és részben nyilvános töltőállomások számát.13 A 20 
000 új töltőállomás mindegyikéhez megújuló energiaforrások szolgáltatják az 
áramot.14

12.  https://bit.ly/2Vwwvdg
13.  https://bit.ly/3eMoJUa és https://bit.ly/2xSPXYs
14. https://bit.ly/3bABCi8

Elektromosautó-töltőállomás Amszterdamban

https://bit.ly/2Vwwvdg
https://bit.ly/3eMoJUa
https://bit.ly/2xSPXYs
https://bit.ly/3bABCi8
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A NOx gázok 
szintje 19%-kal 
csökkent 2017-

hez képest 
Ingyenes 

tömegközle-
kedés három 
éven át, ha a 

lakos lemond 
a saját autó 

használatáról 
800 millió euró 

befektetés az 
elmúlt négy 

évben

Barcelona 

202015 elején Barcelona nagyvárosi övezete megtette 
az első lépéseket a kibocsátásmentes városi régió 
kialakításához. Szigorított az alacsony kibocsátású 
zóna (low emission zone, LEZ) szabályain, így a 
környezetet leginkább károsító (Euro II vagy annál 
alacsonyabb normájú) járműveket kitiltották a 
városból munkanapokon reggel 7 és este 8 között. 
Ez az intézkedés a katalán főváros nagyvárosi 
övezetének jelentős részét érintette, a hatása 
pedig máris érezhető. Mindössze egy hónappal a 
szabályozások bevezetése után a NOx gázok szintje 
19%-kal csökkent a 2017-es adatokhoz képest. Az 
alacsony kibocsátású zónákra vonatkozó büntetések 
mellett a város vezetése ösztönző lépéseket is 
tett. Ha egy lakosnak olyan régebbi járműve van, 
amellyel a LEZ szabályozás miatt nem hajthatna be 
a városba, azt lecserélheti egy három évre érvényes 
tömegközlekedési bérletre. 

Barcelona azonban nemcsak a saját gépjárművek 
számát szeretné csökkenteni a város központban 
– a város a tömegközlekedés hozzáférhetőségét is 
fejleszti befektetések révén. A barcelonai közlekedési 
társaság az elmúlt négy évben 800 millió eurót költött 
arra, hogy az 1-től 5-ig számozott metróvonalakon 
csúcsidőben négy perc alá csökkenjen a járatok 
gyakorisága.16 Emellett 23 kibocsátásmentes buszt 
is beszereztek, így összesen 266 elektromos, 
földgáz- és hibrid meghajtású jármű áll a vállalat 
rendelkezésére. A barcelonai közlekedési társaság 
2030-ra szeretné a teljes aktív flottáját lecserélni 
elektromos, sűrített földgáz és hibrid meghajtású 
járművekre.

15.  https://bit.ly/2VWYZvt
16.  https://bit.ly/3aA2ltQ

https://bit.ly/2VWYZvt
https://bit.ly/3aA2ltQ
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Koppenhága

Már az európai zöld megállapodás is komoly célokat 
tűz ki, de Koppenhága városa még nagyobb kihívás elé 
állította magát. A dán főváros 2025-re17 karbonsemleges 
közlekedés kialakítását tervezi, ennek érdekében pedig 
energiafogyasztással és mobilitással kapcsolatos 
intézkedéseket vezetett be. Az utóbbiakkal közvetlenül 
mérhető célokat fogalmazott meg az egyéni utazásra 
használt járművekkel kapcsolatban. Koppenhága úgy 
szeretné a karbonsemleges közlekedés célját elérni, 
hogy a hangsúly a saját járműről a gyaloglásra, a 
kerékpározásra és a tömegközlekedésre helyeződjön. 
2025-ben a Koppenhágában megkezdett utazások 
75%-a gyalog, kerékpáron vagy tömegközlekedéssel 
történik majd, ami karbonsemlegesnek tekinthető.18 
Koppenhága városa már így is az élen jár a 
példamutatásban, hiszen a város járműveit áram, 
hidrogén vagy bioüzemanyag hajtja. 

A várost alkotó községek előnyt kovácsolnak a 
koppenhágaiak lelkes kerékpározási szokásaiból és a 
főváros sík domborzatából. A kerékpárosok számára 
a várost teljesen behálózó kerékpárút-hálózatot 
alakítanak ki, amely az ún. kerékpáros gyorsforgalmi 
utakat is magukba foglalja. A gyorsforgalmi 
úthálózat 28 község és a koppenhágai fővárosi 
régió egyedi együttműködésének az eredménye, 
ami a biztonságosabb, gyorsabb és egyszerűbb 
kerékpározást hívatott elősegíteni.19

Az első ilyen út 2012-ben nyílt meg, amelyet 2017-
ig még másik öt követett, de ez még csak a 45 útból 
álló, összesen 746 kilométeres hálózat első szakasza 

17.  https://bit.ly/3cBboMy
18.  https://bit.ly/3eQ2j4f
19.  https://bit.ly/2VxwxkT

Évi 20 000 
tonnával 

kevesebb CO2 

A várható 
élettartam egy 
évvel megnőtt 
1,1 millió nap-
pal kevesebb 

betegsza-
badság évente

https://bit.ly/3cBboMy
https://bit.ly/3eQ2j4f
https://bit.ly/2VxwxkT
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volt. A gyorsforgalmi utak mellett Koppenhágát 400 km-nyi kerékpárút szeli át.20 A 
dán állam becslése szerint a kerékpáros gyorsforgalmi utak akár 6 millióval több 
kerékpáros utazást eredményezhetnek a fővárosi régióban, mint 2019-ben. 

Ha valaki nem a gyorsforgalmi utakon szeretné elérni a dán fővárost, az elővárosi 
vonatokon (S-vonatok) a kerékpárok ingyenes szállíthatóak.21 Egy évvel azután, hogy 
az intézkedést bevezették a 170 km-s hálózaton, a vonatokon szállított kerékpárok 
száma 188 ezerről 630 ezerre, azaz több mint 300%-kal emelkedett.22 A vonatokon 
szállított kerékpárok számának növekedése többek között az átalakított, lehajtható 
ülésekkel felszerelt kerékpárszállító kocsiknak is köszönhető. 

A fenti intézkedések komoly egészségügyi előnyökkel is járnak a koppenhágai 
fővárosi régió lakói számára. A város becslése szerint a lakosok 1,1 millió nappal 
kevesebb betegszabadságot vettek ki, miközben a kibocsátás évi 20 000 tonna szén-
dioxiddal csökkent.23 Ha a dán főváros sikeresen lecsökkenti a légszennyezettség 
szintjét a vidéki szintre, a várható élettartam egy évvel magasabb lesz 2040-re.24

20.  https://supercykelstier.dk/about/
21.  https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
22.  https://bit.ly/3ay53jE
23.  https://bit.ly/2S4KTau és https://bit.ly/3aw7PFT
24. https://bit.ly/2S3fx3Y

Koppenhága elővárosi vonatain ingyenesen szállíthatóak a kerékpárok

https://supercykelstier.dk/about/
https://www.dsb.dk/en/travelers/bicycles/
https://bit.ly/3ay53jE
https://bit.ly/2S4KTau
https://bit.ly/3aw7PFT
https://bit.ly/2S3fx3Y
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A KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉT 
CÉLZÓ INFRASTRUKTURÁLIS 
BERUHÁZÁSOK

A fent említett városokban bevezetett átfogó 
politikai intézkedésekhez hasonló megközelítést 
alkalmaznak Prága, Graz és Riga városaiban 
is, hogy a tömegközlekedés, a kerékpározás 
és a gyaloglás infrastruktúrájának nagy ütemű 
fejlesztésével megváltoztassák a lakosság 
hozzáállását.

Prága 

Prága városa, az egyik legnagyobb közép-európai 
főváros és az egyik leggyorsabban növekvő 
európai város, szintén kibocsátásmentes várossá 
szeretne válni 2050-ig.25

A cseh főváros az elmúlt években folyamatos 
beruházásokkal segítette a tömegközlekedés 
fejlesztését. Csak 2017-ben 245 millió eurót 
különítettek el a hálózat korszerűsítésére – 
az összegből metrómegállókat újítottak fel 
és villamosvonalakat hosszabbítottak meg.26 
Ezeket a törekvéseket erősíti a negyedik 
metróvonal építéséről szóló határozat, amely 
a történelmi belvárost köti majd össze a város 
délkeleti részével. A 2,7 milliárd eurós fejlesztés 
2019 nyarán kezdődött el.27 Egy új közlekedési 
csomópont, a Praha Smichov is fejlesztés alatt áll; 
ez vasút-, busz- és metróvonalakat kapcsol majd 
össze az autós közlekedéssel. Az új csomópont 

25.  https://bit.ly/352475H
26.  https://ceec.uitp.org/prague-investment
27.  https://bit.ly/2SjQv0P
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50%-a számára 
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a tömegközle-
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gerincét ez adja 
(2017).1 

1. https://bit.ly/2KudrpB

https://bit.ly/352475H
https://ceec.uitp.org/prague-investment
https://bit.ly/2SjQv0P
https://bit.ly/2KudrpB
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elősegíti a tömegközlekedés használatát, hiszen 
a különböző közlekedési módok közötti átszállás 
gyorsabb és egyszerűbb lesz.

Hasonlóan fontos projekt az új, nyolc kilométeres 
metróvonal kiépítése, amely a már meglévő 
metróhálózatot kapcsolja össze egy új 
villamosvonallal, így a kertvárosi területeken is 
csökken a gépjárművek és buszok kibocsátása. 
Ez csak két példa arra, hogy a város hogyan 
igyekszik visszaszorítani a hagyományos 
gépjárművek számát az utakon. 

A város vezetése az elektromos járművek és az 
aktív közlekedés szerepét is erősíteni szeretné. A 
gyaloglást és a kerékpározást segíti elő a szemet 
gyönyörködtető, zöld közterek kialakítása.

A tömegköz-
lekedés 

kihasználtsága 
a 2000-ben 

mért 1,03 
milliárd 

utazásról 2016-
ra 1,28 milliárd 

utazásra nőtt 
(ami 24%-os 
emelkedést 

jelent) – 20181 

1. https://bit.ly/2VT1nDI

https://bit.ly/2VT1nDI
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Graz

Az osztrák Graz városában nagy hagyománya 
van a közlekedéssel kapcsolatos közvélemény-
kutatásnak, amelyet az 1980-as években 
végeztek el először. A legutóbbi felmérés azt 
mutatja, hogy az emberek elkezdtek a motoros 
járművek helyett, a gyaloglás és a kerékpározás 
felé nyitni. A lakosok nagyjából 20%-a használja a 
tömegközlekedést, 42%-a utazik saját járművel, és 
38% gyalogol vagy kerékpározik.28 A gyalogosok 
és a kerékpárosok viszonylag magas számát 
az indokolja, hogy Grazban található Európa 
legnagyobb sétálóövezete. A város ezenfelül 
aktívan népszerűsíti a kerékpározást, a gyaloglást 
és a tömegközlekedést – ez az utóbbi években 
hatványozottan is igaz. A 2020-as mobilitási 
koncepcióban ezeket a törekvéseket összhangba 
hozták, a kerékpározás és a gyaloglás még 
nagyobb hangsúlyt kapott, köszönhetően az 
infrastruktúra fejlesztésének, különösen a 
kertvárosi kerületekben kiépített kerékpárutaknak 
és járdáknak.29

Ehhez járul a villamoshálózat közeljövőben 
megvalósítandó bővítését célzó beruházási terv is. 
A 117 millió eurós terv céljai között a járműtorlódás 
megszüntetése, a kétvágányú szakaszok 
számának növelése és a meglévő vonalak bővítése 
szerepel. A város vezetői azt is hangsúlyozzák, 
hogy a Graz városa és Stájerország tartománya 
által finanszírozott beruházási csomag célja a 
villamosok pontosságának és gyakoriságának 
növelése.30 Bécshez hasonlóan Graz is 

28.  https://bit.ly/3aA2uNG
29.  https://bit.ly/3buYPlL
30.  https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2893728/
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szorgalmazza az éves tömegközlekedési bérlet 
megvásárlását azok számára, akik Stájerország 
székhelyén laknak. 2016-ban Graz városa úgy 
határozott, hogy a város lakosai számára csökkenti 
az éves tömegközlekedési bérlet árát. 2020-ban 
az éves bérlet ára a nem grazi lakosok számára 
456 euró, míg a stájer fővárosban lakóknak 
mindössze ennek a felét, 228 eurót kell fizetniük. 
Az árcsökkentés hatására már az első pillanattól 
kezdve 300%-kal nőtt az éves bérletet váltók 
száma.31 A legutóbbi adatok szerint a lakosok több 
mint 10%-a rendelkezik éves bérlettel. Noha ez 
az adat első pillantásra nem tűnik kiemelkedőnek, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy a városban 60 
000 diák lakik, akik számára külön bérlettípusok 
érhetőek el.32

Ezek a törekvések azért is fontosak, mert Graz 
lakosai 2012-ben népszavazáson utasították 
el egy alacsony kibocsátású zóna kialakítását. 
2014 óta ugyanakkor a tehergépjárművekre 
vonatkozóan alacsony kibocsátású regionális 
zóna van hatályban Grazban és Stájerországban, 
biztosítva az Euro III-as kibocsátási normáknak 
való megfelelést. Stájerország az Alpok egyik 
medencéjében fekszik, így komolyan kell tenni 
a levegőszennyező anyagok koncentrációjának 
elkerüléséért.

31.  https://bit.ly/3bAuB0D
32.  https://bit.ly/3by4ffK
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https://bit.ly/3bAuB0D
https://bit.ly/3by4ffK
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Riga 

A lett főváros, ahol az ország lakosságának 
harmada lakik, az utóbbi években komolyan 
fejlesztette kerékpáros, gyalogos és 
tömegközlekedési infrastruktúráját. Ehhez nagy 
segítséget nyújtott az Európai Unió támogatása 
is. Bár annak nincs jele, hogy Lettországban 
rosszabb lenne a levegő az uniós határértékekhez 
képest, Rigában, részben a sűrűn beépített 
történelmi belváros miatt, komoly kihívást jelentett 
a légszennyezés. Ennek következtében a város 
az elmúlt években sétálóövezetté alakította az 
óvárost, hogy csökkentse a légszennyezést és 
elősegítse a turizmust.33 A belváros egyes utcáiba 
tilos behajtani hétfőtől szombatig 12:00 és 06:00 
között, ezzel is elősegítve a gyalogosok és a 
kerékpárosok biztonságát.34

Az Európai Beruházási Bank támogatásának 
köszönhetően a tömegközlekedés fejlesztése 
is elindult, és a 75 millió eurós kölcsönnek 
köszönhetően 20 alacsonypadlós villamosra 
és 20 hidrogénüzemű buszra cserélhettek 
régebbi járműveket. Az európai beruházási terv 
részeként megvalósuló beruházások a villamos- 
és a hidrogénüzemű infrastruktúra kiépítését és 
felújítását is lehetővé tették.35

Riga, a balti államok legnagyobb városa már a 
2000-es évek elején felismerte a kerékpárutakban 
rejlő lehetőségeket. 13,5 kilométernyi kerékpárutat 
építettek 2001-ben, ami a történelmi belvárost 
Riga egyik külvárosával kötötte össze. Az 

33.  https://bit.ly/2KtCyJ0
34.  https://bit.ly/350akPy (15. oldal)
35.  https://bit.ly/2VNdkdS
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utóbbi években a kerékpáros infrastruktúra 
komoly elsőbbséget élvezett a város vezetőinek 
szemében. Kerékpárutakkal kötötték össze a 
külvárosi kerületeket a belvárossal, valamint 
alternatív útvonalat hoztak létre a Balti-tenger 
strandjaihoz. Így a kerékpárutak segítségével 
az ingázás is megoldható, valamint ezek 
szabadidős célra, illetve hosszabb, a Balti-tenger 
partján található nyaralóhelyeket – pl. Jurmalát 
– célzó túrákra is használhatóak.36 Az EU által 
finanszírozott „CIVITAS Handshake” projekt szerint 
a kerékpározás előnyei egyre közismertebbek, 
a 68 kilométeres kerékpárút pedig évről évre 
népszerűbbé válik.

36.  http://rdsd.lv/velosatiksme-riga/velosatiksme-riga
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KIBOCSÁTÁSMENTES 
INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE
A fent említett, kibocsátásmentességet célzó 
városi kezdeményezések mellett számos kisebb 
és nagyobb európai város tett már lépéseket 
a légszennyezettség és az üvegházhatást 
okozó gázok szintjének visszaszorításért és a 
mindenki számára akadálymentesen használható 
tömegközlekedés elérhetőségéért. Az alábbi 
példák főleg az infrastruktúra-fejlesztéseket 
és az olyan „puha megoldásokat” gyűjti össze, 
mint például a tömegközlekedés jegyárainak 
csökkentése.

Csökkenő lég- és zajszennyezés korláto-
zott autóhasználat mellett

Az 1990-es években bevezetett nagy sikerű 
autómentes nap kezdeményezés célja a lég- 
és zajszennyezés csökkentése, amely arra is 
kiválóan alkalmas, hogy az emberek és a média 
figyelmét felhívja a problémára. Az autómentes 
napon tisztán megfigyelhető a legnagyobb 
szennyezőanyagok csökkenése, különösen a 
túlterhelt forgalmú városi területeken. Brüsszelben 
a CO2 és NOx szintje 75-80%-kal csökkent.37 
Más városokban, például Párizsban, ez az arány 
25-30% volt.38 Noha ezek az intézkedések csak 
rövid időre szólnak, a szennyezettség mértékének 
jelentős csökkenése szoros összefüggésben 
áll a forgalom és a kibocsátott gázok 
csökkenésével, ami arra ösztönzi a lakosokat, 
hogy támogassák a városközpontra vonatkozó 
forgalomcsökkentő kezdeményezéseket. A 

37.  https://bit.ly/2S5S16p
38.  https://bit.ly/3cM4jbQ
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tavalyi EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT részeként a görög Kozani városának 
polgármestere öt órára kitiltotta az autós és a motoros forgalmat a belváros 
két legfontosabb útjáról, és az autómentes nap keretében a felszabadult 
helyen közösségi programokkal – gyermekeknek kiírt sportversenyekkel és 
táncbemutatókkal – tartották meg a kampány záróünnepségét. A PM10 és a 
NOx szintje 30%-kal volt alacsonyabb39 a másnapi értékekhez képest. Szófia 
városa is megtartotta az autómentes napot, és a bolgár környezetvédelmi 
hivatal által felállított mobilállomáson folyamatosan mérték a levegő 
minőségét. A mérések jó levegőminőségnek megfelelő PM10-szintet mértek 
a kampány hetében.40 

39.  Kozani városának pályázata az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT díjára (2019)
40.  Szófia városának pályázata az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT díjára (2019)

Gyalogosok az autómentes napon Szófiában
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Groningen – új elektromosbusz-flotta

A hollandiai Groningen úgy döntött, hogy teljes 
egészében megválik benzinüzemű buszaitól, és 
az egész flottát elektromos járművekre cseréli. A 
164 járműből álló flotta buszait három gyártótól 
szerezték be, és 2019 vége óta járják a város 
útjait. A járművásárlás mellett a buszdepókban 
és más helyszíneken 21 töltőállomást helyeztek 
el Groningenben és a környező régiókban. Az új 
elektromos infrastruktúra ráadásul mindhárom 
busztípussal kompatibilis; jelenleg ez a legnagyobb 
működő regionális elektromos buszhálózat 
Hollandiában. A zaj- és a légszennyezettség 
csökkenése mellett a nagyszabású beruházás 
90%-kal csökkentette a CO2-kibocsátást is.41

A beruházások mellett Groningen városa 
arról is ismert, hogy Európa egyik leginkább 
kerékpárbarát városa. Az 1970-es években 
a kerékpározás elősegítésére felrajzolt első 
területhasználati tervek óta a Hollandia északkeleti 
csücskében található diákváros folyamatosan 
kerékpárközpontú politikát folytatott. Ez 
vezethetett ahhoz, hogy a kerékpár kétségtelenül 
a leggyakrabban használt közlekedési mód. A 
Groningenben megkezdett utazások közel 60%-
a kerékpárral történik, és a város folyamatosan 
fejleszti a kerékpáros infrastruktúrát. 

Miközben Európa számos városa bővíti 
kerékpárutakkal a kerékpáros infrastruktúrát, 
Groningen egy lépéssel előttük jár, és fűtött 
kerékpárutakkal akadályozza meg, hogy azok 
lefagyjanak és balesetveszélyesek legyenek. 
A holland város körül emellett számos P+R 

41.  https://bit.ly/2VONVkc
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létesítményt is kialakítottak. Ezek a csomópontok 
lehetővé teszik, hogy az utas az autóból elővárosi 
vonatra vagy kerékpárra szálljon az utazása 
utolsó szakaszára. Míg más európai városokban 
a magánjárművek és a tömegközlekedés 
okozta torlódásokat igyekeznek elhárítani, addig 
Groningen a kerékpáros közlekedés problémáit 
– például a veszélyes kereszteződéseket vagy a 
jelzőlámpákat – igyekszik csökkenteni.42 

42.  https://bit.ly/2VVtvG5
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FREVUE projekt – kibocsátásmentes 
városi teherszállítás

Amennyiben a városközpont továbbra is fontos 
kereskedelmi cél marad, létfontosságú a termékek 
nagy mennyiségben történő szállítása az 
üzletekbe, butikokba, élelmiszerboltokba. Így a 
városi teherszállításra is muszáj kibocsátásmentes 
megoldást kínálni. Az EU által finanszírozott 
FREVUE projekt 70 különböző méretű elektromos 
járművet tesztelt Európa különféle városaiban. A 3,5 
és 19 tonna közötti súlyú elektromos járművek valós 
körülmények között szállítottak italokat, csomagokat, 
leveleket és más termékeket. Ebből a szempontból a 
FREVUE hatalmas lépést jelent abban, hogy 2030-
ra a nagyobb városközpontokban is megvalósítható 
legyen a kibocsátásmentes szállítmányozás, ami 
szintén az európai városok levegőjének minőségét 
javítja.43

Ez a viszonylag kisléptékű teszt is rávilágít arra, 
hogy milyen jelentős CO2- és NOx-csökkenés 
érhető el így. A projekt időtartama alatt Európa 
számos városában elvégzett kísérlet során csak az 
elektromos járműveknek köszönhetően akár 2000 
kg-mal is csökkenthető a NOx-kibocsátás.44 A projekt 
keretében végzett kutatás szerint ez London közúti 
közlekedésének teljes NOx-kibocsátásának felel meg 
2013 bármelyik szabadon választott napján. 

Tehát a kibocsátásmentes teherszállítási megoldások 
átfogó bevezetése szintén jelentősen javíthatja a 
levegő minőségét. A FREVUE projekt kutatói arra 
is rávilágítottak, hogy ha London 2021-re mindössze 
az ott közlekedő teherforgalom 10%-át váltaná le 

43.  https://frevue.eu/
44.  https://cordis.europa.eu/project/id/321622

https://frevue.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/321622
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elektromos járművekre, azzal több mint 1 milliárd 
eurót spórolhatna.45

A TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
ÉRINTETTSÉGE 
MEGKERÜLHETETLEN A 
LAKOSSÁG KÖZREMŰKÖDÉSE 
SZEMPONTJÁBÓL

A „Klímabarát közlekedés mindenkiért” éves 
tematikája azt is fontosnak tartja, hogy az alacsony- 
vagy nulla kibocsátású mobilitási megoldások 
hamarosan mindenki számára megfizethetőek és 
elérhetőek legyenek, legyen szó fizikai vagy mentális 
nehézségekkel küzdőkről, fiatalokról, idősekről, nőkről, 
kisebbségi csoportokról, speciális szükségletekkel 
rendelkező személyekről, vagy a társadalmilag hátrányos 
helyzetűekről. A tömegközlekedés hozzáférhetősége 
elősegíti a társadalmi és gazdasági befogadást, a 
szabadidős és kulturális tevékenységekhez való 
hozzáférést, valamint szabad mozgást biztosít mindenki 
számára, anélkül, hogy az embernek saját tulajdonban 
lévő autóra kellene hagyatkoznia.46 A közlekedés 
társadalmi dimenziója már régóta az európai városi 
döntéshozók szeme előtt van. A következő oldalakon 
ezekre találhatnak példákat.

Infopontok a speciális szükségletekkel 
rendelkező személyek számára Bécsben

A vak vagy csökkent mozgásképességű 
személyek számára még egy rövidebb utazás a 
metrón vagy a buszon is komoly kihívást jelenthet. 

45. https://bit.ly/2VU4aMT
46.  https://bit.ly/2S6drQZ

https://bit.ly/2VU4aMT
https://bit.ly/2S6drQZ
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Éppen ezért egy befogadó társadalomban 
a tömegközlekedés akadálymentessége 
létfontosságú. A modern eszközök és az 
infrastruktúra fejlesztése nagyban hozzájárult 
a tömegközlekedés használhatóságához. A 
„Wiener Linien”, Bécs fő tömegközlekedési 
vállalata számos megoldással segíti a speciális 
szükségletekkel rendelkező emberek utazását. Az 
osztrák főváros metróhálózatában multiszenzoros 
Infopontokat helyeztek el, amelyek tájékoztatást 
nyújtanak az utazók számára.

Az Infopontokon híreket és más, releváns 
információkat hallgathatnak meg egy 
beszédfelismerő weboldal segítségével. Ezeket 
a megoldásokat a Wiener Linien az osztrák 
vakok és gyengénlátók szervezetével szoros 
együttműködésben alkotja meg, teszteli és 
fejleszti. Az együttműködés az elmúlt 20 évben 
gyümölcsözőnek bizonyult, és megmutatja, 
hogy milyen előnyei lehetnek annak, ha egy 
tömegközlekedési vállalat együttműködik egy civil 
szervezettel.47

A krakkói tömegközlekedési infrastruk-
túra újratervezése

A tömegközlekedés beruházásai különösen 
fontosak egy növekvő városban. Krakkó, az egyik 
leggyorsabban fejlődő európai város, szintén szem 
előtt tartotta az akadálymentesítést. Az EU anyagi 
támogatásának köszönhetően Krakkó városa egy 
35 modern és energiatakarékos, alacsonypadlós 
villamosból álló új flottába ruházott be. A több mint 
100 km hosszú hálózaton közlekedő, kiöregedett 
villamosflottát folyamatosan váltja fel a 35 

47. https://bit.ly/3bAmGAl (P 315)
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modern és energiatakarékos, alacsonypadlós villamos.48 Az új villamosok 
akadálymentes használatot biztosítanak a babakocsival és kerekesszékkel 
közlekedők számára.

Amíg a magaspadlós járművek teljes cseréje nem történik meg, a nagyobb 
közlekedési csomópontokban a közlekedési vállalat emberei nyújtanak 
szakértő segítséget a speciális szükségletekkel rendelkező személyek 
számára. Az ő képzésüket az AENEAS keretén belül sikerült megvalósítani 
– az EU által finanszírozott projekt központjában az idősödő társadalom 
mobilitása állt. A projekt része volt még továbbá egy figyelemfelhívó 
kampány, amely a gyermekek és fiatalok idősekkel szembeni tiszteletteljes 
viselkedését népszerűsítette a tömegközlekedési eszközökön.49

48.  https://bit.ly/3eJbR10
49. https://bit.ly/2W8iDoL (P 270)

Krakkó modern, alacsonypadlós villamosokba fektetett be, amelyekkel csökkenti a károsanyag-kibocsátást és 
megkönnyíti a hálózat kerekesszékkel való használatát

https://bit.ly/3eJbR10
https://bit.ly/2W8iDoL
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Telebusz szolgáltatás Délnyugat-Hol-
landiában

Tegyük fel, hogy vidéken él, és az egyetlen 
buszvonalat, amivel a szomszédos városba 
utazott, megszüntették. Ez a feltételezés könnyen 
valósággá válhat, ha a tömegközlekedési 
vállalatnak olyan problémákkal kell szembenéznie, 
mint a sofőrhiány, a csökkenő bevétel vagy a 
költségcsökkentés. A telebusz vagy teletaxi 
szolgáltatások, gyakran nem hozzáférhetőek a 
külvárosokban vagy vidéken.50

A Hollandia délnyugati csücskében található 
Zeeland tartományban ezért létrehoztak egy 
taxiszolgáltatást, amely az egész tartományban a 
megszüntetett buszútvonalak mentén közlekedik. 
Az utasok előzetesen a „Haltetaxi” szolgáltatással 
jelezhetik az utazási szándékukat – a szolgáltatás 
ettől eltekintve úgy működik, mint egy átlagos 
buszjárat. A szolgáltatónak így lehetősége van 
arra, hogy csak az előre jelzett megállókban álljon 
meg, és nem kell alacsony kihasználtság mellett 
a teljes buszhálózatot üzemeltetni. A szolgáltatás 
minden nap este 23:00-ig használható, és 
átszállást kínál hagyományos tömegközlekedési 
eszközökre.51

Mi az értelme a kiváló tömegközlekedésnek, 
ha a díjak nem megfizethetőek mindenki 
számára? Ezt a kérdést vetették fel 2011-ben 
a bécsi városvezetők. 2012 májusa óta a teljes 
bécsi tömegközlekedési hálózat napi 1 euróért 
használható, amennyiben az utas éves bérletet 
vesz. A 365 euró árú éves bérlet bevezetése 

50.  https://bit.ly/2VImZnw
51.  https://bit.ly/2Y9ObNC

https://bit.ly/2VImZnw
https://bit.ly/2Y9ObNC
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óta az ilyen bérlettel utazók száma megkétszereződött. A legutolsó adatok 
szerint a bécsi lakosok 50%-a éves bérletet váltott.52 A legfrissebb becslések 
szerint Bécsben az utazások 40%-át tömegközlekedéssel teszik meg, míg az 
autóval megtett utazások aránya 30%. Az árcsökkentés, valamint a metró- 
és a villamoshálózat bővítése lehetővé tette, hogy sokkal több bécsi lakos 
számára legyen hozzáférhető a tömegközlekedés.53

52.  https://bit.ly/3cItuwa
53. https://bit.ly/3cTYYzB

A Hollandia délnyugati csücskében található Zeeland tartományban alacsony a népsűrűség

https://bit.ly/3cItuwa
https://bit.ly/3cTYYzB
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A női utasok biztonságos közlekedése 
Hamburgban

A nők a tömegközlekedést használók sebezhető 
csoportja, akik városi környezetben gyakran 
nem érzik magukat biztonságban, különösen 
csúcsidőn kívül. Ennek következményeként 
számos tömegközlekedési vállalat alkalmaz 
biztonsági személyzetet, illetve telepít biztonsági 
vagy megfigyelő infrastruktúrát. 

Németországban a városok és a tömegközlekedési 
szolgáltatók is tettek lépéseket a nők biztonságos 
utazása érdekébent Hamburgban 5900 biztonsági 
kamera őrködik a járműveken és a megállókban, 
emellett 400 fős biztonsági személyzet is vigyáz 
arra, hogy a nők is biztonságban használhassák 
a kiterjedt tömegközlekedési hálózatot.54 A 
biztonságot 177 segélyhívó oszlop is segíti. Ezek 
a segélyhívó rendszerek közvetlen kapcsolatban 
állnak a központi biztonsági irodával, és szükség 
esetén segítséget lehet kérni rajtuk.55 

54.  https://bit.ly/2zqED6j
55. https://bit.ly/359ku0o
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Varsó – akadálymentesítés

A lengyel főváros az egész városra kiterjedő 
kezdeményezést indított az akadálymentesítés 
érdekében. Ezt törvénnyel is segítették, amely 
kimondja, hogy minden útnak, köztérnek és 
épületnek meg kell felelnie az akadálymentesítésről 
szóló szabványoknak. A szabályozás 2017-es 
bevezetése után több évig tartott, mire a metró- 
és vasútállomásokat, valamint a buszmegállókat 
átalakították. Az állami beruházás nagy mértékben 
javította a csökkent mozgásképességű személyek 
akadálymentes busz- és metróhasználatát. 
Jelenleg a buszmegállók 87%-a felel meg az 
akadálymentesítésről szóló szabványoknak. A 
varsói átalakításokkal egyidőben 40 kilométernyi 
kerékpárutat is kiépítettek. A látássérült emberek 
közlekedését 64 hangos jelzőlámpa segíti.56

A széleskörű építkezések mellett Varsó új, 
alacsonypadlós villamosokat is beszerzett. A 
lengyel főváros 273 villamost vásárolt, amellyel 
a tömegközlekedés gyorsaságát és gyakoriságát 
is javítják.57 Ezeket az átfogó intézkedéseket az 
Európai Bizottság is elismerte: Varsó kapta meg 
az „Access City Award 2020” díjat. 

56.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
57.  https://bit.ly/2Y8wVYN
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Az alacsony kibocsátású zóna anyagi 
terheinek csökkentése Ghent alacsony 
jövedelmű csoportjainak számára

A belga Ghent városa 2020 elején alacsony 
kibocsátású zónát alakított ki.58 Az alacsony 
kibocsátású zónák ugyan a várakozásoknak 
megfelelően csökkentik a légszennyezés 
mértékét, de pénzügyi terhet rónak az alacsony 
jövedelemmel bíró gépkocsi-tulajdonosok 
számára. Ghent egyedi támogatási programmal 
állt elő: az alacsonyabb jövedelemmel bíró 
csoportok anyagi terheinek csökkentése 
érdekében a város 1000 euróval támogatja 
azokat, akik dízelautójukkal nem hajthatnak be a 
zónába, míg 750 euróval azokat, akiknek benzines 
járművüktől kell megválniuk.59 A támogatást az 
elmúlt három évben 350 lakos vette igénybe, a 
program pedig 2020 júniusában zárul le. A városi 
vezetők úgy vélik, hogy az alacsony kibocsátású 
zóna 2020-as bevezetésével a jelentkezők száma 
meg fog ugrani.60

58.  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190416_04334151
59.  https://bit.ly/2SbTd8f és https://bit.ly/2VF5XGx
60. https://bit.ly/3cIuCQq
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