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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Cél 
A tanulmány fő célja, hogy ismertesse, elemezze és – amennyiben lehetséges – mennyiségi 
szempontból áttekintse egy sor, a fenntartható mobilitás szempontjából lényeges 
ökoinnováció gazdasági hatásait. Gondos módszertani megközelítés, empirikus bizonyítékok 
és a meglévő tanulmányok eredményei alapján tíz ilyen ökoinnováció listáját terjesztették 
az Európai Parlament elé. A lista intermodális ökoinnovációkat tartalmaz, valamint a teher- 
és személyszállításra egyaránt kiterjed. A tanulmány megállapításai alapján a döntéshozók 
ajánlásokra és tanácsokra tehetnek szert. 
 
Háttér 
Az Európai Unió (EU) éppen most igazítja ki szakpolitikai keretrendszerét. A 2000-es 
lisszaboni stratégiát a 2010-es, úgynevezett Európa 2020 stratégia váltotta fel. Ez a 
stratégia a fenntarthatóság három dimenziójával (gazdasági, ökológiai, társadalmi) 
kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmaz, többek között az alábbi három kiemelt 
prioritást helyezve előtérbe: 
 

 intelligens növekedés (gazdasági, ökológiai) 

 fenntartható növekedés (ökológiai, gazdasági) 

 inkluzív növekedés (társadalmi). 

 
A következő évtizedben az uniós közlekedéspolitikát az „Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című új közlekedési fehér könyv alakítja majd, amelyet az 
Európai Bizottság 2011 márciusában tett közzé. A fehér könyv a versenyképes és 
fenntartható közlekedési rendszer jövőképét és annak fontos összetevőit ismerteti, 
valamint a következő évtized(ek)ben végrehajtandó 131 kezdeményezés hosszú 
felsorolását foglalja magában. 
 
A közlekedési fehér könyv legfontosabb célja, hogy a versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer fenntartása mellett az 1990. évi szinthez képest 2050-re legalább 
60%-kal csökkenjen a közlekedésből származó üvegházhatású gázkibocsátás. E cél 
elérésével a közlekedési ágazat támogatná azt az európai célkitűzést, miszerint a gazdaság 
egészének ÜHG-kibocsátását az 1990. évi szinthez képest 2050-re 80–95%-kal kell 
csökkenteni. 
 
A fehér könyv közzétételekor az EU-t még mindig érintették a 2008/2009-es gazdasági és 
pénzügyi válság növekvő hatásai. Emiatt még fontosabb megvizsgálni a fenntartható 
mobilitás előmozdítására irányuló szakpolitikák gazdasági hatásait, mivel ideális esetben az 
ilyen politikák a gazdasági válságból való kilábalást is támogatnák, még akkor is, ha úgy 
tűnik, hogy a válság elsősorban nem a mobilitási/logisztikai ágazatok, hanem a gazdasági 
és pénzügyi rendszerek szerkezeti hiányosságainak következménye. 
 
A gazdasági hatások vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a közlekedési ágazatban a 
gazdasági elemzések rendszerint két módszert helyeznek a középpontba: 1) Ha új 
közlekedési infrastruktúrákat vagy az útdíjakhoz hasonló általános politikákat kell értékelni, 
költség-haszon elemzést végeznek, amely egy közlekedési hálózati modellt alkalmaz és a 
felhasználók szempontjából többnyire a legerőteljesebb hatásokkal jár, azaz 
időmegtakarítással vagy költségváltozásokkal a közlekedésben részt vevők (egyének és 
iparág) által fizetett díjak vagy adók következtében. 2) Az utóbbi években fontossá vált egy 
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alternatív megközelítés, mivel egyre nagyobb szükség van az új – pl. az ÜHG-kibocsátások 
csökkentése céljából alkalmazott – közlekedési technológiák hatásainak felmérésére. Ez a 
szemlélet a jármű birtoklása és használata során felmerülő összes költségre helyezi a 
hangsúlyt, és általában a felhasználó szempontjából becsüli meg a megnövekedett 
beruházási költségek és (például az energiamegtakarítás céljából kifejlesztett hatékonyabb 
technológiáknak köszönhető) alacsonyabb energiaköltségek közötti egyensúlyt. A 
felhasználói szempont azonban jelentős közvetett hatásokat hagyhat figyelmen kívül, 
amelyek a közlekedés résztvevőitől eltérő szereplők és szintek – például a makrogazdaság, 
a hatások társadalmi csoportokon vagy régiókon belüli megoszlása, a globális 
versenyképesség – vonatkozásában lényegesek. 
 
Az ökoinnovációk gazdasági szempontjainak e tanulmány segítségével történő 
vizsgálatakor tehát világossá vált, hogy az elemzés egyik központi tényezője azon 
alapfeltevés kétségbe vonása, miszerint a felhasználói szemléletmód megfelelő és átfogó 
alapot szolgáltat a fenntartható mobilitással kapcsolatos politikai döntéshozatalhoz. A másik 
központi tényező annak elemzése, hogy az ökoinnováció elősegítheti-e a piac 
hiányosságainak megoldását, illetve hogy e hiányosságok milyen konkrét ökoinnovációval 
orvosolhatók. 
 
Módszertan 
A tanulmány az ökoinnovációk koncepcióján alapul, hogy az elemzéshez kiválassza a 
fenntartható mobilitás előmozdítására irányuló potenciális intézkedéseket. Az ilyen 
ökoinnovációknak mérsékelniük kell a közlekedés környezeti hatásait, bár nem feltétlenül 
ez a fő céljuk. Az ökoinnovációk ezen értelmezése alapján a következő módszertani lépések 
végrehajtására került sor, amint azt a különböző fejezetek is bemutatják: 

 Először is az 1. fejezet röviden ismerteti a szakpolitikai hátteret, a 2. fejezet pedig 
tisztázza a fontos szakkifejezéseket (pl. fenntartható mobilitás, ökoinnovációk), 
valamint általános áttekintést nyújt azon piaci hiányosságok okairól, amelyek a 
felsorolt ökoinnovációk révén vélhetően kezelhetők. 

 Másodsorban a közlekedési elemzések és a közlekedéspolitikai tanulmányok egy 
gyűjteménye alapján különféle ökoinnovációk értékelésére kerül sor, a 3. fejezet 
pedig részletesen elemzi a tíz legfontosabb ökoinnovációt. Ez a következőket foglalja 
magában: 
 Egy közös elemzési keret kidolgozása, amely az ökoinnovációk, valamint a 

közlekedésre, a környezetre, a vizsgált piaci hiányosságokra és a gazdaságra 
gyakorolt hatások, valamint adott esetben egy bizonyos ökoinnováció konkrét 
hatásainak ismertetését tartalmazza. 

 A tíz ökoinnováció értékelése az elemzési keret irányvonalai mentén. 
 Harmadsorban egy online felmérésre került sor a legfontosabb ökoinnovációk 

kiválasztásának megerősítése vagy elvetése céljából. A felmérés tudósokra, 
valamint a közlekedési ágazat érdekelt feleire, többek között a közlekedés 
résztvevőire és a döntéshozókra is kiterjedt. Az online felmérés legfontosabb elemeit 
a 3. fejezet, az összes eredményt pedig a III. melléklet tartalmazza. 

Elemzés és megállapítások 
Az 1. táblázat felsorolja a tanulmányban vizsgált tíz jelentős, növekvő számsorrendben M1-
től M10-ig jelölt ökoinnovációt. Ezek az általános jellegű, városi és hosszú távú 
intézkedések kombinációját foglalják magukban, valamint az összes közlekedési módot, a 
nem motorizált közlekedési módokat is ideértve. Ennek keretében a személy- és 
teherszállítással egyaránt foglalkoznak, az ökoinnovációk megvalósításához pedig különféle 
eszközök alkalmazására van szükség. 
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Ezek az ökoinnovációk vagy közvetlenül, megfelelő eszköz segítségével, vagy pedig 
közvetve, olyan keretfeltételek kialakításával valósíthatók meg, amelyek elősegítik egy 
adott ökoinnováció piaci bevezetését. Az esetek többségében több eszközből álló stratégiát 
kell alkalmazni, amely például a következőket tartalmazza: adók és díjak, tanúsítási 
rendszerek, szabályozás és szabványosítás, tájékoztatás, címkézés, piaci forgalmazás, az 
új technológiák előmozdítása, tervezés és infrastrukturális finanszírozás. 
 
1. táblázat:  10 jelentős, a fenntartható mobilitás előmozdítására irányuló 

ökoinnováció 

Sz. Terület Hangsúly Mód A fenntartható mobilitást 
előmozdító intézkedés Eszközök 

M1 P + F Általános Közút A közúti járművekre (azaz 
személygépkocsik, könnyű és nehéz 
tehergépjárművek) és a hozzájuk tartozó 
teherárukra vonatkozó CO2-hatékonysági 
szabványok 

Szabványok, 
adók és díjak, 
tájékoztatás 

M2 P + F Általános Valamennyi, 
közút 

A külső költségek internalizálása a 
(közúti) közlekedésben részt vevők által 
fizetett díjak révén – a közlekedésre 
kivetett adók újratervezése 

Adók és díjak, 
tanúsítványok 

M3 P + F Általános Valamennyi Szén-dioxid-semleges üzemanyagok: 
e-mobilitás a közúti járművek 
vonatkozásában (azaz többek között 
hibridek, csak elektromos meghajtású 
járművek, hidrogén-üzemanyagcellás 
járművek), valamint 
bioüzemanyag/biomassza/biogáz 
különösen a légi közlekedés számára 

Technológia, 
szabályozás 

M4 P + F Általános Közút, vasút A járművezető-képzés, a logisztikai 
képzés és oktatás, valamint a kiigazított 
működésirányítási rendszerek 
előmozdítása 

Tájékoztatás 

M5 P Városi Közút, PT, 
NMT 

Új multimodális, akadálymentes városi 
mobilitási elképzelések, megalkotva az 
„ötödik közlekedési módot”, valamint 
intermodális és interoperábilis elektronikus 
jegyrendszer 

Szabványok, 
technológia, 
piaci 
forgalmazás, 
tervezés 

M6 P Városi NMT A gyalogos és kerékpáros közlekedés 
előremutató tervezése megálmodott 
városokban – a szén-dioxid-mentes 
városi mobilitásra irányuló kísérleti 
projektek 

Tervezés, 
tájékoztatás 

M7 P Hosszú 
távú 

Vasút Nagysebességű vasúti gerinchálózat, 
ideértve a regionális hálózatokkal való 
összeköttetetéseket is 

Tervezés és 
finanszírozás, 
adók és díjak 

M8 F Hosszú 
távú 

Valamennyi Együttműködő logisztika – a logisztika 
optimalizálása a vállalati hálózatokban 

Tájékoztatás, 
technológia 
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M9 F Általános Közút, 
vasút, hajó 

A tengeri, vasúti és közúti teherszállítás 
intermodalitása, akadálymentes, webes 
alapú, multimodális előmozdítás, integrált, 
három közlekedési módot 
összekapcsoló szállítási láncok és a 
szűk keresztmetszetek felszámolása 

Tervezés, 
tájékoztatás, 
technológia 

M10 F Hosszú 
távú 

Hajó Tiszta tengeri szállítás – működési és 
műszaki intézkedések 

Szabályozás, 
technológia 

P = személyszállítás, F = teherszállítás, PT = tömegközlekedés, NMT = nem motorizált közlekedés 
Forrás: saját összeállítás 

 
Az ökoinnovációk közlekedésre gyakorolt hatásai közé tartozhat a közlekedés elkerülése, a 
modális váltás és a fejlettebb közlekedés. A közlekedés elkerülése vagy az utazás teljes 
mellőzését, vagy pedig az utazási távolság csökkentését jelenti egy másik úti cél 
kiválasztásával. A modális váltás egy fokozottabban környezetbarát közlekedési mód 
kiválasztását jelenti, a fejlettebb közlekedés pedig a közlekedés hatékonyságának – például 
egy jármű terhelésének növelésével történő – javítására irányuló intézkedésekre utal. 
Bizonyos esetekben, például amikor a jármű birtoklása és használata során felmerülő 
összes költséggel kapcsolatos hatások kiegyenlítődnek, előfordulhat, hogy egy adott 
ökoinnováció egyáltalán nem közlekedési hatással. 
 
A közlekedésben az ökoinnovációk környezeti hatásai a következő hét kategóriának 
legalább az egyikébe sorolhatók: az ÜGH-kibocsátások éghajlati hatása, levegőszennyezés, 
zaj, energia- és anyagforrások iránti kereslet (beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos 
hatások), balesetek, a természetre és a tájjellegre gyakorolt hatások, valamint városi 
elszigetelődés. Egy adott ökoinnováció az említett környezeti hatások közül rendszerint 
egynél többet is érint párhuzamosan. 
 
A fenntartható mobilitás gazdasági hatásai az alábbi hat különböző szempontból 
elemezhetők és mérhetők: felhasználói (egyéni felhasználók és az iparág), ágazati, 
makrogazdasági, társadalmi, megoszlás szerinti, hatósági és kormányzati. Az értékelési 
módszerek – és azok eredményei – szempontonként eltérőek. 
 
A szállítási ágazat és a fogyasztóvédelmi szervezetek érdekelt felei hajlamosak a 
felhasználói költségekre helyezni a hangsúlyt a közlekedéspolitikák megvitatásakor. 
Általában azzal érvelnek, hogy a költségcsökkentés gazdasági szempontból kedvező, mivel 
ezáltal csökkennek a termelési költségek és nő a versenyképesség, illetve csökkennek a 
közlekedési kiadások, teret hagyva egyéb felhasználási formáknak is. Ha az érme másik 
oldalát nézzük és ugyanezt az egyszerű közgazdasági elvet alkalmazzuk, a 
költségcsökkentés növelni fogja a közlekedés iránti keresletet, aminek következtében 
azonban növekedni fognak a közlekedés környezeti hatásai, és ez esetleg – a térségtől 
függően – az infrastruktúrák nagyobb mértékű szűkösségéhez és ezáltal forgalmi 
torlódásokhoz vezethet. A fenntarthatóság figyelembevétele a szakpolitikai döntések során 
azt jelenti, hogy eltérünk az egydimenziós értékelési céltól (például hagyományosan a 
felhasználói költségek csökkentésére helyezett hangsúlytól) és további szempontokat 
veszünk számításba. 
 
Ugyanez a feltétel érvényes a jóléti szempontra is, amely a hagyományos közlekedési 
költség-haszon elemzésen alapul, és nagyrészt az utazási idő megtakarításából teremt 
előnyöket. E módszernek a fenntartható mobilitás további gazdasági szempontjaiként a 
gazdasági növekedésre, a megoszlásra és az állami költségvetésekre gyakorolt hatásokat is 
tekintetbe kell vennie. Ezt az álláspontot a közelmúltban a Nemzetközi Közlekedési Fórum 
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(ITF) is támogatta, amely hangsúlyozta, hogy „a közlekedési beruházások értékelési 
módszerei alapos felülvizsgálatra szorulnak, nagyobb hangsúlyt helyezve a növekedésre és 
foglalkoztatásra annál, mint ami a költség-haszon elemzés és a több szempontú elemzés 
szokásos módszereinek esetében megfigyelhető” (ITF 2011b, 8. o.). 
 
Néhány számadatnak különböző nézőpontokból kell szemléltetnie a fenntartható mobilitás 
gazdasági hatásait. Ha a felhasználói szempontot és a CO2-csökkentési költségek becsléseit 
nézzük három különböző intézkedés esetében, az eredmények széles spektrumát kapjuk: 
amennyiben az új autókra vonatkozóan a CO2-kibocsátási követelményeket 130 gCO2/km-
es határértékben állapítják meg 2012-ben, az 100 €/tCO2 csökkentési haszonnal jár a 
német autótulajdonosok számára a 2008 és 2020 közötti időszakban. Ezzel szemben a 
bioüzemanyagok vonatkozásában a csökkentés költségeihez fűződő megtakarítás 2020-ban 
132–322 €/tCO2 között mozogna. Ami a tengeri hajózást illeti, ez esetben a becslések 
szerint lassú hajózással a CO2-kibocsátások 28%-os megtakarítása érhető el 0 €/tCO2 
csökkentési költség mellett. Hangsúlyozni kell, hogy a pontos számadatokat több 
paraméter is erőteljesen befolyásolja, így például az olajárak alakulása, a választott 
leszámítolási kamatláb vagy a technológiaelsajátítás hatásai. 
 
A jóléti szemponttal kapcsolatos megállapításokról lehet beszámolni a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés terén hozott intézkedésekre irányuló beruházások hatásaival 
összefüggésben, amelyek esetében a becslések szerint a költség-haszon ráta mintegy 3 és 
14 között mozog, sőt kivételes esetekben elérheti akár a 30-at is, ha az összes hatást (pl. 
jobb egészségi állapot) figyelembe vesszük. Ha a makrogazdasági szempontot vesszük 
alapul és ismét megvizsgáljuk a németországi személygépkocsikra vonatkozó CO2-
kibocsátási követelmények bevezetésének kérdését, megállapíthatjuk, hogy 2020-ra a GDP 
30 milliárd euróval növekedhetne, miközben a fogyasztók 12 év alatt 79 milliárd euróval 
kevesebbet költenének fosszilis tüzelőanyagokra. E megtakarítás jelentős hányadát 
azonban csökkentett üzemanyagadók tennék ki, ami az állami bevételek szempontjából 
akár drasztikus következményekkel is járhat. 
 
Ajánlások  

Az ökoinnovációkkal kapcsolatos elemzésünk rámutat arra, hogy egy több eszközből álló 
stratégiára van szükség a fenntartható mobilitás előmozdításához és a kedvező gazdasági 
hatások eléréséhez. Saját elemzésünk és az online felmérés válaszadói szerint is a három 
legfontosabb ökoinnováció körébe sorolható a közúti járművek CO2-hatékonyságára 
vonatkozó szabványok meghatározása, a külső költségek internalizálása és a szén-dioxid-
semleges üzemanyagok közlekedési ágazatban történő bevezetése. Ez utóbbi esetben a 
közúti közlekedési ágazatban az e-mobilitást javasoljuk, míg a légi közlekedés 
szempontjából a bioüzemanyagok tűnnek különösen megfelelőnek. E három 
ökoinnovációnak az a közös jellemzője, hogy szakpolitikai döntésekkel közvetlenül 
végrehajthatók, azaz szabványok megállapításával, valamint a bioüzemanyagok 
felhasználására vonatkozó adómértékek vagy kvóták meghatározásával – különösen a légi 
közlekedésben –, ez utóbbihoz pedig célzott K+F programok is kapcsolódnak. 
 
Ez a politikai csomag szinergiákat teremt az egyes szakpolitikák között, és csökkenteni 
fogja az európai közlekedés helyi és globális környezeti hatásait. Egyúttal elő fogja 
mozdítani a járművekkel, motorokkal és üzemanyag-technológiákkal kapcsolatos 
technológiai fejlődést, valamint fokozza az energiabiztonságot, e két tényező pedig ennek 
fejében várhatóan javítja majd Európa versenyhelyzetét 
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Egy radikálisabb, de szintén fontos politikai csomag az új városi mobilitás kialakításával 
kapcsolatos elképzelésekből áll, ez nem más, mint az „ötödik közlekedési mód”, valamint a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés előmozdítása a megálmodott városokban. Mindkettő a 
városi térségekre és a magatartás megváltoztatására helyezi a hangsúlyt. Ezek az 
ökoinnovációk új technológiák – például kis elektromos városi járművek, vagy az ötödik 
közlekedési móddal kapcsolatos tájékoztatásra, foglalásra, használatra és számlázásra 
vonatkozó egységes és szabványosított integrált rendszerek – fejlesztését is szükségessé 
teszik. Itt az EU-ra fontos szerep hárul az integrált rendszer egységesítése terén, annak 
érdekében, hogy az Európa-szerte alkalmazható legyen, és végeredményben ne egy 
megosztott, régiónként eltérő műszaki megoldás szülessen. 
 
A jelentős ökoinnovációk felsorolása egy másfajta ökoinnovációt is tartalmaz, amelynek 
végrehajtása szorosan függ az iparágon belüli alkalmazkodási eljárásoktól. Ezek közé 
tartozik például az ökovezetés, valamint a működésirányítási rendszerek, az együttműködő 
logisztika és a három szállítási módot összekapcsoló intermodalitás. Úgy tűnik, hogy az 
ilyen típusú ökoinnováció esetében nem valósítható meg a közvetlen politikai végrehajtás. 
Ehelyett a szakpolitikák alkotói számára előírnák olyan keretfeltételek kialakítását, amelyek 
új együttműködési formákat tesznek lehetővé annak érdekében, hogy a fuvaroztatók és a 
közlekedési ágazat – a versennyel és monopolizációval szemben – közösen küzdjék le az 
akadályokat és fokozzák az együttműködést. 
 
A fenntartható mobilitás gazdasági vonatkozásait hat különböző szempontból lehet 
értékelni: felhasználói, ágazati, makrogazdasági, társadalmi, megoszlás szerinti, hatósági 
és kormányzati. Az értékelés eredményei a választott szemponttól függően eltérőek 
lehetnek. A megbeszéléseken és a döntéshozatal során általában a felhasználói szemponton 
alapuló értékelések vannak túlsúlyban. Ennek egyik oka, hogy a közlekedés terén kevés 
olyan tanulmány van, amely a makrogazdasági vagy a megoszlás szerinti szempontot 
alkalmazza annak érdekében, hogy teljes képet alkosson a gazdasági hatásokról. Ilyen 
tanulmányokat találhatunk például az éghajlat-politika terén, amelyek alátámasztják az ún. 
„Green New Deal” koncepcióját. A közlekedéspolitika terén is hasonló tanulmányokat kell 
készíteni az innovációk közvetett és rendszerszintű hatásairól. 
 
Összességében a fenntartható mobilitás gazdasági szempontjai kétségtelenül lényegesek a 
szakpolitikai döntések szempontjából. A közlekedési ökoinnovációk közvetett és hosszú 
távú hatásainak megfelelő értékelése vélhetően rávilágít majd arra, hogy az esetek 
többségében a hosszú távú előnyök meghaladják a potenciális rövid távú veszteségeket. 
Tehát a szakpolitikák kidolgozása arra szolgál, hogy megfelelő ösztönzőket vezessenek be a 
rövid távú veszteségek – ha vannak ilyenek – leküzdésére, a hosszabb távú előnyök 
elérése érdekében. 
 


