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Kamionok: fizessen a károkat okozó! 
 
 
A Levegő Munkacsoport a megalakulása óta eltelt húsz évben gyakran játszotta Kasz-
szandra szerepét közérdekű környezetvédelmi ügyekben. Most a közigazgatás mégis-
csak foglalkozni kezdett néhány ilyen akut probléma orvoslásával. Vajon a pénzcsapok 
elzárása vezette volna őket arra a felismerésre, hogy a károkat az okozókkal kell 
megfizettetni a vétlen társadalom helyett?  
 
A külföldi kamionok üzemeltetői nálunk szinte semmit nem fizetnek, miközben jármű-
veik tönkreteszik az útjainkat, környezetünket, az itt élők egészségét. De a hazai ka-
mionok is gyilkolják az utakat, miközben rendkívül alacsony útdíjat fizetnek. Sokat hi-
vatkoznak arra, hogy a kilométer-arányos útdíj bevezetése esetén kénytelenek lenné-
nek a fuvardíjat emelni, ami a hazai lakosságot, illetve a vállalkozásokat sújtaná. Arról 
viszont nem beszélnek, hogy a a kamionok miatt mindenütt szaporodó kátyúk milyen 
hatalmas károkat okoznak a vétlen személyautósoknak. Tehát a kamionok által oko-
zott költségek most is léteznek, azonban ezeket mások fizetik meg! . A kormány pedig 
továbbra is halogatja a kamionok kilométer-arányos útdíjának bevezetését (amit 
egyébként néhány hónap alatt megtehetne). Svájcban, Németországban, Ausztriában 
és Csehországban már megtették ezt a lépést, és a kedvező tapasztalatok alapján 
Szlovákia is követi a példát. 
 
Évek óta olvasható a Levegő Munkacsoport honlapján: „Az utóbbi időben az autópá-
lyák építéséhez anyagot szállító nehéz tehergépkocsik hosszabb útszakaszokat tesz-
nek tönkre, mint amennyi kilométer autópálya épül.”1 Tavaly adta hírül a sajtó2, hogy 
a nagyon rossz állapotú 62-es út rendbetételére nem jut pénz. Az EU-forrásokból nem 
lehet, magyar forrás pedig nincs rá. Most bejárta a médiát a hír3, hogy a 62-es úton a 
kátyúk miatt 40 kilométeres, de hamarosan 20 kilométeres sebességkorlátozást kell 
bevezetni. Az amúgy sem jó állapotban levő utat az M6-os autópálya építéséhez követ 
szállító nehéz tehergépkocsik teljesen tönkretették. A helyzet annyira kritikussá vált, 
hogy közútkezelő végre leül tárgyalni az utat tönkretevő építőkkel… 
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1 http://www.levego.hu/kamionstop/ 
2 http://www.fmh.hu/fooldal-legfrissebb/20090130_a_62_es_utra_nincs_unios_forras 
3 http://index.hu/politika/bulvar/ut090130/ 
 


