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Fenntartható áruszállítás:  
cél vagy mítosz? 
 
 
„Drámai kihívások előtt állunk, és nincs sok időnk. Hogyan változtas-
sunk, hogy az emberiség megmaradjon a bolygónkon?” – Ezekkel a 
szavakkal vezette be az elnöklő Frank Spengler azt a tanácskozást, 
amely a teherfuvarozás környezeti ártalmainak csökkentési lehetősé-
geit vitatta meg. A Fenntartható áruszállítás: cél vagy mítosz? című 
rendezvény, amelyre 2008. szeptember 9-én került sor Brüsszelben, az 
Európai Bizottság által finanszírozott ETTAR-program1 negyedik és 
egyben záró tanácskozása volt. (A Levegő Munkacsoport képviselője 
már egy korábbi tanácskozáson is részt vett, ahol vezérszónok volt.2) 
 
 
Felkészültünk-e az éghajlatváltozásra? 
 
Az első előadást3 Anders Levermann professzor, a Potsdami Éghajlatkutató In-
tézet kutatója tartotta. (Az intézet az Európai Bizottság és Angela Merkel né-
met miniszterelnök hivatalos tanácsadója.) Elöljáróban rögzítette: már régóta 
senki sem vizsgálja, hogy a szén-dioxid és bizonyos más gázok a légkörben 
üvegházhatást okoznak-e, ugyanúgy, ahogy azt sem kutatják, hogy létezik-e a 
gravitáció. A szén-dioxid üvegház-hatása ugyanis már több mint 100 éve is-
mert fizikai tény. Már sokat tudunk ennek a hatásnak a visszacsatolásairól, és 
azt már kétség nélkül ki lehet jelenteni, hogy ezek összességében pozitívak, 
vagyis a folyamat saját magát erősíti. Erre példa, hogy ha elolvad az óceáno-
kon a jég, akkor kevesebb hő verődik vissza; a víz sokkal inkább elnyeli hőt, 
mint a jég, tehát gyorsabban melegszenek az óceánok, és így egy ördögi kör 
alakul ki. A kedvezőtlen folyamatok, úgy tűnik, sokkal hamarabb következnek 
be, mint ahogy azt a tudósok gondolták. Így például az Észak-sark jege sokkal 
gyorsabban olvad, mint amit a modellek korábban előre jeleztek. Jó hír vi-
szont, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint még van lehetőség a 2 Celsius 
fok felmelegedés alatt maradni, ami az Európai Unió célkitűzése. Ehhez azon-
ban azonnali cselekvésre van szükség. A kibocsátásokat 2050-ig legalább 50 
százalékkal kell csökkenteni, 2100-ig pedig nullára. Ezt most el kell kezdeni. 
Meg kell határozni, hogy mennyi egy főre jutó üvegházhatású gázt szabad 
évente kibocsátani, és ebben az egyes országoknak közelíteniük kell egymás-
hoz. (Vagyis a gazdagabb országoknak jóval nagyobb csökkentést kell végre-
hajtaniuk, mint a szegényeknek.) 
 
Alan McKinnon, az Edinburgh-i Heriot Watt Egyetem professzora előadásában4 
azt a kérdést vizsgálta, vajon lehet-e javítani az áruszállítás teljesítményét és 
                                                 
1 www.ettar.eu 
2 Ld. http://www.levego.hu/lelegzetnyi/0803.htm 
3 http://www.ettar.eu/download/Levermann.pdf 
4 http://www.ettar.eu/download/McKinnon.pdf 
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egyúttal csökkenteni az általa okozott környezetterhelést. Az Európai Unió 
gazdasági egyre szállításigényesebb, vagyis az árufuvarozás teljesítménye 
gyorsabban növekszik, mint a GDP. Ez azonban nem minden tagországra érvé-
nyes. Egyes országokban még csökken is a szállításigényesség. Ez viszont 
részben abból adódik, hogy a szállításigényes tevékenységeket más országok-
ba helyezik át, így tulajdonképpen csak átterhelés történik. Kedvező, hogy az 
üzemanyag-hatékonyság javul, de a növekvő teljesítmény ezt több mint sem-
legesíti. Egy felmérés során 600 európai, amerikai és japán vállalatot kérdez-
tek meg, mi ösztönzi őket arra leginkább, hogy zöldítsék a szállításukat. A vá-
laszok között az első helyen volt a logisztika optimalizálása, ezt követette a 
vállalat megítélése, arculata, majd a költségcsökkentés. Az államnak rendkívül 
fontos szerepe van a teherszállítás környezetbarátabbá tételében. Erre jó példa 
a brit közlekedési minisztérium „Legjobb áruszállítási gyakorlat” programja,5 
ami rendkívül hatékonynak bizonyult: a program eredményeként az áruszállí-
tásban három év alatt 240 000 tonna szén-dioxid kibocsátását sikerült elkerül-
ni. Egy tonna kibocsátás megelőzése az államnak 8 fontjába került, ami igen 
kifizetődő. A vállalatok pedig pénzügyileg is sokat nyertek a programmal az 
üzemanyag-megtakarítás és a szállítási költség csökkenése révén.  
 
Az egyik hozzászóló a szén-hitelkártya bevezetésének gondolatát vetette fel: 
mindenki egyformán megkapja a felhasználható szén-mennyiségére szóló hi-
telkártyát, és ha az elfogy, akkor a mindenkori piaci áron vásárolhat további 
mennyiségeket azoktól, akiknek még nem merült ki a hitelkártyájuk.  
 
Egy másik hozzászóló azzal szemléltette a sürgős cselekvés szükségességét, 
hogy az éghajlatváltozás miatt elkerülhetetlenül bekövetkező tengerszint-
emelkedés esetén az összes tengeri kikötőt folyamatosan át kell majd helyezni, 
ami óriási költséggel jár majd – annál is inkább, mert egy nagy kikötőt 30-90 
éves megtérülésre terveznek. Szintén át kell helyezni az USA nagy repülőterei-
nek többségét, amelyek a partok mentén helyezkednek el a tengerszinttől 
számított legfeljebb egy méter magasságban. 
 
Felmerült, hogy túl sok az üres fuvar. Ennek egyik oka, hogy még mindig tila-
lom sújtja a kabotázst (vagyis, hogy egy külföldi rendszámú tehergépkocsi egy 
másik országban belföldi szállítást végezzen), így ezeket a tilalmakat el kell tö-
rölni. 
 
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szállítási költségek az összes termelési 
költségnek csak kis részét teszik ki, ezért igen jelentősen kellene emelni a 
szállítást terhelő adókat, díjakat, ha érdemi változást akarunk elérni. 
Elmondták, hogy egyre több vállalat (köztük a Kuehne+Nagel, a Deutsche 
Bahn és a Deutsche Post) számítja ki szállításainak széndioxid-kibocsátását 
annak érdekében, hogy csökkentse azt. A Kuehne+Nagel szállítmányozó cég 
képviselője beszámolt arról, hogy nekik még pénzügyi előnyei is származtak 
ebből, új üzleteket tudtak így szerezni.  
                                                 
5 www.freightbestpractice.org.uk 
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Egekbe szökő üzemanyagárak? 
 
Ezután négy csoportra osztották a résztvevőket. A csoportomban, amelynek 
témája az üzemanyagárak, illetve az elfogyó olaj volt, jelentéstevőnek válasz-
tottak, vagyis nekem kellett a plenáris ülésen összefoglalnom a csoport megál-
lapításait:  

• Az olajtársaságok és befolyásos politikai erők is érdekeltek az olajár nö-
vekedésében. Ettől függetlenül is tény, hogy az olcsón kitermelhető olaj 
korszakának vége. Ezért az olaj ára elkerülhetetlenül növekedni fog. 

• Nem látható előre az áremelkedés üteme. Már most fel kell készülni rá, 
mert minél kevesebb időnk lesz rá, annál nehezebbé válik az alkalmaz-
kodás. Az áremelkedésből azok kerülnek ki győztesen, akik erre előre 
felkészülnek. 

• Csökkenteni kell az olajfogyasztást. Javítani kell a szállítás hatékonysá-
gát, meg kell változtatni a vevőkkel való viszonyt. Az Egyesült Államok-
ban például az utóbbi időben számos vevő megelégedett a földi szállítás-
sal a légi helyett a megemelkedett üzemanyagárak miatt. Ez azt jelenti, 
hogy az áru gyors eljuttatása sok esetben nem olyan fontos, mint koráb-
ban hittük. 

• A vasút csak kisebb részben tudja átvenni a közút szerepét. 
• A vevők nem hajlandók bármekkora árat megfizetni, ezért tovább fog fo-

kozódni a verseny a fuvarozók között. 
• Az információtechnológia új lehetőségeket nyújt, amit ki kell használni. 
• A személyszállítás nagymértékben csökken, ami új lehetőséget biztosít 

majd az áruszállítás részére (például nem lesznek dugók). 
• A cégek takarékoskodni fognak az anyagokkal, hogy minél kevesebbet 

kelljen szállítani: a mennyiség növelése helyett a minőség javítására 
összpontosítanak. 

• Az olajár-emelkedésnek nem csak hátrányai vannak, hanem sok új lehe-
tőséget is nyújt a gazdaság számára. 

• A kormányoknak fokozatosan emelniük kellene az üzemanyagadókat, 
hogy a gazdaság szereplőit előre tudjanak alkalmazkodni, és ne hirtelen, 
sokkszerűen érje őket az árak megugrása.  

 
Az utolsó pontot én javasoltam, és mind a csoport, mind a plenáris ülés tel-

jesen egyetértett vele. Ugyanakkor néhányan kétségüket fejezték ki, hogy a 
kormányok politikailag vállalnának-e egy ilyen intézkedés-sorozatot. Többek 
szerint azonban reményre adhat okot azoknak az államoknak a példája, ahol 
már most is magas az üzemanyagadó: a tapasztalatok azt mutatják, hogy ők 
sokkal könnyebben vészelték át az olajár-robbanást, mint azok az országok, 
ahol az üzemanyagadókat alacsonyan tartják. 
 
Brüsszel, 2008. szeptember 9. 
 
Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 


