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DR. OROSZ SÁNDOR (MSZP Környezetvédelmi Munkacsoport elnöke): …Olyan 

idő van, amikor a pártpolitikai csatározásoktól hangos az ország, és ekkor két nyilvánvalóan 
nem koalíciós partner párt zöldtagozatának az emberei közös konferenciát tartanak, ez 
mindenképpen a szokványosat meghaladja. Egyidejűleg jelzi, hogy a fenntarthatóság 
jegyében való gondolkodás nem idegen egyik párttól sem. Ami a közvetlen ügyet illeti, 
nagyon rövid szeretnék lenni, hiszen azért jött össze a konferencia, hogy hozzáértők 
elmondják, és véleményt formáljunk. A meghívó elején szerepel: a közúti áruszállítás egy 
korszerű gazdaság nélkülözhetetlen eleme. Természetesen biztos, hogy így van, ugyanakkor 
vizsgálnunk kell, hogy vajon a szállítás és a fenntarthatóság valóban ilyen szigorúan 
összefüggő kényszer-e, mint amit ez az első mondat jelent. Feltétlenül fontosnak tartom, hogy 
csak azt szállítsuk, amit feltétlenül szükséges. Hiszen lehet, hogy korszerű tejüzem működik 
Budapesten és Fehérváron is, de hogyha mindkettőből elindul egyidejűleg egy-egy kamionnyi 
tejszállítmány, az egyik Budapestről Fehérvárra, a másik Fehérvárról Budapestre, akkor mégis 
csak meg kell kérdezni, hogy ezekre a szállításokra vajon milyen megfontolások miatt van 
szükség. 

Rendkívül fontos, hogy közúton csak azt szállítsuk, ami elkerülhetetlenül és kizárólag 
csak közúton szállítható. Ebbe az irányba kell, hogy hasson minden szabályozó. A környezeti 
kockázatok csökkentését el kell tudnunk érni, hogy ha mindezek után még mindig marad 
forgalom, és nyilvánvaló, hogy annak kell a költségeket állnia, akinek az érdekében mindezek 
a költségek felmerülnek. Ami több dolgot is jelent: jelenti egyidejűleg a kockázatok 
csökkentését szolgáló pénzalap létrejöttét, és jelentheti a még így is óhatatlanul előálló károk 
rendezéséhez szükséges pénzeszközöket.  

Az ember, amikor rövid ideje van, igyekszik nagyon tömör lenni, én ezeknek a 
gondolatoknak az előrevetítésével kívánok önöknek jó konferenciát, átadom a szót Illés 
Zoltán úrnak.  

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN (FIDESZ Zöld Tagozata alelnöke): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel üdvözlöm a konferencián megjelenteket, és külön 
megköszönöm az elnökség nevében mindazoknak a részvételét, akik kérésünkre elvállalták, 
hogy a mai napon előadást tartanak. Én a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Zöld 
Tagozatának alelnökeként és a frakciónk tanácsadójaként vagyok itt. Régen rossz és nagy baj, 
ha az elnökség önmagát dicséri, én mégis kénytelen vagyok ezt megtenni. Lukács András 
említette egy hónappal ezelőtt ezt a súlyos problémát, amely fokozódni fog Románia és 
Bulgária csatlakozása által, nevezetesen a kamionforgalom okozta komoly gondokat. Az ötlet, 
hogy tartsunk konferenciát, az enyém volt, és Orosz Sándor az első szóra csatlakozott hozzá. 
Szeretném megköszönni az MSZP-nek ezt a készségességet, nemcsak Sándornak, hanem a 
frakció vezetőjének is, Lendvai Ildikónak, valamint az MSZP valamennyi munkatársának, 
Kovács Pállal az élen, akik részt vettek itt az előkészületi munkákban és természetesen a saját 
kollégáimnak is, akik dolgoztak ezen az ügyön: Szép Zsuzsának, a Levegő Munkacsoport 
sajtósának és természetesen Lukács Andrásnak és kedves kollégáinak. És azért fontos ezt 
most megtennem az elején, mert rengeteg munkájuk van abban, hogy ma önök itt ezen 
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konferencia kapcsán erről a fontos témáról tudnak értekezni. Bíztatnám is mindjárt önöket, és 
ezért mondtam az előzőeket, hogy használják ki a lehetőségeket. Tudatosan úgy építettük fel a 
programot, hogy egy-egy előadás után nem véletlenül vannak odatéve a kérdések és a 
válaszok. A legnagyobb balgaság lenne várni arra, hogy majd a végén lehet kérdezni. Minden 
egyes témára, minden egyes előadó elmondott gondolataira rá kell ugranunk, kérdezni kell, 
véleményt kell formálni. A konferencia csak abban az esetben lesz interaktív és eleven, ha 
önök megosztják az előadókkal, mivelünk a gondolataikat. Hölgyeim, Uraim! Kívánok jó 
konferenciát.  

 
MÉSZÁROS PÉTER, a konferencia levezető elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Valóban ez egy jó indítás volt, amit Zoli mondott, hogy ne innen 
kinyilvánítások történjenek, és ott pedig a közönség passzívan hallgat és aztán elmenekül. 
Tehát minden blokkban van egy tízperces konzultációs, vitás rész, csak hát szűk az egész 
keret. Bozzay Erikát kérjük fel, a GKM infrastruktúraszabályozási főosztályvezetőjét a 
bevezető előadás megtartására, ami ebből a szempontból elég lényeges lesz, hiszen a GKM 
viszi most ezt az ügyet szabályozási szempontból. 

 
BOZZAY ERIKA: Köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék mindenkitől 

Felsmann Balázs szakállamtitkár úr nevében elnézést kérni, nagyon szeretett volna eljönni a 
konferenciára és önökkel tanácskozni, de az utolsó pillanatban közbe jött neki valami, engem 
kért meg, hogy helyettesítsem. Megpróbálom ezt teljes mértékben megtenni, bár ez nem lesz 
egyszerű. Amint elhangzott, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
infrastruktúraszabályozási főosztályának vezetője vagyok. Tehát ebből is fakadóan alapvetően 
a szabályozási elemekről szeretnék majd önöknek beszélni. Arról, hogy az államnak, a 
központi közlekedési kormányzatnak milyen szerepe, lehetősége van a szabályozás útján 
ennek a kérdésnek a befolyásolásában. 

Orosz úr bevezetőjében már idézte azt a nyitó mondatot, ami a meghívóban is 
szerepelt, miszerint a közúti áruszállítás egy korszerű gazdaság nélkülözhetetlen eleme, de 
amint önök is olvasták, folytatódik ez a gondolat egy olyan tényezővel, ami a közúti 
áruszállítási tevékenységgel együtt járó negatív körülményekre hívja fel a figyelmet, 
nevezetesen, hogy a közúti áruszállítás növekvő volumene növekvő környezetterhelést, 
túlterhelt közúthálózatot eredményez. Azt gondolom, hogy ha az egész közlekedési rendszert 
komplexen vesszük, és nemcsak az áruszállításra koncentrálunk, hanem azt is figyelembe 
vesszük, hogy a személyszállításon belül is egyre inkább az egyéni közlekedés volumene 
növekszik meg a közösségi közlekedés terhére, akkor összességében még inkább egy olyan 
problémával szembesülünk, amely még inkább fokozza mind a növekvő környezetterhelést, 
mind a közúthálózat további terheltségét.  

Ugyanakkor, ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, egy összetett kérdésről van szó. 
Mivel azt sem vitathatjuk, hogy nemzetgazdasági szempontból mégis csak egy fontos ágazat, 
tényező az áruszállítás, Magyarország geopolitikai helyzetéből is adódik az, hogy ebben a 
gazdasági ágazatban jelentős szerepünk van, és tulajdonképpen ez is egyik fontos célunk, 
hogy különösen a nyugati-keleti irányú áruáramlási kapcsolatokban elősegítsük különösen az 
infrastrukturális feltételek magas színvonalú létrehozásával az ágazatnak a működését. 
Viszont, itt is rögtön visszautalnék Orosz úr felvetésére, hogy ennek is számos tényezője van. 
Valóban indokolt-e minden esetben egyik helyről a másikra árut szállítani.  

Ugyanakkor azt gondolom, hogy az államnak egyfelől fontos feladata, hogy ezeket a 
gazdasági szempontokat is figyelembe vegye, a másik oldalról viszont nagyon fontos feladata, 
hogy figyelemmel legyen környezetvédelmi, ökológiai követelményekre is. Tehát 
tulajdonképpen az államnak a közlekedéssel kapcsolatos tevékenysége során, a 
közlekedéspolitikájának kialakítása során elengedhetetlenül fontos, hogy folyamatosan 
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figyelembe vegye és valahogy megpróbálja egyensúlyban tartani a társadalom és a gazdaság 
alapvető mobilitási igényeit, de másfelől az ökológiai követelményeket és elvárásokat, a 
környezet minél magasabb szintű védelmét. 

Az is elhangzott már a bevezető gondolatok között, hogy nemcsak magyarországi 
viszonylatban jelentkezik problémaként ezeknek a különböző, egyaránt fontos érdekeknek az 
összhangba hozása és a közöttük lévő egyensúlynak a megteremtése, hanem európai uniós 
viszonylatban is. Azt gondolom, hogy ez is ismert ebben a körben, hogy az Európai Unió 
közlekedéspolitikájának is nagyon fontos célkitűzése az úgynevezett fenntarthatóságnak a 
biztosítása, a fenntartható közlekedéspolitika minél szélesebb körű megvalósítása. Ez 
megjelenik az Európai Unió közlekedéspolitikájáról szóló Fehér könyvben is, és ezek a 
fenntarthatósági igények hangsúlyozottan jelennek meg az Európai Unió közlekedéspolitikai 
célkitűzései között. Ennek is az a lényege, hogy egyfelől természetesen szeretnék fenntartani 
a mobilitást, sőt azt valamennyire növelni mind az áruk, mind a személyek mozgása 
tekintetében, de nagyon fontosnak tartják mind a közlekedésbiztonság érvényesülését, mind 
pedig a közlekedés okozta környezeti károk – legyenek azok a levegőszennyezéssel, zajjal, 
különböző rezgésártalmakkal kapcsolatos tényezők – csökkentését. Tehát végeredményben az 
Európai Unió is azt fogalmazta meg célként, hogy ennek a fenntartható közlekedéspolitikának 
meg kell oldania egyrészről a forgalom növekedésével, a zajjal, a szennyezéssel kapcsolatos 
problémákat, és biztosítania kell a környezetbarát közlekedési módok alkalmazását, valamint 
a társadalmi, környezeti költségek teljes mértékű internalizálását.  

Talán azt is érdemes kiemelni, hogy ennek a közlekedéspolitikának is nagyon fontos 
eleme az, hogy a közlekedési szektort megpróbálja egy egységes egészként tekinteni és 
különösen nagy hangsúlyt szeretne fektetni a környezetkímélőbb közlekedési ágazatokra, 
vagy ha csak a szállításnál maradunk a környezetkímélőbb szállítási ágazatokra, és ezen belül 
is különösen nagy hangsúlyt helyez a vasúti közlekedés, a vasúti áruszállítás arányának a 
növelésére, hiszen ezt egy környezetkímélőbb megoldásnak találja, és ezt szeretné a maga 
eszközeivel ösztönözni, és a célja a vasúti közlekedés fejlesztése. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy a közúti közlekedés vagy a közúti áruszállítás szempontja és ennek a szektornak 
a fejlesztése ne lenne fontos cél, de mindenképpen egy nagyobb egyensúlyra törekedne az 
Európai Unió a különböző szállítási módozatok között, illetőleg erre is nagy törekvések 
vannak, hogy ne csak a vasúti árufuvarozás, hanem a különböző kombinált fuvarozási 
lehetőségeket is ösztönözze. 

A magyar közlekedéspolitika ennyiben szervesen illeszkedik az Európai Unió 
közlekedéspolitikájába, hiszen a magyar közlekedéspolitikában is fontos szempontot jelent 
ezeknek az előbb említett szempontoknak az összhangba hozása és a fenntarthatóság 
követelménye vagy a fenntarthatóság szempontja megjelenik ebben a magyar 
közlekedéspolitikai célkitűzésekben is. Tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalva, a 
fenntarthatóság jegyében egyfelől cél lenne a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, minél 
magasabb színvonalon történő fejlesztése, de lehetőség szerint olyan módon, hogy ez a 
fejlesztés, infrastruktúrabővítés környezetbarát módon történjen meg.  

Azt gondolom, hogy az is ismert, hogy ezek az infrastruktúrafejlesztési prioritások 
jelen vannak a kormány konvergenciaprogramjában is, tehát továbbra is kiemelt 
jelentőségűnek tekinti a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Itt egyrészt fontosnak tartja 
természetesen a közúti közlekedési infrastruktúra, tehát a közúthálózat fejlesztését, ez a 
nemzetgazdasági beruházásokon belül továbbra is nagy jelentőséggel bír. Az is talán ismert, 
hogy nagyon jelentős európai uniós források is állnak rendelkezésre ennek a közlekedési 
infrastruktúrának a fejlesztésére, elsősorban a közlekedési operatív program az, amelynek 
keretében közösségi források felhasználhatóak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. És itt 
rögtön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az infrastruktúrafejlesztési politikán belül is 
egy egységes szemléletet próbál megvalósítani a közlekedéspolitikai célkitűzések többsége. 
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Tehát itt sem csak a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésére koncentrálna az új 
Magyarország fejlesztési terv, hanem nagyon fontos szerepet szán az egyéb közlekedési 
módok fejlesztésére is.  

Az Európai Unió esetében elsősorban a kohéziós alapból, valamint a strukturális 
alapból érkeznek nagyon jelentős összegek a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a 
közlekedés fejlesztésére a 2007-2013 közötti időszakban az új Magyarország fejlesztési 
tervben mintegy 2000 milliárd forint áll rendelkezésre és ebből a közlekedési operatív 
program keretében mintegy 1700 milliárd forint, és alapvetően a KözOP-ból rendelkezésre 
álló összeg közel fele a főúthálózat, alapvetően a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére 
fordítható, míg az összeg másik fele a vasúti közlekedés fejlesztésére, a közösségi közlekedés 
fejlesztésére fordítódna és valamennyi részben természetesen a vízi út fejlesztésére, valamint 
a korábban is említett már közlekedési módváltást lehetővé tevő helyszínek, intermodális 
logisztikai központok támogatására szolgálna.  

Természetesen ezeken az európai uniós forrásokon kívül más források is rendelkezésre 
állnak úgymond hazai költségvetési forrásból, valamint a különböző úti bevételekből 
származó útpénztár forrásainak egy része is a közúti infrastruktúra fejlesztésére fordítódik.  

Mindez hogy kapcsolódik a témához? Ezek az infrastruktúrafejlesztések 
hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy maguk a gyorsforgalmi úthálózatok minél jobban 
fejlődjenek, bővüljenek, és ezáltal mondjuk jelentős mértékben csökkenjen a párhuzamosan 
vezetett országos főutaknak vagy ezeknek a településeken átívelő szakaszainak a forgalma. 
Persze itt rögtön felvetődik az a kérdés, hogy abban az esetben, hogy ha a gyorsforgalmi 
úthálózatok fejlődnek is, és minél több útszakasz kerül megépítésre a gyorsforgalmi úthálózat 
keretében, de ezeknek a használatáért díjat kell fizetni, akkor valóban elérhető-e az a cél, hogy 
azokon az utakon menjenek, különösen a nehéz tehergépjárművek, amelyek az áruszállításban 
részt vesznek, hogy ha a párhuzamos utakon nincsen díjfizetési kötelezettség, és sokan azt 
gondolják, hogy azáltal is csökkenthetik a kiadásaikat, költségeiket, amennyiben az út 
használatáért fizetendő díjakon spórolnak. Tehát ilyen módon azt gondoljuk, hogy önmagában 
a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése még nem feltétlenül jelent megoldást arra, hogy az 
áruszállításban részt vevők azokat az utakat használják, amelyek elvileg a nagyobb forgalom 
elviselésére tervezetten épültek.  

Mindjárt folytatnám ezt a gondolatot azzal, hogy a díjfizetési kötelezettség 
kiterjesztésével kapcsolatban milyen elképzelései vannak a tárcának. De előtte azért szeretnék 
még visszautalni arra, hogy alapvetően egy komplex módon szeretné kezelni ezt a kérdést a 
kormányzat, tehát, ahogy korábban is említettem, szeretne azért jelentős erőt és energiát 
fordítani a vasúti közlekedés fejlesztésére is, illetőleg arra, hogy az árufuvarozás a vasúti 
szegmensben vagy ágazatban is növekedjen, és valamennyire csökkenjen a közúti 
árufuvarozás dominanciája.  

Akik itt jelen vannak, nálam sokkal jobban tudják, hogy mondjuk a közúti 
árufuvarozás dominanciája miért alakult ki az elmúlt években vagy évtizedekben a vasúti 
árufuvarozás rovására, vagy hogy a vasúti árufuvarozás miért került hátrányba. Azt 
gondolom, hogy ez egy jóval összetettebb kérdés annál, hogy a rendelkezésre álló időkeretben 
erről hosszasan lehetne szólni.  

Viszont amit szeretnék kiemelni és ez is ennek a komplex szemléletnek a keretében 
jelentkező fontos tényező, hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy a közúti infrastruktúráért az azt 
igénybe vevőknek, használóknak mennyit kell fizetniük, illetőleg mennyit kell fizetniük 
mondjuk a vasúti infrastruktúra használatáért, akkor azt láthatjuk, hogy a közúti infrastruktúra 
használatáért relatíve jóval alacsonyabb díjakat kell fizetni. Tehát a jelenlegi állás szerint az 
állam nem terheli teljes mértékben a közúti infrastruktúrát igénybe vevőkre a közúti 
infrastruktúra fenntartási költségeit, még hogyha a vállalkozó vasúti tevékenységet végzők 
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helyzetét nézzük, ott tulajdonképpen ezek a vasúti tevékenységet végzők majdhogynem teljes 
egészében maguk viselik a vasúti pályahasználat fenntartásának a költségét.  

Természetesen ez nem a mai konferencia témája, de azt itt talán célszerű jelezni 
szintén ennek a komplex problémakezelésnek a jegyében, hogy ez is egy fontos célkitűzés 
lenne, hogy a környezetkímélő vasúti árufuvarozási mód versenyképessége növekedhessen az 
elkövetkezendő években és ennek a célnak az érdekében, valamint annak a célnak az 
érdekében, hogy közelítsenek egymáshoz a közúti árufuvarozók által az infrastruktúra 
használatáért fizetendő díjak és az autóutak használatáért fizetendő díjak. Ez is átvezet ahhoz 
a gondolathoz, hogy miért is tervezi a kormányzat a díjfizetési kötelezettségnek a 
kiterjesztését.  

Tulajdonképpen kérdésként merül fel, hogy a közlekedéspolitikának egyáltalán milyen 
aktív eszközei állnak rendelkezésre ahhoz, hogy valamilyen módon befolyásolni tudja a 
kamionforgalmat vagy azt, hogy a kamionok valóban ott közlekedjenek, ahol kell. Azt 
nagyjából tudjuk, hogy arra nincsen eszközünk, hogy például kitiltsuk a más országokból 
érkező kamionokat és megtiltsuk a tranzitforgalmat, különösen az Európai Unió tagállamaiból 
érkező forgalom esetében. A nem európai uniós tagállamok esetében van némi mozgástér, 
kétoldalú közúti árufuvarozási egyezmények keretében, erre vonatkozóan vannak is még 
hatályban egyezmények, ezek próbálják valamennyire korlátozni a forgalmat, de azt látni kell, 
hogy ez nem áll rendelkezésünkre eszközként különösen az Európai Unió tagállamaiból 
érkező kamionok esetében.  

Ezért is döntött úgy a kormányzat, hogy a díjfizetési kötelezettséget próbálja 
kiterjeszteni. Elhangzott itt már a bevezetőben, hogy ennek a szabályozási oldala részben már 
megtörtént, a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását hétfőn elfogadta az 
Országgyűlés, és ilyen módon a törvénybe bekerült az a módosítás, amely megadja a 
lehetőséget arra, hogy a díjfizetési kötelezettség körébe további utak kerülhessenek 
bevonásra.  

A korábbi szabályok szerint csak az autópályák használatáért lehetett díjfizetési 
kötelezettséget előírni, a törvényi módosítás lehetővé teszi egyrészt az autóutakra történő 
díjfizetési kötelezettség előírását, másrészt pedig az országos főutakra. De ez utóbbiak 
esetében nem valamennyi jármű esetében, hanem csak a 3500 kg megengedett össztömeget 
meghaladó tehergépkocsik esetében. Ami nagyon fontos, hogy maga a törvény a lehetőséget 
adja meg, a részletszabályokat végrehajtási rendeletek határozzák meg. A gazdasági és 
közlekedési miniszter által kiadott rendelet, de ennek a rendeletnek a kormány által 
meghatározott elveken kell nyugodnia. És itt szeretném jelezni, hogy egyrészt a parlamenti 
vita során is ez a rendelkezés meglehetősen sok vitát váltott ki, de végül tulajdonképpen a 
benyújtott törvényjavaslat eredeti rendelkezésével került elfogadásra. Nem került hozzá 
benyújtásra olyan módosító javaslat, amely ezt módosította volna. 

Az alapvető célunk az volt ezzel a módosítással és a díjfizetési kötelezettség 
kiterjesztésének a lehetőségével, ahogy ezt már többször hangsúlyoztam, hogy lehetőség 
szerint az áruszállítási forgalom ne terelődjön el a gyorsforgalmi utakról csak azért, mivel ott 
díjat kell fizetni. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy elkészült az az előterjesztés, amely 
meghatározná azt, hogy milyen elvek mentén kell vagy lehet kiterjeszteni a díjfizetési 
kötelezettséget, hogyan kerül kibővítésre a díjfizetési kötelezettség körébe bevont utaknak a 
köre, és ennek az előterjesztésnek az egyeztetése, amelyet széles körű közigazgatási és 
szakmai egyeztetés keretében kívánunk megvalósítani, a héten kezdődött meg. Nagyon 
remélem, hogy az előterjesztés már a legtöbb érdekképviseleti szervezethez, akár a fuvarozói 
oldalról van szó, akár a környezetvédelmi szervezetekről van szó, eljutott és ilyen módon 
megismerhetők azok az elvek, amelyek mentén kiterjesztésre kerülne ez az útdíjfizetési 
rendszer.  
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Nagyon röviden azt szeretném jelezni, hogy több lépcsőben kívánja megvalósítani ezt 
a kormány, és első körben még úgymond a matricás rendszer fog tovább élni, és a 
használatarányos díjfizetési rendszer bevezetése csupán 2008-tól fokozatosan valósulna meg. 
De hangsúlyoznám, hogy első körben még a matricás rendszer kiterjesztésére kerülne sor, 
ugyanakkor ez is egy fokozatos kibővülést jelentene.  

Válaszolok a kérdésekre, amennyiben lesznek.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban a kényes kérdéseket a vége felé kezdte el Erika 

érinteni. Két-három hete volt a GKM-ben egy tájékoztatás, Karmos Gábor most nincs itt, aki 
annak a műfaját kérdezte Szűcs Lajostól és a főosztály munkatársaitól az útdíj bevezetésével 
kapcsolatban. Akkor még döntés előtt állt a parlament is, de hát igazából csak egy szóbeli 
tájékoztató és konzultáció volt, semmiféle anyagot nem kaptunk, azóta sem, legalábbis mi. 
Önöké a szó.  

 
ZOLTAI LÁSZLÓ (Fulokércs polgármestere): Ez egy fokozottan hátrányos kistérség 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol ne csak a kamionforgalomról legyen szó. Az erdészet 
a megújuló energiaforrásokat hasznosítja, és hordja ki a területekről a fát. A 8 tonnára 
méretezett régi utakat használják 50–70 tonnás szerelvények, amelyek teljesen tönkre teszik 
az útjainkat, és az utóbbi négy évben, amióta centralizálták a kht.-kat, nem jut pénz a 
felújításokra. Hiába kérünk rá pénzt. A lakosság az állami közutakon nem tud közlekedni, 
lezárják a buszforgalmat, a vasúti forgalmat, és oldjuk meg, a kolléga mondta, egyéni 
közlekedéssel. Kénytelenek az emberek egyéni közlekedéssel megoldani, ha elviszik a buszt, 
a postát, a vasutat, kénytelenek egyénileg megoldani. Ez nálunk úgy működik, hogy 
falugondnoki szolgálat van a faluban, ahol olyan járművek vannak, amelyeket 280 ezer 
kilométernél ki kéne selejtezni. Kapunk állami támogatást 2,1 millió forintot, ezzel szemben 
költünk ezekre a járművekre éves szinten 3,8–4 millió forintokat, tehát a kistérség, ahol 
különösen hátrányosak vagyunk, és nem tudunk finanszírozni, mert önhikisek vagyunk, nem 
tudunk működni azért, mert a nyakunkba akasztanak egy olyan járművet, amit kéthetente kell 
szállítani. A rossz utak miatt tönkre megy az autó, mert szétvágják, útfelújítás nincs az 
utakon. Nem értem a kormányzatot. Jöjjenek már le! Van erre egy olyan preferált viccem, 
hogy egy sivatagban van egy tízméteres hosszú egyenes cső, két majom belenéz a két végén, 
és miért nem látják egymást? Mert az egyik délelőtt néz bele, a másik meg délután. Mi 
délelőtt elmondjuk, hogy mi a problémánk, a kormányzat meg délután meghallgatja, de akkor 
már praktikusan nem hall semmit. Jó lenne, ha lejönnének hozzánk és megnéznék, hogy 
milyen problémákkal küszködünk, és hogy teszik tönkre a nyolctonnás útjainkat a 40-70 
tonnával közlekedő teherautók. Az irodámban mozog a pohár, mikor végigmegy az utcán a 
kamion. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez kivetíthető sok más településre, a múltkori 

konzultáción is elhangzott ez. Tessék!  
 
BOGÁRDI ZOLTÁN (Mezőörs polgármestere): Én megfordítanám főosztályvezető 

asszony kérdését, hogy hogyan ne terelődjön el a forgalom helyett, hogyan terelődjön a 
forgalom a gyorsforgalmi utakra a más utakról. Mert ez itt a fő kérdés. Mi most már elég 
régóta hadakozunk azért, hogy a 81-es út Kisbér és Győr közötti szakasza mentesüljön az 
átmenő szerb, román és egyéb forgalomtól. Semmiféle eredményt nem értünk el, mert 
tulajdonképpen senki nem akar foglalkozni a kérdéssel, mondván, hogy nemzetközi 
megállapodások vannak és egyebek, amelyeket nem láttunk mind ez ideig. Tehát Kisbér, 
Ászár, Mezőörs, Pér és Győr érintett ebben a kérdésben, a 81-es út majdnem végig 40 km-es 
korlátozással sújtott, ugyanis tavaszra már fel is lesz szántva, ha kemény tél lesz, mert ott a 
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bitumen már semmit nem ér. Adva van a lehetőség: Kisbér előtt Komárom felé kellene terelni 
a forgalmat az autópályára és onnan autópályán a komáromi elágazástól végig mehetne a 
forgalom minden korlátozás nélkül. Nem beszélve arról, hogy Kisbér és a komáromi 
autópálya elágazása között egyetlen egy lakott terület nincs, tehát senkinek az érdekét nem 
sértené ez az intézkedés. A kérdésem az: lehet-e ebben előrelépni, és mikor és mit tegyünk? 
Mert a lakosok eléggé idegesek, amikor 8–10 kamion átdübörög a falun egymás után, és nem 
lehet az úton átmenni. Azt szokták mondani, hogy Mezőörsön a falu egyik oldalára születni 
kell, oda átmenni nem nagyon lehet.  

Az útlezárás helyett mit csináljunk? Mert most már ilyen gondok vannak, hogy le 
kellene zárni az utat, és majd, majd, de mi békés megoldást keresünk. 

 
ELNÖK: Ezt a karikatúrát nem tettem ki az elejére, de ez is közismert. Még egy 

kérdés.  
 
BAGÓ ZOLTÁN (Nyírtura polgármestere): Örülök ennek a szakmapolitikai 

konferenciának. Azt szeretném megkérdezni a főosztályvezető asszonytól, hogy lát realitást 
arra, hogy az autópálya eléri jövő nyárra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét? Tudniillik 
mindennek ez a problémája. Nyíregyháza és Záhony között napi ezer kamion jön át. Ez mind 
átmegy Nyírtura terepülésen, ahol én polgármester vagyok. Elviselhetetlen állapotok 
uralkodnak. Nem tudom, a televízióban tetszettek-e látni, a múlt héten is bement egy szlovák 
kamion. És nem európai uniós kamionok jönnek zömmel, mert nem látok francia, olasz, meg 
egyéb kamiont, hanem látom a románt, a szlovákot és az ukránt. 40 km a településen a 
megengedett sebesség, azt senki nem tartja meg. A kamionokat a rendőrök 80-nal mérik be. 
Tarthatatlan az útállapot, az útminőség kritikán aluli. Nincs, aki segítsen. Átszervezték a 
közúti irányítás rendszerét. A közútkezelő kht. tehetetlen a megyében. Nagyon szomorú.  

Még egy megjegyzés: Erika biztosan fiatal ahhoz, hogy a Csanádi közlekedési 
miniszter úrra emlékezzen, de ő megfogalmazott egy koncepciót, hogy hogyan kell közútról 
vasútra terelni áruforgalmat. Ebben semmit nem tettünk az elmúlt 20 évben. Valószínű azért, 
mert erős a kamionos lobbi? Mindennel kábítottak minket, de egy lépést nem jutottunk előre, 
a vasutat felszámoljuk, és nem tettük meg érte igazán azt, amit kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezek jó merítések, néhány hete is elhangzottak ehhez 

hasonló felvetések.  
 
TOMCSÁNYI ISTVÁN, a Hungarokombi igazgatója: Szeretnék egy pozitív 

fejleményről beszámolni. Ismeretes, hogy az Európai Unió bővülésével nagyon sok román és 
bulgár kamion fog áthaladni az országon, mi a tranzitkamionok vasútra terelésével 
foglalkozunk. Ennek a támogatására a javaslatunkra folyamatban van költségvetési támogatás 
megítélése, a költségvetés végleges szavazása után lehet erről egyértelműen beszélni, de 
mindenesetre esélyt látunk arra, hogy amennyiben ez a támogatás megszületik, a vasúti díjak 
mérséklésével piaci körülmények között fogjuk tudni a tranzitkamionok részére ezt a 
szolgáltatást kínálni, és akkor a sok év alatt kialakított kamionszállítás nem fog csökkenni, és 
reményeink szerint a következő évben növekedni is fog. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Ennek fontos elébe menni, de pesszimistább hangokat is hallunk 

a román, bolgár csatlakozás következményeiként. Vargha Márton! 
 
VARGHA MÁRTON: Röviden. Én kilenc kérdéssel készültem volna, a kilencediket 

már a polgármester úr elmondta. Mindegyik azzal foglalkozik, hogy van-e részletesebb 
ütemterv az elektronikus díjfizetés bevezetésére és általános kiterjesztésére. Kiterjesztésére 
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földrajzilag, kiterjesztésére a gépjármű-állomány teljes egészére, illetve kiterjesztésére oly 
módon, hogy minőségi szempontokat is figyelembe vesz a díjszabás, amire tulajdonképpen a 
meghívóban említett eurómatrica-direktíva is lehetőséget biztosít. Ezeket majd írásban 
átnyújtom a főosztályvezető asszonynak, és remélem, kapok majd rá választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Még egy hozzászóló.  
 
SZALMA BOTOND (Bringsol Kft.): A magyar hajózás egyik képviselője is vagyok. 

Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy nagyon köszönöm a világos gondolatait, de most már 
végre a programokon kívül, amivel már egy hajót meg tudnék tölteni, tényleges cselekedetet 
szeretnénk látni. Mikor látja végre azt, hogy a forráselosztás nem lesz egyenes arányban a 
lobbierővel? Tehát a forráselosztás végre olyan lesz, hogy nem a pénzügyminiszter mondja 
meg, hogy a magyar hajózást vagy a Duna-szakaszt fejlesszük-e, hanem hogy ha x forintot 
szét lehet osztani, akkor az árva gyerekek súlyának megfelelően legyen ez szétosztva. Van 
egy árva gyerekünk: a hajózás, van egy félárva, ez a vasút, és van egy kétszülős, de 
mindenesetre elég beteg gyerek, a magyar közúti közlekedés. Tehát lát-e valami lehetőséget, 
hogy ebben az arányban lesz a forrás elosztva? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megkérem Erikát, hogy foglalja össze, amennyire lehetséges.  
 
BOZZAY ERIKA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Köszönöm a kérdéseket. 

Nem tudtam arra már kitérni, hogy milyen utakat is kíván a díjfizetési kötelezettség körébe 
bevonni a jelenlegi elképzelések szerint a kormány. Egyrészt természetesen a jelenlegi 
gyorsforgalmi utakat mindenképpen továbbra is bevonni javasolja, fennmaradna persze ott a 
mentesség, ahol a hatályos rendelet alapján is. Ugyanakkor az országos főútszakaszok közül 
azokat próbálja meg bevonni a díjfizetési kötelezettség körébe, amelyek jellemzően 
nagymértékben igénybe vettek a nemzetközi és hazai tranzit-teherforgalom által. És ezek 
között a – hangsúlyozom ez még csak javaslat – főutak között szerepel a 81-es sz. főútnak a 
Kisbér-Székesfehérvár közötti szakasza is. Ez nem tudom, hogy előzetesen megfelelő válasz-
e.  

Azt is látni kell ezzel a díjfizetési kötelezettség kiterjesztéssel kapcsolatban, hogy 
ahogy említettem, több lépcsőben valósulna meg, viszont az első kezdő időpont, amikor ez a 
díjfizetési kötelezettség megjelenik 2007. április 1-je. És a 2007. április 1-jétől a D4-es 
kategóriában már jelentkezne ez a díjfizetési kötelezettség az országos főutak esetében, ez a 
12 tonna feletti járműkategóriára vonatkozik, ugyanakkor a D3 kategóriában, illetőleg a D2-
ben 2008. január 1-jétől javasolja kiterjeszteni a kormány az eddigi elképzelések szerint.  

Ahogy a korábbiakban is említettem, az elektronikus díjfizetési rendszer kiépítése 
szintén fontos cél. Itt van már erre vonatkozó menetrend, hogy hogyan képzeli el a kormány 
ennek a kialakítását, viszont amit fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre még sem a technikai 
kérdések tekintetében, sem az új díjszabási rendszer elveivel kapcsolatban nem született 
döntés. Ezek most vannak folyamatban, a határidő, amit erre előírt a kormány a miniszter 
részére, az 2007. január 31-e. Tehát eddigre kell letenni azt az anyagot, ami ennek az 
elektronikus díjfizetési rendszer bevezetésének valamennyi kérdését vizsgálja, bemutatja, és 
ez alapján a döntés meghozható. De ezek az előzetes vizsgálatok már megkezdődtek, 
különböző elvek mentén lehet eleve meghatározni azt, hogy mely utak kerülnek bevonásra. 
Nagyon röviden ennyit tudnék erre mondani, hogy folyamatban van ez a munka, de még 
nincsen egy teljes mértékben elfogadott koncepció. A menetrend már felállításra került.  

A végén még elhangzott egy olyan kérdés, hogy a programokból mikor lesznek 
valóban megvalósított projektek, és mikor jutunk el oda, hogy nemcsak ígérgetünk árva 
szektoroknak. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy tényleg ez a cél, hogy 
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valamennyi közlekedési ágazat megfelelően fejlesztésre kerülhessen. Elindult egy ezzel 
kapcsolatos munka, ezért is próbáltam az elején említeni azt, hogy én nem azt javasoltam, 
hogy egyéni közlekedéssel oldják meg, én csak azt akartam jelezni, hogy a járműforgalom 
nemcsak amiatt jelent környezeti terhelést, mert növekszik a kamionforgalom, hanem ezzel 
párhuzamosan tulajdonképpen amúgy is, a személyszállításban is egy növekvő 
járműállománnyal számolhatunk. És ennek kapcsán csak arra szerettem volna utalni, hogy a 
közösségi közlekedési rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban is megszülettek a 
koncepciók és megkezdődött ennek a rendszernek az átalakítása. Tehát én csak arra akartam 
utalni, hogy ezeket a kérdéseket komplexen kell kezelni.  

Arra a kérdésre most nem tudok válaszolni, hogy elmegy-e az autópálya. Viszont a 
múlt héten fogadta el a közlekedési operatív program indikatív listáját a kormány, és ez a lista 
nyilvános, és ebben pontosan fel van sorolva, hogy milyen útfejlesztések valósulnak meg az 
elkövetkező időszakban a közlekedési operatív program támogatásainak a felhasználásával. 
És ebből ez is megtudható. De nagyon szívesen utánanézek és visszajelzem. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Marad még Erika egy ideig, gondolom, mert a következő 

blokkokban is lesz mód hozzászólnia. Megkérem Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, 
a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökét egy előadásra. 

 
GÉMESI GYÖRGY (a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke): Tisztelt Elnök Úr, 

Elnökség, Hölgyeim és Uraim! Polgármestertársaim néhány kérdést feltettek az előbb a 
kormány képviselőjének, és akik önkormányzattal valamilyen kapcsolatban is vannak, 
hasonlóakat tudnának feltenni. Akár egy hosszú előadás részleteit is össze tudnák állítani 
azokból a gondokból és problémákból, amit önmaguktól nem tudnak megoldani. Laki József 
polgármestertársunk levelét a bejáratnál el lehetett olvasni, ami hasonlóan összefoglalja azt a 
problémahalmazt, amivel a települések küszködnek. Egy önkormányzati érdekszövetség 
elnöke nyilván minden ilyen kérdést az önkormányzati élhetőség szempontjából közelít meg, 
és nyilván képviselve azokat a településeket, ahol ezek a problémahalmazok megvannak.  

Én magam annak idején önkormányzati érdekszövetségként és érdekszövetségi 
elnökként is az autópálya-díjasítás körül kapcsolódtam be az úthálózat-fejlesztési 
programokba, ott az önkormányzati érdekek képviseletébe, amikor egyik pillanatról a másikra 
1997-ben jelezték előre, hogy díjasítás lesz, aztán 1998-ban került bevezetésre vagy 1999 
elején, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy olyan komoly hibákkal és komoly 
előkészítetlenséggel, egyik pillanatról a másikra döntötték el, hogy így lesz. Eszi, nem eszi, 
nem kap mást. Kapuk épültek, és tudjuk azt, hogy milyen formában indult a díj bevezetése, és 
milyen terheket jelentett a településeken átmenő forgalom szempontjából, hiszen a díjasítás 
következtében az alsóbbrendű utakra terelődött a forgalom. Aztán ez valamilyen szinten 
visszaállt, mondjuk meg őszintén, mert a matricás rendszer bevezetése után egy picit 
visszaterelődött a forgalom az autópályákra, de nyilván azóta növekedett a forgalom az 
áruszállítás tekintetében is. Hihetetlen plusz terhek vannak az utakon, de a személygépkocsi-
forgalom is igen komoly nagyságrendben növekedett az elmúlt időszakban. És autópálya-
fejlesztés ide vagy oda, nem fejlődött annyira az infrastruktúra ezen a területen, mint ahogy az 
igények nőttek.  

Amit a minisztérium képviselője elmondott, az újabb díjasítás bevezetésének 
lehetőségéről, nyilván ez még nincs eldöntve, (Kazetta fordul.) …várhatóan ami alapján a 
következményeket kiszámolhatják a települések, az átmenő forgalom, illetve a díjasítással 
terhelt utak környékén. 

Hölgyeim és Uraim! Ha én ebben a kérdésben, mint önkormányzati érdekszövetség 
valamilyen formában szeretnék állást foglalni, azt tudom mondani, hogy elviselhetetlen az 
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átmenő forgalom és mindannyian valamelyik településen élünk, tehát azok is, akik a díjakat 
bevezetik, azok is valamilyen településen élnek. Egész egyszerűen, ha nem történik 
valamilyen formában egy erre kidolgozandó folyamatos stratégia, akkor csak azt tudom 
mondani, hogy nyeljük a port, és a balesetek száma növekszik, és a környezeti terhek 
növekszenek, és mennek tönkre az utak. Tessenek megnézni azokat az utakat, amelyeken 
nagy a kamionforgalom, teljesen tönkrementek. Igaza van a polgármester úrnak, aki a 
közútkezelő kht.-k átalakítását említette. Én nem azt mondom, hogy átalakítása, hanem a 
finanszírozás megvonása vagy csökkentése eredményezi azt, hogy ma már arra sem 
számíthatunk polgármesterek korrekt módon, hogy a havat letakarítják. Mi magunk a saját 
útjainkon jobban tudunk ezen a területen dolgozni, mint a közútkezelő kht. a tulajdonába 
tartozó utakon. Higgyék el, a nyár folyamán, ha nem írtam tízszer levelet a közútkezelő kht.-
nak azért, mert ezeken az átmenő utakon beszakadt egy csatornafedlap, mert alámosta a víz az 
utat és életveszélyes helyzet alakult ki, akkor egyet sem. És ezeknek a leveleknek a 
következménye, hogy megcsinálták vagy sem, az valami félelmetes. Egyszerűen hihetetlen! 
Beszélve ezeknek a területi igazgatóságoknak a munkatársaival, ők aztán négyszemközt 
elmondják, hogy sajnos a forrás kevesebb, mint korábban volt, a feladat pedig nagyobb. Tehát 
itt kéne valamilyen szinten rendet tenni. Egyrészt, hogy a forgalom biztonságosan menjen, 
mert tönkrementek az utak, ki kéne őket javítani, ezeket a javítási munkákat nem két 
szalaggal kikötni, és utána három hét múlva esetleg megcsinálni, hanem megfelelő formában 
kijavítani, hogy legalább a biztonságos közlekedés meglegyen. Utána beszélhetünk egyáltalán 
arról, hogy hogyan szabályozzuk a forgalmat.  

Én azt gondolom, hogy nyilván átmeneti megoldás lehet a vasúton való szállítás, 
ennek megvannak a szakemberei, biztosítani kell azt a jogszabályi hátteret megítélésem 
szerint, amit lehet, kicsit keményebben és határozottabban fellépve ezeknek a kérdéseknek a 
megoldására. Nagyobb arányban ezzel kéne foglalkozni, és nem azzal, hogy hogyan tudunk 
még több pénzt beszedni ezekre a feladatokra. Azzal nem értek egyet egyébként, hogy a 
vasúti közlekedésben részt vevők többet térítenek. Lehet, hogy közvetlenül egy-egy jegy 
vásárlásával igen vagy a fizetési kötelezettséggel, de azért a benzin árában épp elég magas 
adótartalom van, hogy azt mondhassuk, hogy az egyértelműen jóval több, mint amennyit 
egyébként visszaforgat az állam ezeknek az utaknak és feltételeknek a javítására. És ez egy 
lényeges dolog, hiszen mi használók, autósok, fuvarozók, kamionosok ezeket a pénzeket 
befizetjük, akkor azt gondolom, hogy egy részét vagy legalábbis azon részét, ami a 
feltételeket javítja, nem újabb terheket kéne a nyakunkba rakni, hanem egy részét 
visszaforgatni ezeknek a feltételeknek a javítására.  

Hölgyeim és Uraim! Én azt gondolom, hogy ez a másik legnagyobb megállapítás, és 
ebben kellene az arányokat eltolni. Persze erre jöhet egy pénzügyminiszter vagy munkatárs, 
és azt mondja, hogy akkor miből finanszírozzuk az oktatást, az egészségügyet stb. Egy picit 
talán nagyobb odafigyeléssel kellene az arányokat megtalálni és picit a feladatokhoz, az 
igényekhez igazítani, és talán olyan formában megvalósítani autópálya-fejlesztéseket, ami 
nem hosszú távú kötelezettségeket ró ránk. Nekem a klasszikus példám a Kiskunfélegyháza és 
Szeged közötti autópálya-szakasz 42 km-e, és az a 600 milliárd, amit 25 év alatt évi 23 
milliárddal kell kifizetni. Ez valami bődületes pénz, ez legalább kétszerese annak a pénznek, 
amiből meg lehetne oldani. Nem az építkezést, hanem a finanszírozási konstrukciót, mert ott 
van a probléma. Nem az építkezésben. Ott lehet vitatkozni, hogy 3-4 milliárd km-enként, 
hidakat kell rakni, vagy emeletesen kell megoldani. A finanszírozási konstrukció, ami 
egyébként más területeken is nagyon érdekes eredményeket jelentett. Így feléljük azt, amiből 
a következő lépést meg lehetne lépni, itt látok hihetetlen problémát, ennek a 
finanszírozásában, amikor alárendeljük bizonyos jellegű kampánycéloknak, hogy gyorsan 
készüljön el, valahonnan forrás van, és aztán azt majd Szeged–Kiskunfélegyháza… Tessék 
megnézni! 23 milliárd forint évente! És az mennyiből jönne ki? Ha a 40 km-t 3 milliárdjával 
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számoljuk, akkor a bekerülési költség 120 milliárd. De számoljuk 4-gyel, tessék megnézni, 
hogy milyen formában lehetetett volna másként megoldani. Nem kívánok belemenni 
részletekbe, csak azt mondom, hogy nagyon drágán épültek, és ennek az a következménye, 
hogy a következő feladatra nem jut. 

Összességében tehát azt szeretném javasolni, hogy kicsit gondolják át ennek a 
díjfizetésnek a bevezetését, és akkor, hogy ha viszont valóban van, egyeztessenek az 
érintettekkel. Ne csak az önkormányzatokkal, a fuvarozókkal is, milyen hatások várhatók, és 
egy kicsit erősebb és határozottabb jogszabályi környezetet teremtsenek meg nemcsak az 
áruszállítás bizonyos kényszereinek megoldására, hanem a települések védelme érdekében is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezekről még fogunk beszélni, hogy ki mit fizet és 

hogyan és miért. Hiszen jól tudjuk, hogy az üzemanyagadó elsődlegesen nem azt a célt 
szolgálja, hogy visszaforgassuk a közúti rendszerbe. Egy-két kérdést még hallgassunk meg.  

 
RÉPÁS JÓZSEF (Kiskunlacháza polgármestere): Köszönöm szépen. Az elkerülő 

utakról szeretnék néhány gondolatot mondani. Nagyon szép és jó dolog, hogy van ez az 
autópálya-építési láz az országban, amit bizonyos mértékben megértek, támogatom, 
szükséges, stb., de azért a lakosság jelentős része a főútvonalakon és alsóbbrendű útvonalakon 
közlekedik, aminek az állapota viszont katasztrófa. Én egy olyan településen lakom, 
amelynek van egy nagyon nagy előnye és hátránya. Előnye, hogy egy csodálatos természeti 
környezetben van, a hátránya viszont az, hogy itt található az ország legjobb minőségű 
sódervagyona. Ennek az az eredménye, hogy az autópálya-építések következtében és 
elsődlegesen az M6-os és M8-as autópálya építése következtében fokozottan emelkedik és nő 
a sódervagyon kitermelésének intenzitása. Ez azt eredményezi ma Kiskunlacházán, hogy több 
száz nyerges, túlsúlyos, sóderrel megrakott teherautó közlekedik, aminek következtében az 
51-es főútvonal, amely bár másodrendű kvázi főútvonalnak számít, mégis nemzetközi szinten 
is meghatározó, hiszen Budapest, Kalocsa, Baja, Hercegszántó vonalon nemzetközi forgalmat 
is lebonyolít, teljesen tönkrement, leépült, óriási kátyúk vannak ma ezen a főútvonalon. A 
lakosság számára pedig a település lassan teljesen élhetetlen. Elviselhetetlen körülményeket 
eredményez a teherautó-forgalom, ami nap mint nap átmegy. Az önkormányzat mint ilyen, 
egyszerűen nem tud semmilyen eszközt felhasználni, hogy ezt a forgalmat csökkentse vagy 
korlátozza, hiszen nincs ráhatásunk. Az útminőség javítása következtében pedig Gémesi 
úrhoz csatlakozom, mi is többször megkerestük a közútkezelőt, hogy valamilyen szinten 
javítsa ezeket. Hiszen egy személygépkocsi belemegy, víz kerül bele, megfagy, óriási 
mértékben balesetveszélyes. A válasz állandóan az, hogy nem tudják felújítani, korszerűsíteni, 
tehát tulajdonképpen közvetett módon valamilyen szinten egy állandósult balesetveszély 
fenntartásában is van egy fajta állami szerepvállalás és közreműködés emiatt, mert azokat az 
alapvető közlekedésbiztonsági feltételeket, hiszen a közlekedési törvény is kimondja, hogy a 
közútkezelőnek kötelessége és feladata, hogy az általa kezelt út közlekedésbiztonsági 
szempontból megfelelő színvonalú legyen. Ha nem ad rá az állam pénzt a közútkezelőnek, 
nem tudja ezt megoldani, a balesetveszély fokozódik, és joggal merülnek fel a kérdések, hogy 
a kártérítésért az állampolgár hová forduljon. De ez egy másik dolog.  

Visszatérve az előzőre: az elkerülő útszakaszok lennének azok, amelyekkel meg 
lehetne oldani azt, hogy a településeken átmenő teherautó-forgalom kikerüljön valamennyire 
a községből. Azonban ahogy tudom, a közlekedési koncepcióban nem igazán van az 
elkövetkező 5-8 évben pénz ezen elkerülő útszakaszok megépítésére. Nem tudom, mi lesz az 
elkövetkező néhány év reakciója, de Kiskunlacházán lassan kezd elmenni abba az irányba a 
lakosságnak a hozzáállása, hogy ha kell, a polgári engedetlenségig is elmenve, kikényszerítik 
azt, hogy ténylegesen a valós viszonyoknak megfelelően, helyi szinten elemezve, értékelve 
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kerüljenek egyes régiókba a közlekedési célok és irányok megfogalmazásra. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Sok kérdés lenne még, de nagyon korlátozott az időnk. 
 
SÁTORI KÁROLY (86-os Útbizottság, Győr-Sopron és Vas megye): 12 település 

érdekében, illetve képviseletében vagyok én most itt, a 86-os út mellett élünk. Az előző 
felszólalásokhoz kapcsolódóan Gémesi úr említette, ha a benzin ára sok és sok pénz bekerül 
az államkasszába és vissza kéne fordítani az úthálózatra. Illetve volt szó arról, hogy a vasút és 
a hajózás mennyi pénzt tud kivenni, illetve mennyit fordítanak ezeknek a fejlesztésére. Én a 
következőt említeném meg: a tranzitforgalmat a benzinárhoz kapcsolódóan. A tranzitforgalom 
nálunk hatalmas mértékű. Itt ezer kamionról hallottunk, sok megy a többin is, nálunk a 
konkrét adatok: 2000 kamiont mérnek naponta. Ennek legalább a 80 százaléka 
tranzitforgalom. Ez a tranzitforgalom ebben az országban egy fillért nem hagy. Ha arról 
beszélünk tehát, hogy ki mennyit hagy az államkasszában, amiből utána vissza lehet venni 
egy kis pénzt, ez a forgalom egyetlen egy fillért nem hagy itt, ugyanis nem itt tankol, 
pontosan azért, mert nagyon drága az üzemanyag, de még egy kávét vagy üdítőt sem vesz 
magának. Szemetet hagy maga után, és tönkreteszi az utakat. Őrült nagy kár! Nekem az a 
kérdésem, hogy miért hagyjuk ezt. Van-e ennek az országnak annyi pénze, hogy ezt a 
hatalmas nagy kárt finanszírozza, ugyanis hétről hétre javítani kell az utakat és a lakosságnak 
őrült nagy kárt okoznak. 

A másik kérdésem: a 86-os út, gondolom, önök is sokat hallottak róla, most már úgy 
nevezik, hogy „halálút”, mi is írtuk önöknek nagyon sokszor, Kóka úrnak több levelet 
küldtünk, sajnos választ még nem kaptunk, ezért gondoltam, megragadom a lehetőséget, hogy 
megkérdezzem: a 86-os út benn van-e ebben a listában, ahol majd útdíjat fogunk szedni?  

A következő: a díj mértéke. A díj mértéke lesz-e olyan, hogy a 86-os út forgalmát 
visszatereli az ausztriai A2-es útra, ahol az európai uniós csatlakozás előtt közlekedtek ezek a 
kamionok? Mert ha azt szeretnénk, hogy visszamenjen az A2-esre, illetve a vasúti fuvarozás 
egy kicsit tért nyerjen, akkor a díj mértékének olyannak kell lennie, hogy erre ösztönözze a 
kamionosokat.  

A harmadik kérdésem az lenne, hogy miért oldották fel télen a kamionstopot. 
Egyszerűen érthetetlen, hogy a magyar kamionos, aki üzemanyagot vesz drágán, még a 
kamionstop alá tartozik, míg egy tranzitfuvarozásban részt vevő kamionos vasárnap bármikor 
haladhat. Higgyék el, hogy akik ott élnek a 86-os út mellett, nekik egy nap is számít, ha végre 
csönd van. De nincsen csönd, mert feloldották télen a stopot a tranzitforgalomnak. Márpedig 
nálunk ez nagyon problémás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Még egy hozzászólás.  
 
EISEN SÁNDOR (Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos 

Szakszervezete): Nekünk egy problémánk van, hogy mindig a gépkocsivezetőt büntetik meg 
elsősorban. Másodsorban a fuvaroztatót. Kérdem én: a fuvaroztatóra miért nem terjed ki a 
vizsgálat, hiszen sokszor rákényszerítik gépkocsivezetőt a többletsúlynak az elhordására. 
Nagy büszkén átadunk autópálya-szakaszokat, mellette két km-rel meg ugyanezek a járművek 
tönkre teszik az odavezető utakat. Hiszen a bányákból úgy jönnek ki a kocsik, és sajnos a 
gépkocsivezető csak bevallott súlyt vesz át, hogy túlterheltek. A másik része a díjtételeknek 
az emelése valamit szabályozni akar. Hogy mit fognak ezzel elérni, az a jövő zenéje. De! A 
szankcióknak van még egy része, az ellenőrzés. Azért nevetséges, hogy a közlekedési 
főfelügyelet csak a statisztikának akar megfelelni, a létszámukat lecsökkentik, jövőre 
januártól átszervezik a közlekedési felügyeletet, még jobban lecsökken a létszám, és hogyan 



 13 

lehet egy ekkora tranzitországban a közlekedési felügyeletnek öt ellenőrző kártyája, amivel a 
gépkocsivezető munkáját ellenőrzik? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Haladjunk még tovább.  
 
GÉMESI GYÖRGY: Ami elhangzott, az kiegészítette azt, amit mondtam. Egy dologra 

érdemes odafigyelni, az átmenő kamionforgalomnál – legyen itt fogyasztó, üzemanyag-
vásárló –, tehát, hogy valamilyen hozadéka legyen ebből az országnak. Ez egy jó felvetés 
egyébként, és ehhez is lehet jogszabályi hátteret találni. Nagyon fontos a jogszabályi háttér, 
ezt csak hangsúlyozni tudom. Az összes többinél is akkor lehet előrelépni, és ami a legutóbb 
elhangzott, hogy ha nincs meg a megfelelő ellenőrzés és a személyzet csökken, a 
felkészültsége rosszabb, akkor bármit hozunk, az megvalósíthatatlan. Köszönöm. 

 
BOZZAY ERIKA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

86-os főútra kiterjed-e a díjfizetési kötelezettség? Én is ismerem ezt a szakaszt, erről a 
környékről származom. Az előterjesztés javaslatot tesz a 86-os főúton Körmend szakaszára, 
illetőleg az arra való kiterjesztésre. Ami pedig a mértékkel kapcsolatos felvetést illeti, itt azért 
azt látni kell, hogy több szempont alapján kell meghatározni a díjszinteket. Nem akarnék most 
csak ilyen végső érvként a közösségi, jogi előírásokra hivatkozni, de azért azt látni kell, hogy 
van egy közösségi irányelv, ez az eurómatrica-irányelv, ami meghatározza a legmagasabb 
matricadíjakat, tehát ennél magasabb szintre nem mehetünk, viszont Ausztria is európai uniós 
tagállam, tehát őt is köti ez az irányelv, tehát annál magasabbat nem tudunk mi sem 
meghatározni, de Ausztriának sincs rá lehetősége. Tulajdonképpen a mai hatályos szabályozás 
szerinti matricaárak is már ennek az irányelvnek az előírásai szerint kerültek meghatározásra 
és további emelésre már nincs lehetőség.  

Ami pedig az útdíjakból befolyó bevételeket illeti, biztos lehet sokkal jobb módszert 
vagy felhasználási módot találni. Egyrészt maga a közúti közlekedésről szóló törvény is 
kimondja, hogy ezeket a beszedett díjakat az utak fenntartására, felújítására kell fordítani, és 
tulajdonképpen az útpénztár létrehozásával azért alapvetően már az idei évben is, de 
leginkább 2007-ben sokkal transzparensebb módon érvényesül az, hogy a beszedett díjakat 
alapvetően az utak felújítására használják, de ez valóban még további cél kell, hogy legyen, 
hogy még zártabb rendszert kialakítani annak érdekében, hogy az utak használatáért beszedett 
díjakat valóban arra fordítsák, hogy az utakat fel is újítsák.  

 
ELNÖK: Miközben Balmer úr felkészül, még Lukács András egy rövid észrevételt 

tesz az iméntiekhez. 
 
LUKÁCS ANDRÁS: Köszönöm a szót. Szeretném megjegyezni, hogy az Európai 

Unió előírásai valóban nem teszik lehetővé, hogy magasabb matricadíjat vessünk ki. Viszont 
nemcsak matricadíjat lehet kivetni, hanem távolságalapú díjat is, és Ausztriában ezt 
alkalmazzák, és ezért jóval magasabb ott a díj, mint Magyarországon, és nekünk is ezt kellene 
alkalmazni. Tehát itt két teljesen különböző dolgot hasonlított össze a főosztályvezető 
asszony, ami – azt hiszem, hogy – így nem igazán állja meg a helyét. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Felkérjük Ueli Balmer urat, a svájci területfejlesztési 

minisztérium főosztályvezetőjét, aki nyilván a svájci tapasztalatokról és lehetőségekről beszél. 
Svájc e tekintetben már régen példa, emlékszem, még a ’94-es krétai páneurópai konferencián 
is az egyik téma volt az alpesi kezdeményezés és az azt követő és megelőző népszavazások 
sorozata, jogszabályok, EU-megállapodások. Tehát köszönjük, hogy eljött és egy kis 
előadásra kérnénk fel úgy, hogy maradjon még idő a konzultációkra, kérdésekre.  
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UELI BALMER: Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, nagy örömmel jöttem el 

Budapestre, hogy beszéljek a svájci tapasztalatokról, a nevem Ueli Balmer, Svájcban 
dolgozom az egyik minisztériumban, méghozzá a területfejlesztésiben és 
közlekedéspolitikával foglalkozom. Amikor a svájci úthasználatról beszélünk és a 
teherszállításról, akkor pontosan ugyanazokról a dolgokról beszélünk, mint itt 
Magyarországon, mert a tranzitforgalom az, ami valódi problémát jelent Svájcban. Amikor a 
tranzitforgalomról beszélünk, akkor a svájci Alpokon keresztül jövő forgalomról beszélünk, 
ami egyébként 1920 előtt nem volt túlzottan jellemző. Aztán megnyitottuk az első alagutakat, 
és most már naponta négyezres az átmenő forgalom. Tehát ahogy már említettem, ennek 
megoldásaképpen Svájcban úgy döntöttünk, hogy egy olyan útdíj befizetését fogjuk elérni, 
amivel három fő célkitűzést érünk el: a szennyező fizet elv fog érvényesülni, óvjuk a 
környezetünket, és megpróbáljuk a forgalom nagyobb részét a vasútra átterelni.  

A díj meghatározásakor át kellett gondolnunk azt, hogy milyen részletekből, tételekből 
állnak össze ezek a nem fedezett költségek. Az infrastruktúra nem fedezett költségei 10 millió 
euróra rúgtak, és ezeket adóból, illetve a benzinbe beépített adókból és az útdíjakból kívántuk 
fedezni. Tehát abban az időben egy olyan díjat használtunk, mint az euromatrica. Ez egy 
átalánydíj volt a nehéz tehergépkocsikra, és ezt is pótolni kellett mivel ezt megszüntettük, 90 
millió euró volt ennek az összege. Tehát a fedezetlen közvetlen költség itt már 100 millió euró 
volt. És utána voltak az úgynevezett külső költségek, meg kellett néznünk, hogy ezek 
pontosan hogyan állnak össze.  

Négy különböző területet határoztunk meg 1993-ban. Az első a zajártalom volt, és ezt 
160 millió euróban határoztuk meg. 220 millió eurót tettek ki azok a károk, amelyek az 
épületekben keletkeztek a forgalom miatt. A következő tétel nagyon kevésnek tűnik, 10 millió 
euró fedezetlen baleseti költség, de itt vegyük figyelembe azt, hogy általában a balesetek 
esetén biztosítottak a kárt szenvedett emberek, tehát ez az összeg volt az, amelyet biztosítással 
nem fedeztek. Az utolsó tételünk 260 millió euró fedezetlen egészségügyi költség, elsősorban 
a levegőszennyezés miatt. Sajnos nincsen az idő rövidsége miatt lehetőségem arra, hogy 
részletesen beszéljek ezekről a fedezetlen költségekről, de hoztam magammal egy brosúrát, 
amelyben részletesen el lehet olvasni ezeknek a háttér-dokumentációját, illetve a honlapunkon 
is utána lehet nézni, ha valakit érdekel. Ha ezeket az összeget összeadjuk, a közvetlen és a 
külső összegeket, akkor évi 750 millió euró végösszeget kapunk. Ezek után a következő lépés 
volt, hogy a díjat kiszámoljuk. Ehhez szükségünk volt arra, hogy a szállítási összteljesítményt 
is ismerjük, és ez pedig 47 milliárd tonnakilométer volt. A díjtételt a következőképpen 
számoltuk ki: a 750 millió eurót elosztottuk a 47 milliárd tonnakilométerrel és 
végeredményként kijött az 1,6 cent/tonnakilométer. A magyarra lefordított részei az 
előadásomnak az előadás után az önök rendelkezésére áll majd, tehát megkapják ezeket az 
adatokat.  

Hogyan alakítottuk ki konkrétan a díjakat? Először is megnéztük a 3,5 tonnánál 
nagyobb megengedett tömegű járműveket, a második szempont pedig az volt, hogy ezt a díjat 
az összes úton lehessen alkalmazni és kiróni, függetlenül attól, hogy ez gyorsforgalmi út, 
autópálya, településen átmenő út vagy milyen típusú út. Gyakorlatilag három tényezőhöz van 
kötve a díj mértéke. Az első a távolság, tehát annyit kell fizetni, amennyi távolságot 
megteszünk. A második tényező a tömeg. Tehát minél nagyobb megengedett össztömegű az 
adott jármű, annál többet fizet. Például egy 20 tonnás kamion kétszer annyit fizet, mint egy 
tíztonnás. A harmadik szempont a szennyezőanyag-kibocsátás, itt három kategória van, az 
Euro 0, illetve 1-es a legrosszabb, az 1,8 cent/ tonnakilométer, a 2-es Euro-csoport 1,6 cent/ 
tonnakilométer és a 3-astól az 5-ösig lévő kategóriával 4 centtel kevesebbet fizetnek, mint a 
legrosszabb kategóriában. Tehát ahogy látható, itt meglehetősen magas díjakról van szó, 
úgyhogy a svájci kormány úgy döntött, hogy ennek a bevezetését csak fokozatosan hajtja 
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végre annak érdekében, hogy a gazdaság részvevői megfelelő időt kapjanak ennek a 
feldolgozására. Emellett úgy döntöttek, az Európai Unió kérésére, hogy a súlyhatárt is, amely 
korábban 28 tonna volt, megemelik 40 tonnára. Tehát ez egy párhuzamos intézkedés volt. 
2001-ben kezdtünk 1,1 centes díjszabással, ez 2005-ben 1,6 cent lett és 2008-ban a tervek 
szerint 1,8 centre fogjuk emelni ezt az útdíjat.  

Hogyan történik a díj begyűjtése? Tulajdonképpen két rendszerünk van, ennek az a fő 
oka, hogy fedélzeti egységgel minden egyes svájci jármű rendelkezik, ez egy kötelező dolog 
Svájcban. Ugyanakkor ez a külföldi járművek esetében nem így van, úgyhogy a második 
alrendszer a fedélzeti egységgel nem rendelkező, általában külföldi járművek esetében 
alkalmazandó. Az ellenőrzésnek pedig szintén két módja létezik, vannak állandó, illetve 
mozgó ellenőrzési állomások, illetve ellenőrzések.  

Nézzük meg az első beszedési módot, amikor a fedélzeti egységgel rendelkező 
járművekről van szó. A járművekre elülső ablakára belülről felrakják ezt a kiegészítő 
egységet, amely össze van kötve a tachográffal. Ez egy GPS-rendszer, ami egyrészt méri azt, 
hogy mikor lép be és mikor hagyja el a svájci területet a jármű, és a tachográffal együtt méri 
az ott megtett km-eknek a számát. Tehát ez egy úgynevezett DSRC-rendszer, ez a neve, az 
angol rövidítés. Ez egy mikrohullámú módszerrel rövid távú mérésre szolgáló rendszer és ez 
méri azt, hogy mennyi km-t tesznek meg a svájci területen. Tehát ily módon mérjük a km-t, 
hogy hány km-t tesz meg a jármű havonta. A nyilvántartó rendszerünkben szerepel a 
megengedett össztömeg és a károsanyag-kibocsátás értéke. A jármű vezetőjének havonta egy 
kártyát kell behelyeznie a rendszerbe és ezzel a kártyával kinyomtatni ezeket az adatokat havi 
szinten. Ezek után a sofőrnek két lehetősége van: fogja a kártyát, és postán elküldi a 
hatóságnak, vagy pedig elektronikus úton a számítógépbe berakja, és így juttatja el az 
adatokat a jármű-nyilvántartási központba, amely Svájcban a vámhivatal hatáskörébe tartozik.  

Most nézzük meg a második módszert, amelyet általában a külföldi gépjárművekre 
alkalmaznak, amelyeknek nincsen ilyen fedélzeti egységük. Amikor átlépik a határt, kapnak 
egy azonosító dokumentumot, kártyát, amelyen rögzítik a jellemző tulajdonságokat, mint 
például a megengedett össztömeget, a kibocsátási szintet stb. Tehát a határállomáson az 
azonosító kártyájával jelentkeznie kell, és ott a tachográfadatokat rávezetik az azonosító 
kártyára, és amikor kilép Svájc területéről, akkor szintén a tachográf segítségével mérni 
tudják, hogy hány km-t tett meg az országhatáron belül. Természetesen mondhatják, hogy 
lehet ezzel a rendszerrel csalni, ennek elkerülése végett állandó ellenőrző rendszereket 
építettünk fel, Svájcban most már körülbelül húsz ilyen van, a rendszám alapján még azt is 
figyelemmel tudják kísérni, hogy Svájcon belül merrefelé mozog ez a jármű. Ahogy már 
említettem, hogy ha feltesszük a kérdést, hogy ki a rendszer gazdája, ez a svájci vámhatóság, 
nekik kiterjedt és hosszú tapasztalataik vannak mindenféle díjak beszedésére. 120 embert 
alkalmaznak erre a célra, és az induló befektetés körülbelül 200 millió euró volt, ebben már 
benne vannak a berendezések, amelyeket az országhatáron helyeztek el, illetve a fedélzeti 
egységek, illetve a háttérrendszer, az állandó ellenőrző állomások stb. Tehát a rendszer 
nagyon hatékonynak mondható, a működési költség körülbelül 5 százalékot tesz ki, de azt is 
el kell mondani, hogy nagyon magasak ezek a díjak, és azt is el kell mondani, hogy minél 
magasabb a bevétel, annál hatékonyabban működik egy rendszer. Tehát ez ennek is 
köszönhető.  

Még egy dolog: a rendszer nagyon hatékony, és a csalásoknak az aránya is rendkívül 
alacsony, kevesebb mint 1 százalék. Megpróbáltuk ezt a rendszert egy kicsit elterjeszteni. 
Jelenleg egyoldalú szerződésünk van Ausztriával, ami azt jelenti, hogy a svájci gépjárművek 
használhatják a fedélzeti egységüket Ausztriában. De sajnos az osztrák gépjárművek nem 
használhatják az övéket Svájcban, mert azok nem számolják a km-t.  

Svájcban ezekről a törvényjavaslatokról népszavazást tartunk, erről is kétszer 
tartottunk népszavazást annak érdekében, hogy megszerezzük a lakosság támogatását, 
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mentességet kellett adnunk bizonyos kategóriák esetében, itt látható, a hadsereg, a 
mezőgazdaság, a rendőrség, tömegközlekedés esetében, és ezen kívül van egyfajta 
visszatérítés is, például a kombinált fuvarozás esetében.  

Nézzük meg, hogy milyen hatásokkal járt a díj. Hatékonyabbá vált a közúti fuvarozás, 
másrészt pedig a járműkilométereknek a száma csökkent, a terhelés viszont nőtt, biztos 
emlékeznek, hogy a megengedett súlyhatárokat emeltük. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan 
nagyon megújult az eszközállomány, a rendszer bevezetését megelőző évben 45 százalékkal 
nőtt az új járművek eladása az előző évekhez képest.  

Körülbelül 800 millió eurós évi bevételre tettünk szert, ezt így is terveztük már előre, 
ez volt a nettó bevételünk, ennek kétharmada a szövetségi államnál marad, és ők három fő 
projektre használják, mindegyik a vasúti közlekedés területén megvalósított projekt. 
Egyharmad része pedig ennek az összegnek a kantonoknál maradt, 26 kanton van Svájcban, 
mondjuk régiónak is lehet nevezni, ezt a közlekedéssel kapcsolatos kiadásokra használhatják, 
tehát utak javításra, karbantartására, új utak építésére, tömegközlekedésre vagy akár 
kerékpárutak építésére. Ők döntik el, hogy miként kívánják felhasználni ezt az összeget.  

Ennek a díjszabásnak fontos hatása az is, hogy tulajdonképpen a magasabb súlyhatár 
hatásait is ellensúlyozta, hiszen ahogy említettük, megemeltük a súlyhatárokat. És ez elvezet 
az utolsó pontig, ami nagyon fontos, és mi is nagyon fontosnak tartottuk: képesek voltunk 
arra, hogy a vasúti áruszállítás korábbi arányait megtartsuk. És ez igen jelentős arány, 40 
százalék körüli. Ez a 40 százalék valóban igen jelentős arány, jóval magasabb, mint a többi 
európai országban.  

Ezen az ábrán egyértelműen látszik, hogy milyen hatással volt a járműkilométerekre a 
bevezetett díj, illetve a megengedett súlyhatár emelése. Komoly tudományos elemzéseket 
végeztettünk, hogy melyiknek volt nagyobb hatása. Az eredmény az volt, hogy mindkettő 
egyforma hatással volt. Látható 2001 előtt, hogy milyen nagymértékben növekedett a 
járműkilométer. Amikor bevezettük a díjfizetési rendszert, a forgalom jelentősen csökkent, 
majd újra emelkedésnek indult. A következő emelés 2005-ben történt, ami újból csökkentette 
a forgalmat. Itt a következő ábra az áruszállítás költségeire gyakorolt hatást mutatja, látható, 
hogy sajnos 2001 előtt nem igazán voltak erről adataink, de 2005 után, ha megnézik, amikor a 
jelentős díjemelés történt, látható, hogy emelkedett az áruszállítás költsége közúton. Meg 
lehet nézni, a második a zöld vonalon, hogy a vasúti szállítás költségei maradtak alacsonyan.  

A következő ábrán három kibocsátott szennyezőanyag esetében három hasábot látunk. 
Az elsőn, a kéken az látható, hogy 2000-ben a 28 tonnás megengedett súlyhatárnál milyen 
volt az összkibocsátás. A második, fekete oszlop egy hipotetikus oszlop, hogy milyen lenne 
2007-ben az összkibocsátás, ha megtartottuk volna a 28 tonnás megengedett súlyhatárt. A 
harmadik oszlop pedig azt mutatja, hogy várhatóan a jelenlegi 40 tonnás súlyhatárral milyen 
lesz a kibocsátott érték 2007-ben. Látható, hogy mind a három anyag esetében 6-8 százalékkal 
kevesebb a jelenlegi rendszerben a kibocsátott káros anyag, mint amilyen lenne a rendszer 
bevezetése nélkül.  

Nézzük meg, hogy milyen hatása volt ennek az új rendszernek a közúti fuvarozásra. 
Változott a járművek összetétele, sokkal több az új jármű, ezek tisztábbak, és így alacsonyabb 
díjtételűek, gyakran kisebb súlyúak, ami szintén alacsonyabb díjtételt jelent. Nagyon fontos 
megemlíteni azt, hogy változások történtek az egész ágazatban, a koncentráció felgyorsult az  
következő okok miatt. Hatékonyabban tudják kihasználni a logisztikai lehetőségeket, vagyis 
sokkal kevesebb manapság az üres fuvar, mint a múltban volt. Az előző ábrának az alján 
látták, hogy sokkal több a határozott idejű szerződéssel dolgozó gépjárművezető, de nem 
tudjuk mérni, hogy ez a díjbevezetés miatt van-e, vagy ez egy általános trend a fuvarozásban.  

Az előadásom elején mondtam, hogy az új rendszer bevezetésének az egyik fő célja az 
volt, hogy emeljük a vasúti teherszállítás arányát. Említettem, hogy maradt a korábbi 40 
százalékos, igen magas arány, azonban ezt nem tudtuk tovább növelni. Ha megvizsgáljuk 
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annak az okait, hogy az útdíj bevezetése miért nem járult hozzá ahhoz, hogy magasabb legyen 
a vasút használata, akkor azt kell mondanunk, hogy például a menetrendi pontosság nem 
annyira jó a vasútnál, kicsit bonyolult az egész rendszer, és az infrastruktúra sem fejlett 
annyira a vasút esetében. Tehát az útdíj bevezetése – ezt a következtetést vonhatjuk le – nem 
jelenti automatikusan a vasúti forgalom növekedését.  

Tehát ez azt jelenti, hogy egy útdíj bevezetésével egyidejűleg komoly összegeket kell 
költeni a vasúti fejlesztésekre, növelni kell a vasút megbízhatóságát, elsősorban a nemzetközi 
viszonylatban, egyszerűbbé kell tenni az eljárásokat, és az infrastruktúrát is fejleszteni kell. 

Tehát nézzük meg, eljutottam a következtetéseimig. Ez a rendszer jól működik. 
Nagyon fontos, hogy tudják, hogy a bevezetésekor egy teljes politikai konszenzus volt, nem 
csupán a baloldali kormányzó párt támogatta, hanem a két nagy jobboldali párt is, azon kívül 
a gazdaság szereplői is támogatták ennek a rendszernek a bevezetését.  

Összefoglalóan mi történt? A rendszer jól működik, hatékonyabbá vált a közúti 
közlekedés, kevesebb jármű több árut szállít, továbbá a vasúti szállítás részaránya nem 
csökkent, és más intézkedésekkel együtt még növelhető.  

Most pedig nézzük meg, hogy mi várható a közeljövőben. A törvény kötelez 
bennünket arra, hogy a külső költségeket folyamatosan beépítsük a díjba, tehát állandóan 
dolgozunk azon, hogy a díjszabást újra és újra átszámoljuk. Jelen pillanatban egy nagy kutatás 
folyik a tehergépkocsi-díj gazdasági hatásainak vizsgálatával kapcsolatban, és ahogy már az 
elején mondtam, 2008-ban egy újabb díjemelés várható, 1,8 eurócent/tonnakilométer 
mértékre.  

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. (Taps.) Itt maradok egész végig és 
válaszolok a kérdéseikre, és ahogy említettem, hoztam írásbeli anyagot, ebben részletesen 
benne vannak a számítások stb.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ahogy említettem, a svájci tapasztalatokat elég régóta 

követjük, szakmai körökben ezek jól ismertek a ’90-es évekből. Most még Hegyi Gyulának 
van egy rövid előadása a témához kapcsolódóan. Közben Lukács András mond valamit.  

 
LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen. Az előadás és az 

előadás teljes szövege körülbelül öt gépelt oldal, hétfőn fenn lesz a 
www.levego.hu/kamionstop honlapon. Ezenkívül délután az 572-es teremben lehetőség lesz 
egy szűkebb körben beszélgetni ezekről a témákról az előadóval. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérem Hegyi Gyula európai parlamenti képviselőt, hogy 

mondja el, a témának milyen európai vetülete van. Mert Svájc mégis csak egy sziget az EU-n 
belül, viszont az EU meg egy tenger.  

 
HEGYI GYULA: Köszönöm szépen. Két rövid megjegyzéssel szeretném kezdeni. 

Amikor megkaptam a meghívót és megláttam, ami a falon van – szokták kérdezni, hogy 
milyen az európai stílusú politizálás, hát körülbelül ilyen, hogy a két nagy párt szakértői, 
Orosz Sándor és Illés Zoltán együtt szerveznek egy ilyen konferenciát. Nagyon köszönetemet 
szeretném kifejezni érte. Lukács Andrásnak szeretném még megköszönni, talán nem árulok el 
nagy titkot: ő és a Levegő Munkacsoport folyamatosan bombázza a politikusokat és a 
kormányt azzal, hogy ebben a témában előrelépést kéne tenni, és idén tavasszal is küldött egy 
csomagot arról, hogy hogyan lehetne a külföldi kamionforgalom megadóztatásával a 
környezet és a költségvetés állapotán egyszerre javítani. És a jelek szerint legalábbis részben 
célba ért ez a csomag többek közreműködésével. 

Az Európai Unió alapvetően környezeti szempontból foglalkozik a nehéz gépjárművek 
esetleges megadóztatásával. Tudni kell, hogy a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt üvegházhatású 
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gázcsökkentés még magán az Európai Unión belül sem sikeres, és minden évben két 
százalékkal nő csak a teherszállítás miatt ennek az aránya az Európai Unión belül. És azt kell 
tudni, hogy az Európai Unión belül már 24 százalékot tesz ki a közlekedés aránya. Tehát, ha a 
Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtását az Unió komolyan gondolja, akkor nyilvánvalóan a 
közlekedés területén kell valamit tennie.  

Többször elhangzott itt az euromatrica-irányelv. Ezzel kapcsolatban néhány dolgot 
szeretnék nem is pontosítani, hanem valójában sorban végigmenni, hogy valójában miről szól 
ezen irányelv 2006-os módosítása. Ennek a lényege az, hogy egységes szabályozást 
vezessenek be a tehergépkocsik útdíjára az Európai Unió 25, illetve most már 27 államában. 
Nem kötelezi, hogy mindenki kötelezően vezessen be a tehergépjárművekre külön 
úthasználati díjat, amennyiben azonban bevezetnek, akkor egységes szabályozás alapján kell 
ezt bevezetni. Nagyon fontos, hogy az irányelv döntési szabadságot biztosít a tagállamoknak 
abban a tekintetben, hogy plusz úthasználati díjat bevezessenek-e vagy nem. Ez a válasz arra 
a kérdésre, ami az előbbiekben elhangzott. Ugyanakkor a használati díjak és az autópályadíjak 
együtt nem haladhatják meg az infrastruktúra költségeit, tehát nem a költségvetés számára 
biztosíthatnak többletbevételeket, hanem belőlük az úthálózattal kapcsolatos összes költséget, 
ami elhangzott a svájci vendégünk előadásában, egységesen fedezni kell.  

Lehetővé teszi – és ez a hétvégi forgalomra is valamilyen megoldás lehet –, hogy 
eltérő díjtételeket alkalmazzanak napok szerint, illetve károsanyag-kibocsátás szerint. Az 
eltérés 100-200 százalék lehet a különböző esetekben, nem akarok most a részletekbe 
belemenni. A végén majd megmondom, hol található meg magyarul is ez az irányelv a 
honlapon. 

Ami nagyon fontos, hogy 2010-től akár bevezetik a tagállamok a külön úthasználati 
díjat a nehéz gépjárművekre, akár csak a hagyományos autópályadíjat alkalmazzák, 2010-től 
kötelező lesz a környezeti szempontokat is érvényesíteni, tehát a károsanyag-kibocsátás, 
magyarán az Euro0-5 alapján különbséget tenni a több káros anyagot kibocsátó járművek és a 
kevésbé szennyezőek között, ahogy Svájcban ez már része a szabályozásnak. És ugyanakkor 
felárat lehet kivetni, ez főleg persze az alpesi országokat érinti, a hegyvidéken a járművekre.  

Az irányelv lehetővé teszi, hogy az államok maguk döntsék el, hogy mire használják a 
bevételt, de mindenképp közlekedési célokra kell bevezetni. Az irányelv azt ajánlja, hogy 
alapvetően és döntően az infrastruktúra javítására fordítsák a bevételeket.  

Az Európai Parlament szavazott egy transzeurópai közlekedési hálózatról, ennek az 
alapelvei a következők, ez valamilyen módon természetesen Svájcra is megoldást jelentene, 
az úgynevezett tengeri autópályák, tehát a rövid távú hajózás fejlesztése. Mondjuk, ha 
Franciaország és Olaszország között hajóval szállítják a kamionokat, akkor Svájc 
nagymértékben mentesül ettől a tehertől. Ugyanígy Franciaország és Spanyolország és 
Olaszország között is, és így az Alpokban és a Pireneusokban nagymértékben csökkentené az 
átmenő forgalmat. A Galileo projekt, ami egy műhold és rádiónavigációs rendszer, 
lényegében az egész közlekedési hálózat nyilvántartását lehetővé tenné. 2020-ra a 
transzeurópai közlekedési hálózat keretében körülbelül 90 ezer km út mellett 94 ezer km 
lenne az európai egységes vasúti hálózatba tartozó vasút, ebből 20 ezer km lenne gyorsvasút. 
És elhangzott itt a hajózással kapcsolatban is, 11 ezer km belső vízi úthálózat az, amelyet 
fejleszteni kívánnak. 14 százalékkal akarják csökkenteni a közúthálózat terheit a vasút, illetve 
a belvízi hajózás javára, és természetesen villamosítani akarják a vasútvonalakat. Jelenleg 13 
százalék még dízelüzemű. Ezt lényegében teljesen villamosítani szeretnék.  

Akármit csinálunk, 2020-ra körülbelül 40 százalékkal nő a légszennyezés az 
autóutakon, még hogyha bevezetjük ezeket az intézkedéseket is. Ezt természetesen 
valamelyest vissza lehet fogni, amennyiben azonban semmit nem teszünk, akkor lényegében 
élhetetlen lenne az utak környéke. Ennek a programnak a költsége, amit az Európai Unió 
biztosít 2007 és 2013 között, 20,35 milliárd euró, tehát ennyit fizet közvetlenül az unió, az 
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Európai Fejlesztési Bank hitel formájában 50 milliárd eurót tesz hozzá, ez is azonban a 
számítások szerint csak 5–6 százaléka a költségeknek, tehát csak arra elég, hogy beinduljanak 
ezek a projektek.  

Röviden szeretnék szólni még az ITS-ről, az Intelligence Transport Systemről 
(Intelligens Közlekedési Rendszer), ami tulajdonképpen egy elektronikus rendszer annak 
biztosítására, hogy minél energiahatékonyabban közlekedjenek a járművek, tehát nemcsak 
arra alkalmas, hogy számon tartsák, hogy ki mennyi km-t tett meg, hanem arra is, hogy 
folyamatosan tájékoztassa a gépjárművezetőt arról, hogy melyik úton van csúcsforgalom, 
melyiken nincsen. Hosszabb távon arra is alkalmas lesz, hogy automatikusan a motort átállítsa 
az éppen adott forgalmi vagy topográfiai viszonyoknak megfelelően, így akár 50 százalékkal 
lehet csökkenteni az üzemanyag-kibocsátást, ha a motor olyan, hogy folyamatosan a 
topográfiai viszonyokhoz át lehet alakítani. Az Európai Unióban a forgalmi torlódások, dugók 
a számítások szerint évente 50 milliárd eurót tesznek ki, a GDP-nek 0,5–1 százaléka a 
forgalmi dugókban pusztul el, darálódik föl. A környezetvédelmi miniszterek egyik következő 
csúcstalálkozójának egyébként a forgalmi dugók mérséklése lesz a feladata. Természetesen 
úgy az országutakon, mint a városokban, amely egy másik téma lenne. Remélem, ilyen 
konferenciát is fogunk majd tartani.  

Egy utolsó mondat. Természetesen az ideális az lenne, ha Magyarországon is egy 
svájci típusú rendszert tudnánk bevezetni, tehát a külföldi kamionok a határon belépve, a 
határon kimenve az elhasznált km alapján fizetnének teljesen függetlenül attól, hogy milyen 
úton mennek, és milyen úton nem.  

Végül pedig azt szeretném mondani, hogy a honlapomon, ami – elnézést a személyes 
reklámért – www.hegyigyula.hu, rajta van linkként mind az euromatrica-irányelv, mind a 
Kiotói Jegyzőkönyv, mind az transzeurópai közlekedési hálózat, mind az ITS-nek az uniós 
jogszabálya. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még esetleg néhány kérdésre van módunk.  
 
KISS KÁROLY (Budapesti Corvinus Egyetem): Én azt szeretném megkérdezni a 

képviselő úrtól, hogy van-e valamilyen európai uniós szabályozási akadálya annak, hogy a 
kamionforgalom elöl lezárjanak utakat vagy településeket, ugyanis kézenfekvő lenne az a 
megoldás, hogy ha bevezetnek különböző útdíjakat vagy emelik azokat, és itt a 
polgármestereknek a félelme nyilvánvaló volt, hogy akkor rázúdul a majd lakott településekre 
a forgalom. Miért nem lehet ez ellen védekezni? Én úgy hallottam, hogy van valamilyen 
európai uniós szabályozás, hogy ezt nem lehet megtenni. Tehát ezt szeretném kérdezni, hogy 
igaz-e ez, hogy ily módon az átmenő forgalom ellen nem lehet védekezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balmer úrtól is kérdezhetnek.  
 
?..........................: Köszönöm. Hegyi úrnak csak azt szeretném mondani, hogy két 

fontos program szerintem lemaradt, az egyik a Marco Polo 1-2, és itt van a Naiades. Ha nem 
ülünk fel erre a lóra, megint a holland és a német hajósok, és a holland és német vasút fog 
ebből profitálni. És megint úgy járunk, hogy bár tranzitország vagyunk Szent István óta, de 
nem foglalkozunk azzal, hogy ténylegesen fejlesszük a magyar hajózást és vízi közlekedést és 
ezzel párhuzamosan a vasúti közlekedést is. Nem azt akarom mondani, hogy ellene vagyok a 
közúti közlekedésnek, mert azt is vegyük figyelembe az Európai Unióban, hogy ez nem egy 
„door to door” biznisz, sem a vasút, sem a hajózás. Ma a piacon a vevő diktál, és a vevő az 
ajtajában szeretné mindig látni az árut sajnos. Kicsit ellustultunk. (Angolul kérdez Ueli 
Balmertől.)  
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UELI BALMER: Egész korán felmerült a díj bevezetésének a gondolata, 1980-ban és 
1985-ben egy átalánydíjat vezettek be, és 1994-ben teremtették meg az alkotmányos feltételeit 
annak, hogy a távolságalapú díjat bevezessék, korábban törvényileg ez nem volt lehetséges. 
Először 1998-ban tervezték, hogy bevezetik, de akkor a parlamentben ezzel problémák 
merültek fel és elhalasztották 2001-re. Ha megnézzük, hogy gyakorlatilag mennyi időt 
töltöttek a bevezetés előkészítésével, ez körülbelül négy év volt.  

Természetesen, hogy ha egy másik rendszert választanak, akkor ez gyorsabban és 
könnyebben mehet. Svájcban például Basel esete egy különleges dolog, közel vagyunk a 
határhoz, és igen nagy forgalommal kell számolnunk. Tehát 15 évvel ezelőtt felmerült az a 
kérdés, hogy egyáltalán megnyissuk-e az útjainkat a vízi fuvarozásra, volt egy ilyen 
népszavazási kezdeményezés, de utána úgy döntöttünk, hogy ez nem lényeges kérdés 
Svájcban, mert tudják, hogy egy helyi országról van szó.  

A másik kérdés az volt, hogy milyen szerepe legyen a magáncégeknek egyrészt az 
útépítésben, az utak karbantartásában és javításában. Megvizsgáltuk az európai helyzetet és 
úgy döntöttünk, hogy sokkal jobban járunk akkor, hogy ha állami kézben marad ez a funkció. 
Különböző példákat látunk arra, hogy például egy útépítésnél, amikor egy magáncég épít utat, 
van egy várható bevétel, de olyan magasan szabják meg a díjakat, hogy sokkal kevesebben 
használják az utat, mint ahogy eredetileg ezt gondolták volna, és akkor igen komoly pénzügyi 
nehézségekkel néznek szembe. Például ilyen példát találtunk Rostockban is, ahol igen komoly 
csődközeli állapotba került ez a magáncég. Ugyanilyen okokból kifolyólag azt is így 
tapasztaltuk, és egy jelentést is írtunk a parlamentnek, hogy a magáncégek és az állam 
együttműködése is egészen problematikusnak mondható, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy 
ez állami feladat marad. Tehát gyakorlatilag a finanszírozás állami kézben maradt, és 
bizonyos elkülönített feladatokat végezhetnek csak a magáncégek teljesen külön rendszerben.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 
HEGYI GYULA: Az első kérdéssel kapcsolatban azt kell mondani, hogy az Európai 

Unió alapvetően abból indul ki, hogy szabad úthasználat van, tehát a kereskedelmet, a 
versenyképességet, az áruk szabad mozgását a szabad úthasználat biztosítja, ezért próbálnak 
mindenféle rendszert beépíteni, megadóztatni, vasútra átterelni, környezetbarát módon 
csinálni, hogy minél kevésbé szennyezze a lakosságot, de hát nem az utak lezárása a 
megoldás, hanem a kevesebb szennyezés, a jobb szállítás. 

A másik a vasút és a hajózás. Részt vettem egy konferencián Brüsszelben, amit a 
dunai teherszállítással kapcsolatban szervezett a WWF, és egy térképen gyakorlatilag egy 
fekete pont volt Magyarország. Tehát Magyarországtól északra van a Dunán teherszállítás, 
Magyarországtól délre is van, Magyarországon meg gyakorlatilag nincs. Ez megérdemelne 
egy következő konferenciát annak a bebizonyítására, hogy van környezetbarát módon is 
folyami szállítás. Bele tudnék menni a részletekbe, de nem ez a téma ma. Ami pedig a vasútit 
illeti, nyilvánvaló, hogy ha minél több kamiont sikerülne átterelni a vasútra, annál 
gazdaságosabb lenne a vasút üzemeltetése, és nem az adófizetők vagy a személyi utasok 
fizetnék a vasút veszteségét, hanem gyakorlatilag eltűnne a veszteség, hiszen 
teherforgalmazás lenne. És jó lenne, ha ezt nem a külföldi cégek valósítanák meg, hanem mi.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Orosz Csaba és Pavics Lázár még egy-egy rövid kérdésre. 
 
PAVICS LÁZÁR (Levegő Munkacsoport): Hegyi Gyulához egy kérdés: van egy 

tévhit, hogy drágább lett a üzemanyag. Mert emelkedtek a világpiaci árak. Ez nem igaz. Ha 
megnézzük a számokat, a hazai gázolajárak forintban 24,2 százalékkal nőttek 2000-től 2006-
ig. Ugyanakkor a fogyasztói árak ez idő alatt 38 százalékkal emelkedtek. Persze, ha dollárban 
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nézem, és itt jön a probléma tulajdonképpen, akkor ez már 131 százalékot jelent. Tehát 
tulajdonképpen az történt, hogy két tényező segítette elő ezt. Még egyet tudni kell, hogy a 
vasúti szállítás tizedannyi energiát igényel fajlagosan, egy tonnakilométerre számítva, mint a 
közúti. Tehát, ha az üzemanyag ára olcsóbbá válik, akkor ez a közút támogatását jelenti 
vasúthoz viszonyítva. Ez támogatás ténylegesen, mert két tényezőből származik. Az egyik 
tényező, hogy van a jövedéki adó, ha azt nem valorizálom, akkor a jövedéki adóból 
támogatom. A másik az euró erősödése a dollárhoz képest. Tehát az egész Európai Unió az 
euró erősödésével tulajdonképpen energiatámogatást ad. Növeli az energiaigényt, tehát 
támogatja a közel-keleti terrorizmust, támogatja az oroszok olaját, közben a másik oldalon 
előjön azzal, hogy uraim, az orosz politika… Nem tudom, de értik-e, hogy ha egy európai 
modellben gondolkodunk, akkor fel kell emelnünk az energiaadókat és a bevételeket utána 
újra elosztani, és akkor ez a világpiacon egy nyomást jelentene az olajárakra is. Lenyomná az 
árakat. Érdemes lenne egy ilyen modellt elkészíteni. Köszönöm. 

 
OROSZ CSABA építészmérnök, egyetemi docens (Budapesti Műszaki Egyetem): Egy 

megjegyzésem és három kérdésem van, és kettőt kihúztam. Az egyik, hogy megjelent egy 
szám, hogy a szegény, elmaradott Svájcban a környezetvédelmi költségei a szállításnak 
mintegy évi 190 milliárd forintot, tehát 750 millió eurót tesznek ki. Miközben itt elhangzott 
egy ezermilliárdos hazai becslés. Nyilván különbözők a számítási módok, és azt kell, hogy 
mondjam, hogy ez nem a Levegő Munkacsoport vagy a Magyar Közlekedési Klub hibája, 
hogy erre nincsen semmilyen hivatalos becslés vagy számadat.  

A második, hogy szívem szerint azt kérném, hogy Balmer úrnak az n-3. fóliáját, ahol 
bemutatja az ábrákat, hogy 40 tonnával, meg 28 tonnával, meg az új útdíj-intézkedésekkel 
mennyi lesz a környezeti terhelés, ha ezt most újra látnánk, megkérdezném a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium jelenlévő képviselőjét, hogy mi ez az előrebecslés Magyarországra 
nézve.  

A második kérdésem, hogy a Balmer úr vagy bárki más 3-4 millió forintért két óra 
alatt tudna-e választ adni arra, hogy hogyan fognak az elsőrendű utakról a másod- vagy 
harmad- vagy negyedrendű utakra terelődni a török kamionosok? Készen áll-e már az a kft., 
amelyik rajzolja azokat a Magyarország térképeket, amin el lehet kerülni ezeket a fizetős 
utakat? (Moraj.) Mert nyilván ez egy tűzoltó módszer, amivel 10 milliárd forint 
többletbevételre tehetünk szert. 

A harmadik kérdésem az, hogy ki képviseli itt a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumot, és tervez-e hozzászólni. Köszönöm szépen.  

 
VARGHA MÁRTON: Csak a török kamionhoz, ha a határátkelőhelyek mind olyanok, 

hogy onnan csak olyan úton lehet elindulni, amire kötelező a matricahasználat, akkor addig, 
amíg matrica van, ez nem probléma. Ez akkor kezd csak probléma lenni, amikor az 
elektronikus díjfizetés bevezetődik, és reméljük, akkor már mindenhol fizetni kell majd.  

 
HEGYI GYULA: Nem akarok nagypolitikába bocsátkozni, de amit Lázár mondott, 

természetesen, hogy ha az üzemanyag költségeit számítjuk, soha senki nem számítja bele a 
benzin költségébe például azt a 400 milliárd dollárt, amit az iraki háborúban elköltöttek. Hogy 
ha azt is meg kéne fizetni, kiderülne, hogy a vasúti szállítás sokkal olcsóbb, mint a közúti 
szállítás. De hát ilyen jellegű számításokat egyelőre senki nem végez, Svájc abban a 
tekintetben, hogy nem tagja az Európai Uniónak és egy jól lehatárolt ősi demokrácia, 
nyilvánvalóan jobban meg tudja a saját költségeit számolni, Magyarországon igen-igen nehéz 
lenne – a műegyetemi docens úr kérdésére is válaszolva –, hogy egy olyan adatot meg tudjunk 
mondani a környezeti károkra, amiben mondjuk Lukács András és a kamionforgalmazók 
egyetértenének.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Balmer úr egy rövid reflexióra, majd tartunk egy kis 

szünetet. 
 
UELI BALMER: Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Ez volt az az ábra, amire 

célzott? (Igen.) Itt azért közben hallottuk azt, hogy többen megemlítették, hogy Svájc nem az 
Európai Unió tagja. Erre én szeretnék reagálni néhány megjegyzéssel. Svájc önállóan is 
bevezethette volna az útdíjat, mint független állam, de akkor olyan intézkedéseket kaphattunk 
volna az Európai Unió részéről, ami hátrányosan érintett volna minket. Tehát ilyetén módon 
az Európai Unió egyetértésével és a vele kötött megállapodás alapján történt az új rendszer 
bevezetése. A második megjegyzésem a magyarországi helyzethez kapcsolódik. Az Európai 
Unió új irányelve alapján, és ezt valamelyik hozzászóló már említette, a 3,5 tonnásnál 
alacsonyabb tömegű súlyú járművekre is kiterjeszthető ez a díj. A másik dolog, hogy vannak 
olyan különleges térségek, például városi környezet, illetve hegyi környezet, ahol szintén 
különleges díjszabás állapítható meg. A harmadik dolog, hogy az Európai Unió jelen 
pillanatban tervezi, illetve megindult már ez a munka, amellyel ők is a külső költségeket be 
fogják számítani a díjszabás megállapításakor. Tehát semmi nem gátolja meg Magyarországot 
abban, mint az Európai Unió egyik tagállamát, hogy ilyetén módon alakítsa ki a díjszabást. 
Így is, úgy is több évbe kerül, mire ez teljes körűen hatályossá válik, de erre van lehetőség az 
önök kezében is.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a díjszabályi rendszer bevezetése előtt nem az Európai 
Unió jelentette nekünk a legnagyobb problémát, hanem az, hogy a hazai lakosság támogatását 
megszerezzük Svájcon belül. Mert teljesen egyértelmű, hogy a megtett km-ek többségét hazai 
járművek tették meg. És ott is felmerült a tranzitforgalom problémája, de biztos vagyok 
benne, hogy Magyarországon is a tehergépkocsik többsége hazai jármű és nem a 
tranzitforgalomból adódik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tartsunk egy rövid technikai szünetet és folytatjuk a 

második blokkal. 
(Szünet.)  
ELNÖK: Arra gondoltunk, hogy a végén a parlamenti pártok is hozzászólhatnának pár 

percben. A második blokkban Lukács András, Levegő Munkacsoport, Hinfner Miklós, 
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és Kovács Imre, MÁV Cargo fog egy-egy kis 
prezentációt tartani. Aztán mindegyik után pár perces konzultációra még szeretnénk alkalmat 
adni.  

 
LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Tisztelt Konferencia! Az előadásom 

első részében egy tanulmányt szeretnék ismertetni, illetve egy tanulmánynak egy részét. Ez a 
tanulmány az Európai Bizottság és a magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
megbízásából készült és a magyarországi támogatásokat vizsgálta elsősorban 
környezetvédelmi, de egyéb szempontból is. Tehát, hogy melyek azok a támogatások, 
amelyeket tulajdonképpen piacgazdasági szempontból is le lehetne építeni. Ennek a keretében 
vizsgáltuk a közlekedési támogatásokat, beleértve a közúti teherfuvarozás támogatásait is. A 
tanulmánynak erről a részéről fogok most röviden szólni. Ezt a résztanulmányt Pavics Lázár 
kollégánkkal együtt készítettük. 

Megnéztük, hogy melyek a tehergépkocsikkal összefüggő állami, társadalmi kiadások 
2004-ben. Milliárd forintban látják majd az összegeket. Útépítésre és útfenntartásra – ez csak 
a tehergépkocsikra vonatkozó rész – 2004-ben 210 milliárd forintot költöttünk. Az autópálya-
építések áfamentessége 27 milliárd forintot tett ki. Ezt azért vettük ide be, mert más 
tevékenységek, így például a vasúti infrastruktúrafejlesztések állami támogatása nem részesül 



 23 

ilyen kedvezményben. A környezeti, egészségi és hasonló károk összege mintegy 860 milliárd 
forintot tett ki, ezt az OECD egyik tanulmányából vettük át, amelyik többek között a 
magyarországi közlekedési külső költségekkel foglalkozik. Ebben benne vannak a baleseti 
károk is. Itt megemlíteném, hogy itt azt is figyelembe kellene venni, hogy rendkívül 
egyenlőtlenek a versenyfeltételek ebből a szempontból is. Nehéz számszerűsíteni, hogy ez 
most költségben pontosan mennyit jelent, de azt hiszem, hogy itt nem járunk távol az 
igazságtól, ugyanis arról van szó, hogy a jelenlegi feltételek mellett a közúti árufuvarozás 
egységnyi teljesítményre vetítve ezerszer annyi halálos és súlyos sérüléses balesetet okozhat, 
mint a vasúti. Ez egy óriási versenyhátrány a vasút részére.  

Az olyan egyéb folyamatoknak, amelyek szükségesek a közúti fuvarozáshoz, szintén 
vannak környezeti kárai, ilyen például a járműgyártás vagy a kőolaj-kitermelés. Ezt az 
összeget szintén egy nyugat-európai tanulmányból vettük át, más tanulmányok ennél jóval 
magasabb összeget mutatnak ki, de mi vettük az alacsonyabb összeget, 90 milliárd forintot. A 
forgalmi torlódások évente 20 milliárd forintot, az utakban, épületekben, közművekben 
okozott károk évente mintegy 200 milliárd forintot tesznek ki. Ami még ennél is nagyobb 
összeg, és erről nem nagyon szoktunk hallani (illetve általánosságban igen, de hogy ez 
mekkora költséget jelent, arról nem), pedig ez sokkal nagyobb költség, mint az utakban 
okozott kár. Ez az a kár, ami a többi járműben keletkezik a rossz utak miatt, ez mintegy 600 
milliárd forintot tesz ki évente.  

Adóelkerülések. Tudjuk, hogy a közúti fuvarozásban jelentős a személyi 
jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék befizetésének elkerülése, vagyis az adócsalás. 
Ennek a mértékét nagyon szerényen 110 milliárd forintnak vettük. Ezt úgy számoltuk ki, hogy 
megnéztük az APEH hivatalos kimutatásában, hogy mennyi a közúti fuvarozásban dolgozók 
bruttó bére, és mennyi a vasúti fuvarozásban dolgozóké, és azt találtuk, hogy a közútiban 
jóval alacsonyabb, amit a mindennapi tapasztalat nem igazol. Ezért úgy gondoltuk, hogy 
megnézzük, hogy mennyi adót kellene befizetni ahhoz, hogy közúti fuvarozásban dolgozóké 
elérje a vasúti fuvarozásban dolgozók bérét, és így jött ki ez a 110 milliárd forint.  

A fekete- és szürkegazdaság egyéb vonatkozásaiból származó versenyelőny 200 
milliárd forint körül van. Ez áfacsalás, vám és jövedéki adó befizetésének elkerülése stb., 
gondoljunk csak a napokban napvilágra került esetre, amikor kamionokkal szállították a 
szemetet a nemzeti parkba külföldről.  

A közlekedésbiztonsági szabálysértések. Itt is átvettük nyugati, egy osztrák és egy 
német tanulmány adatait, amelyek megállapították, hogy amennyiben a közúti fuvarozók az 
összes hatályos jogszabályt betartanák, mintegy 50 százalékkal kellene növelniük az áraikat. 
Magyarországon is ezt az arányt vettük, bár Magyarországon a helyzet sokkal rosszabb ezen a 
téren, mint mondjuk Ausztriában. Így 130 milliárd forintot kaptunk. 

A következő az előzőekhez képest egy apró tétel, mindössze 11 milliárd forint, de 
azért jellemző, hogy a külföldi napidíj a közúti fuvarozásnál sokkal kedvezményesebben 
számolható el, mint más területen, például a vasúti fuvarozásnál.  

A közúti fuvarozás versenyelőnyének kell tekinteni azt is, hogy igen jelentős 
összegeket vontak el az elmúlt években a vasúti árufuvarozástól különböző címeken. Ezt 
mintegy évi 100 milliárd forintra becsültük. Ebből csak példaként említeném azt, hogy 
rendszeres volt minden évben, hogy elvonták a vasúti árufuvarozásnak a nyereségét, és azt a 
vasúti személyszállítás veszteségének fedezésére fordították. Ez olyan, mintha a kamionnal 
fuvarozóktól elvonnák a nyereségüket, és arra fordítanák, hogy a volánbuszok veszteségét 
fedezzék.  

Ha az eddig felsorolt összegeket összeadjuk, egy hatalmas összeg, 2600 milliárd forint 
jött ki. Mi ezeket az adatokat sok helyre elküldtük, a Pénzügyminisztériumba, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumba, a Miniszterelnöki Hivatalba, a KSH-ba. Cáfolatot sehonnan 



 24 

nem kaptunk, sőt a KSH-ban megerősítettek, hogy az alapadatok, amelyekkel dolgozunk, 
helyesek.  

Eddig voltak a kiadások. Most nézzük meg, hogy melyek voltak a bevételek, amelyek 
a tehergépkocsikkal összefüggésben az állami költségvetésbe beérkeztek. A legnagyobb tétel 
az üzemanyagok jövedéki adója. 2004-ben összesen 81 milliárd forintot kapott az 
államháztartás a közúti teherfuvarozás után.  

Végül pedig megkapjuk a támogatást, ami a bevételek és kiadások egyenlege: 2500 
milliárd forint egyetlen egy évben. Viszont ez a támogatás nemcsak egy évben történik, 
hanem folyik már hosszú évek óta. Ezt is megpróbáltuk megbecsülni, és azt is, hogy évente 
mekkora összeget tenne ki, ha mondjuk ezt vissza kellene fizetni 15 éven keresztül. Erre is 
körülbelül 2500 milliárd forint jött ki. A teljes összeg tehát 5000 milliárd forint. Ez az, amit a 
tehergépkocsikkal történő fuvarozás kap évente.  

Milyen következményei vannak annak, hogy a közúti teherfuvarozás árai nem 
tükrözik a valódi költségeket? Az, hogy minden szinten hibás döntések születnek. Az állam 
igen jelentős összegeket fordít arra, hogy ezt fenn tudja tartani. Gondoljunk az autópálya-
építésekre és így tovább, az útfenntartásokra, egészségügyi kiadásokra. Ennek az is a 
következménye, hogy az állam sokkal kevesebb pénzt tud más feladatokra fordítani. További 
hátrány, hogy a vasút versenyképessége romlik, annak is több pénzt kell adni és így tovább. 
Az önkormányzatoknál hasonló a helyzet. A vállalkozások pedig sokszor feleslegesen 
szállítgatnak közúton nagy távolságokra. Ismeretes sokak körében az a példa, hogy 
Németországból az Alpokon keresztül Olaszországba szállítanak krumplit, hogy ott 
megtisztítsák, becsomagolják, majd továbbszállítják, és Belgiumban készítenek belőle sült 
krumplit. Még sok ilyen példa van, de időhiány miatt ezt nem sorolom fel. Tehát óriási 
pazarlás folyik a nyersanyagokkal és az energiával. Az egyes embereknél ugyanez 
tapasztalható: mivel az árak nem tükrözik a valódi költségeket, megveszik a nagy 
távolságokról szállított élelmiszert. Nem ritka, sőt általánosan elterjedt, hogy például 
Belgiumban reggelire spanyol zöldséget, dán vajat, olasz ásványvizet stb. esznek, amiket több 
ezer km-ről szállítanak oda, pedig ezek általában helyben vagy sokkal közelebb is 
megtermelhetők.  

Növekszenek a társadalmi feszültségek is – egyrészt, mert a környezetszennyezés 
döntő mértékben a szegény embereket sújtja, másrészt ezek a rejtett támogatások a elsősorban 
gazdagoknak előnyös, mert ők fogyasztanak többet.  

Ezek a rejtett támogatások jelentősen hozzájárulnak az alacsony foglalkoztatottsághoz 
is. Több okból is. Az egyik fő ok, hogy az adójellegű terhek jelenleg túlnyomó részben a 
munkabért terhelik és nem a környezetszennyezést, tehát nem azok fizetik meg ezeket a 
terheket, akiknek kellene, és így az állam kénytelen a munkabért terhelni az adókkal. Romlik 
a gazdaság versenyképessége is, például azért, mert a környezetszennyező import általában 
előnyben részesül a hazai termeléssel szemben. Például sokkal több pénzt költünk az 
energiára, amit tudvalevőleg túlnyomó részben importból szerzünk be, és így kevesebb pénz 
jut az élőmunka-igényes hazai szolgáltatásokra.  

Sokkal lassabb így a gazdaság korszerűsödése is, hiszen tudjuk, hogy most már nem a 
nagy nyersanyag- és energiaigényes tevékenységek képezik a gazdasági fejlődés motorját, 
hanem az emberi tudás, tehát a tudás alapú gazdaságra kellene átállnunk.  

A környezetszennyezésről itt már sok szó esett. A jelenlegi rendszerben azt 
jutalmazzuk, aki többet szennyez, és azt büntetjük, aki óvja a környezetét és az egészségét, 
ami teljesen abszurd. Ehhez kapcsolódik, hogy gyorsul az infláció is, mert a környezeti és 
egészségi károk költségei természetszerűleg beépülnek az árakba.  

Mindezt nemcsak egy környezetvédő civil szervezet mondja, ezt mondja az Európai 
Unió is. A 2001-ben megjelent közlekedéspolitikájában tulajdonképpen ezt több helyen is 
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kifejti részletes adatokkal. Most csak egy mondatot idéznék: „mivel az árak nem fejezik ki a 
közlekedés teljes társadalmi költségét, a kereslet rendellenesen nagyra növekedett”.  

Mi a megoldás? A megoldás egyik fontos eleme a svájci típusú útdíj bevezetése, 
amiről itt szó esett. Ha mondjuk ugyanolyan mértéket vezetnénk be, vagy ugyanolyan 
bevételre gondolnánk, mint amit Svájcban bevezettek, akkor 200 milliárddal több bevétele 
lenne az államnak, ami még mindig messze nem fedezi azokat a költségeket, amelyeket a 
tehergépkocsik okoznak.  

Most hallottuk itt az első előadásban, hogy először a matricát akarják kiterjeszteni, 
majd valamikor az elektronikus útdíjat kiépítik fokozatosan a gyorsforgalmi utakra, egyéb fő 
közlekedési utakra, aztán majd lesz valami. Ezt nagyon nem tartjuk most jó megoldásnak, 
egyrészt, mert az elektronikus útdíj bevezetése több évig elhúzódhat, másrészt pedig, ha csak 
a gyorsforgalmi utakra vetik ki meg néhány fő közlekedési útra, akkor továbbra is ott nem 
fogják megfizetni a díjat, ahol a legtöbb kárt, szennyezést okozzák. Ez az ábra az Európai 
Közlekedési Miniszterek Konferenciája egyik tanulmánya alapján készült, amiből látható, 
hogy a településen belül a gépjárművek sokkal nagyobb károkat, költségeket okoznak, mint 
településeken kívül. 

Tehát a jelenlegi rendszernél már az is sokkal jobb, amit Svájcban vezettek be, hogy 
minden úton egyformán kell fizetni, és ez Magyarországon is nagyon könnyen megoldható. 
Ennek minden technikai feltételei adott, ugyanis minden tehergépkocsiban van tachográf, és 
annak alapján meg lehet állapítani a megtett távolságot. A határon belépő és kilépő 
járműveknél szintén fel lehet jegyezni a kilométer állását, tehát semmi akadálya nincs, hogy 
az ilyen rendszeren alapuló útdíjat bevezessék. A technikai feltételek olyanok, hogy ma is be 
lehetne vezetni, a jogi hátteret és a személyi feltételeket kellene ehhez megteremteni, ami 
néhány hónapon belül megvalósítható.  

Vannak már önkormányzatok, amelyek már el is kezdtek útdíjat bevezetni a saját 
útjaikon, például a XI. kerület és a XII. kerület Budapesten.  

A fő ellenérv az, hogy a közúti fuvarozásra szüksége van a társadalomnak. Ezt senki 
nem vitatja, viszont minden tevékenységnek meg kell fizetnie a saját költségeit. Azt mondják, 
hogy ha bevezetjük ezeket a magas díjakat, ellehetetlenül a közúti fuvarozás. Hát az elmúlt 
években azt tapasztalhattuk, hogy töretlenül nőtt a közúti forgalom és ezen belül a 
teherforgalom. Itt azt látjuk, hogy miként alakult az országunkba belépő külföldi 
tehergépkocsik száma és a bruttó hazai termék. Látható, hogy függetlenül attól, hogy csökkent 
vagy esetleg egy picit nőtt a bruttó hazai termék, a tranzitforgalom az elmúlt 15 évben mindig 
töretlenül vagy majdnem töretlenül növekedett, az európai uniós csatlakozás évében pedig 
majdnem 50 százalékkal megugrott. Hasonló a helyzet a Magyarországról kilépő magyar 
járművek számával. Itt pedig az látható, ez is 1990-hez viszonyítva, hogy a magyar 
rendszámú nehéz tehergépjárművek száma is gyorsan növekszik. Úgyhogy ez számomra azt 
mutatja, hogy egy igen komoly útdíj bevezetésével is legfeljebb megállítani tudjuk ezt a 
növekedést vagy esetleg csak a növekedés ütemét tudjuk csökkenteni. Talán egy picit 
visszafogni, de nem hiszem, hogy komolyabb gazdasági problémákról lehet majd beszélni a 
közúti fuvarozás vonatkozásában.  

Még ami nagyon fontos, erről is említést tettek a felszólalók, hogy az ellenőrzés 
Magyarországon sajnos messze nem felel meg a követelményeknek és a büntetési tételek sem. 
Úgy tudom, hogy most terveznek jogszabályi szigorításokat, viszont a közlekedési 
felügyeleteket leépítik, pedig az Európai Unió előírásai szerint éppen hogy növelni kellene a 
létszámukat.  

Mi úgy véljük, hogy nemcsak hátrányai lennének egy ilyen útdíjnak és a fokozott 
ellenőrzésnek a közúti fuvarozók számára, hanem előnyei. Vannak az általános előnyök, hogy 
a kamionok sofőrjei, meg az ő gyerekeik is szeretnek tiszta levegőben élni és egészségesen 
fejlődni, meg nekik is jó, ha a gazdaság egy korszerűbb szerkezetben fog működni, de 
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szerintem vannak olyan előnyei is, amelyeket közvetlenül is érezhetnek a fuvarozók. Az 
egyik, hogy talán a közvélekedés megváltozik valamennyire, hiszen jelenleg a közúti 
fuvarozásról a lakosság többsége, sőt esetenként nagy többsége ugyanazt gondolja, mint a 
Levegő Munkacsoport. Itt látható annak a közvélemény-kutatásnak az eredménye, amit a 
Szonda Ipsos az idén januárban végzett el. Nincs idő a részleteket felsorolni, a 
kiadványunkban megtalálják. 

A másik, amiről szintén sok szó esett, hogy így a külföldi versenytársak is 
hozzájárulnak majd a magyar utak építéséhez és fenntartásához. Fontos az is, hogy a 
tisztességes fuvarozók kerülnek majd előnyösebb helyzetbe. Ha fokozatosan vezetjük be az 
útdíjat, úgy, mint Svájcban, akkor lehetőség nyílik az alkalmazkodásra. Rendkívül fontos, úgy 
vélem, hogy ez lenne a jövő útja, erről egyébként a fuvarozók kiadványaiban is olvashatunk, 
hogy a legfontosabb, hogy az innováció javuljon, a magasabb hozzáadott érték előállítása 
növekedjen, és jelentősen javuljon a minőség. Erre kellene a fuvarozóknak törekedniük a 
mennyiségi növekedés helyett. 

Mindezekről a témákról a www.levego.hu/kamionstop honlapunkon részletesen lehet 
olvasni. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezekkel az előadásokkal nincs mindig sikere az 

Andrásnak a közúti fuvarozóknál, bár megjegyzem, hogy ezt a Makadám Klubban is tavaly 
elég részletesen megvitattuk. Különböző érvek, ellenérvek vannak, ellentétes nézőpontok, 
kalkulációs bázisok, de nagyon sok igazság van abban is, amit a számításokban láttunk. Ha 
van észrevétel, tegyék meg, addig megkérem Hinfner urat, hogy készüljön elő.  

 
EISEN SÁNDOR (Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos 

Szakszervezete):: Igen Tisztelt Elnök Úr! A szakszervezetünk mindig is kiállt azért, hogy az 
ökológiával is partnerek legyünk. Egy ilyen útdíjemelés megint a fuvarozás megsarcolása. 
Bármilyen hihetetlen, nem a fuvarozás tette tönkre a vasutat, hanem a vasutat nem 
fejlesztették. Kettő: ha megemeljük ezeket a díjakat, és megfizettetik a fuvaroztatókkal, 
megint ott tart a szakszervezetünk, hogy évek óta nem tudunk tisztességes bért emeltetni a 
munkaadókkal, mert az állandó sarc miatt most már annyit fizetnek, hogy a fuvardíj 100 
forintjából még 10 forint sem marad bérre. Ha meg lecsökkentjük végképp a fuvarozást, 
nincsen pontos adat, de körülbelül a közúti áruszállításban több mint 95 ezer gépkocsivezető 
dolgozik. Ha a gépkocsivezetők számát csak ezerrel csökkentjük, ez ennyi család, ezt így is 
fel lehet fogni. Sajnos pozitívat ehhez már nem tudok hozzáfűzni.  

 
LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Egy piacgazdaságban minden 

tevékenységnek meg kell fizetnie a költségeit, a közúti fuvarozás sem lehet kivétel. A 
szocializmus éveiben itt Magyarországon 40 évig, de a Szovjetunióban 70 évig 
tapasztalhatták, hogy mit jelent az, hogy egy tevékenység nem fizeti meg a költségeit. Ha az 
árak teljesen torzak, az a gazdaság összeomlásához vezet. Ez nem fenntartható. Ezt nem mi 
mondjuk, ugyanezt mondja az Európai Unió is. Attól, hogy valamire szükség van, az nem 
jelenti azt, hogy állami vagy társadalmi támogatásban kell részesíteni. Az áramra is 
mindenkinek szüksége van, mégsem kívánjuk azt, legalábbis remélem, hogy egyre kevésbé 
kívánjuk azt, hogy mondjuk a villamosvezetékeket állami támogatásból építsük. Fizesse meg 
a fogyasztó, ez ésszerűbb gazdálkodásra szorítja a vállalkozásokat is és az embereket is. Erre 
az előadásomban már kitértem.  

A másik, hogy hány fuvarozónak szűnik meg az állása. Egyrészt itt azt láttuk, hogy 
rohamosan növekszik ez a tevékenység, és itt nem arról van szó, hogy ezt meg kéne szüntetni, 
hanem egy ilyen útdíjjal várhatóan legfeljebb csak stabilizálnánk, nem növekedne ilyen 
rohamosan ez a szint. Másrészt arra is gondoljunk, hogy ha ilyen mértékben támogatjuk ezt az 
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egy tevékenységet, amely rendkívül nyersanyag- és energiaigényes, akkor az ehhez szükséges 
összegeket honnan kell elvenni. Olyan tevékenységektől, ahol sokkal nagyobb az 
élőmunkaigény. Tehát ha minden marad a régiben, sokkal több munkahelyet szüntetünk meg 
nemzetgazdasági szinten, mintha bevezetnénk az útdíjat.  

 
ELNÖK: Ez egy jelentős vitatéma, és itt bejönnek a közjóval kapcsolatos fogalmak, a 

közjónak a forintosítása, másrészt az úgynevezett pozitív externáliák, amit szintén ilyenkor 
emlegetni szoktunk, sokan emlegetik is.  

 
?………………….: Azt hiszem, hogy egy kicsit itt mi keverjük a szezont a fazonnal. 

Se a kamionosoknak nincs igazuk, se a Levegő Munkacsoportnak, ugyanis nem vesszük 
észre, hogy mi megbízók tesszük tönkre az egészet. Elmondom a nagyon egyszerű példámat. 
Én mint multi megbízó, halálra fogom éheztetni a kamionost, és azt mondom neki, hogy tíz 
dollárért menjél, kisfiam. A kamionos tíz dollárért elfogadja, és 30 helyett 50 tonnát fog tenni 
arra a kamionra. Tehát mi, a társadalom tesszük tönkre az utakat, mert a 70 tonnás kamion 
széttöri az utat. Ugyanezt el lehet mondani a vasútra és a vízi útra is.  

(Kazettacsere.) 
 
PAVICS LÁZÁR (Levegő Munkacsoport): Kétségtelenül igaz, hogy körülbelül 60 

százalékkal alacsonyabb a közúti árufuvarozás bruttó bére, mint a vasúti szállításban 
dolgozóké. Ebből az következik, hogy minimálbérrel fognak elmenni nyugdíjba, tehát 
gyakorlatilag ez az állapot nem fenntartható. Az elképzelhető, hogy a befolyt többletpénzből 
nem a közúti fuvarozást kell támogatni, hanem a hátrányba került sofőrök kapjanak a 
nyugdíjukhoz valamilyen állami kiegészítést. Ezt szerintem meg kell oldani, közösen 
érdekeltek leszünk ebben.  

 
?………………..: Egy olyan észrevételem volna, hogy elkerülte itt a figyelmet, hogy a 

Balmer úr, ha jól emlékszem, azt mondta a beszédében, hogy népszavazást tartottak az egyes 
áremelésekkor Svájcban. Hát ezt talán itt is be kéne vezetni egy kicsit aktívabban, hogy 
megkérdezni a népet, az Isten adta népet, hogy mit óhajtanak. Mert én úgy gondolom, az én 
logikám azt diktálja, hogy ha azt a kicsit magas autópálya-matrica és egyéb árakat kicsit 
visszavennénk, akkor valószínű, hogy a kamionosok sem törnék össze a mi útjainkat, hanem 
rámennének, vagy hatósági eszközökkel köteleznénk őket arra, hogy a nyolc tonna 
tengelynyomás teherbírású utakat ne használják 40 tonnával. Én kérem a kormányt, hogy 
figyeljen oda a nép akaratára, mert azt hiszem, a lakosság most már a végeket éli fel.  

 
ELNÖK: Még Csaba kért szót.  
 
OROSZ CSABA: Azt szeretném jelezni, hogy azért ezek bonyolult szakmai kérdések. 

Ebben a teremben egy svájci állampolgár van, egy országban ezt a jelen lévők közül alaposan 
kidolgozták. Valószínűnek találtam, hogy Balmer úr tud arra válaszolni, hogy amikor 
mérnökök, közgazdászok ezt a rendszert kidolgozták Svájcban, akkor a végén felkértek két 
humánerőforrás-menedzsert, hogy mérje fel ennek a munkaerő-piaci hatását. Hogy hány 
svájci fuvarozó fog ettől tönkre menni. Amit én ebben a teremben a mai szakmai készültség 
alapján mondani tudnék, hogy azt képzelni, hogy ebben az új rezsimben, ami gondos munka 
után egyáltalán nem azért alakult ki, hogy a költségvetés éhes, hanem tényleg szakmailag 5-6 
évig valamit előkészítettek és végiggondolták, tehát erről szó nincs, mert a kelet Svájcában 
vagyunk, azt ne gondoljuk, hogy ebben az új rezsimben csak külföldi fuvarozók fognak 
tönkremenni. Ebben magyar fuvarozók százai is tönkremennének, valószínűleg a teremben 
mindenkinek van olyan rokona, aki egy ilyen átgondolatlan rezsim miatt tönkremenne és 
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munkanélkülivé válna. Természetesen előfordul, hogy valaki gazdaságilag indokoltan lesz 
munkanélküli, de azért ezeket a mellékhatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Amit még 
szeretnék mondani, Gémesi elnök úrnak odaadtam a menedzserfórumról egy viszonylag friss 
közleményt, amelyik a közlekedési költségvetéssel foglalkozik. A kelet Svájcában van most 
körülbelül ezer km gyorsforgalmi út. A nyugat Svájcában van 2400-2500 km gyorsforgalmi 
út. A nyugat Svájca egy pillanatig nem gondolja, hogy az autópálya-hálózat elsősorban a 
teherautók miatt van. A kelet Svájca most elsősorban arra gondol, hogy a fuvarosok majd meg 
fogják fizetni ezt az ezer km hosszú gyorsforgalmi úthálózatot. Ez képtelenség. Itt tízmilliárd 
forint extra bevételekről van szó. A magyar gyorsforgalmi úthálózat jelenlegi értéke 
körülbelül 2500-3000 milliárd forint. Ha Clark Ádám kezében lenne ez és nem dr. Kóka János 
kezében, akkor 250 milliárd forint bevételt szeretne évente ezen az úthálózaton. Ez már 
aránytalan, helyenként mindenféle vidéki polgármesteri allűröket kergető autópálya-hálózat. 
Ha Görbeháza Németországban lenne, ott nem lenne autópálya.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még András röviden, aztán kérjük Hinfner urat.  
 
LUKÁCS ANDRÁS: Nem egészen értem Orosz Csaba hozzászólását, hogy ezek a 

költségek emelkedni fognak. Ezek a költségek léteznek, csak az a kérdés, hogy ki fizeti meg, 
azok, akiket illet vagy pedig az egész társadalom. Tehát az útfenntartást meg az útépítést most 
is meg kell fizetni, az egészségügyi költségeket meg kell fizetni, a betegségekből adódó 
munkaerő-kiesést meg kell fizetni, a tönkre ment épületeknek a helyreállítását meg kell 
fizetni. Ezek a költségek tehát mind-mind léteznek. Azt is meg kell fizetni, hogy nem olyan 
tevékenységekre jut ez a pénz, ami a leghatékonyabb lenne a gazdaság szempontjából. Tehát a 
tudásalapú gazdaság megteremtésére és így tovább. Sokkal többe kerül a jelenlegi helyzet az 
egész társadalomnak, nemzetgazdasági szinten sokkal nagyobb költségeket okoz, mintha 
ezeket a költségeket ráterhelnénk azokra, akiket illet. Ez felelne meg a piacgazdaság elvének, 
ami benne van a magyar alkotmányban, meg az Európai Unió alapszerződésében is.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Erre a vitára mód lesz délután a szűkebb körű szakmai 

konzultáció során, remélem, hogy ott is lesznek még résztvevők. Kérjük Hinfner urat, a 
Magyar Közúti Fuvarozók Szövetségének főtitkárát.  

 
HINFNER MIKLÓS (Magyar Közúti Fuvarozók Szövetsége): Köszönöm szépen. 

Hölgyeim és Uraim! Örömmel fogadtam el a meghívást erre a rendezvényre azért, mert úgy 
gondolom, hogy erről a kérdésről a sok vita ellenére egy konstruktív párbeszédet kell 
folytatni, és úgy gondolom, hogy a szervezők ezzel a céllal hívták életre ezt a rendezvényt. 
Úgy gondolom, és ennek nagyon örültem, hogy a meghívó első mondatában szereplő azon 
kitétel, hogy a közúti áruszállítás egy korszerű gazdaság nélkülözhetetlen eleme, ez 
önmagában megadja az alaphangot. Most kicsit el kell térnem attól, ahogy eredetileg 
elkezdtem volna, mert bizony reflektálnom kell Lukács úr egyes kitételeire. Nem szeretnék 
hangulatot élezni, én konstruktív szellemű hozzászólásra készülök, de azt a szakma nevében 
határozottan vissza kell utasítanom, hogy egy szakmát a feketegazdaság és szürkegazdaság 
szélére lehet helyezni egységesen, továbbá egységesen adócsalónak és adókikerülőnek 
nevezni. Én azt gondolom, hogy ez egyfelől helytelen és nem is igaz, és nem is hiszem, hogy 
előreviszi a kérdés megoldását.  

Ezzel együtt is azt le kell szögeznünk, én teljesen tiszteletben tartom, és mikor 
megláttam, hogy mindenkinek zöld kitűzője van, főleg a polgármester uraknak, de nekem is, 
azt hiszem, hogy egy egészséges társadalomban a környezetvédelem, a környezetkímélés, a 
tiszta levegő, az élhető élet olyan dolog, amihez mindenkinek állampolgári joga van, az EU-
ban, ezen belül Magyarországon egy kistelepülésen bármelyik megyében, Nyírturán és 



 29 

akárhol. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy mégis a realitások talajáról kell nézni ezt a 
kérdést. Egy modern gazdaságban élünk, egy globalizálódó gazdaságban élünk, és ehhez 
egyszerűen szükség van közúti árufuvarozásra, nélkülözhetetlen eleme – még egyszer idézem 
önmagamat. Nem is szeretnék arról beszélni külön, hogy végül is az a fejlődési pálya, amit a 
közúti áruszállítás betöltött és betölt jelenleg, az a társadalom igényeinek egyre magasabb 
szinten történő kielégítése alapján jött létre. Nem öncélból, nem az érintett vállalkozók 
találták ki, ezt a társadalom és a gazdaság igényei, többek között a megbízók igényei is hozták 
létre. Ennek felel meg mondjuk ez az iparág. Szeretnék egy-két adatot önöknek felvillantani, 
talán egy kicsit más módon megközelítve a dolgot.  

Hangzottak már el kitételek, vélemények arról, hogy az európai és a magyar 
gazdaságban hogyan nő a közúti áruszállítás volumene. Elhangzott olyan aspektusból is, hogy 
a zajterhelés, ez az, amiről szó volt, kérem, nézzék meg ezt az adatot, ezek európai adatok, az 
IRU-tól sikerült megszereznem. Az IRU az a közúti világszervezet, amelyik az Európai 
Uniónak is elfogadott konzultatív partnere. Tehát ezek komoly, megalapozott adatok. Tehát 
egy kicsit más szemléletben.  

Ha önök megnézik ezeket a diákat, akkor azt látják, hogy azt a bizonyos terhelést és 
szennyezést és közúti forgalmat tíz gépjármű közül igazából véve egy kamion okozza. Tehát 
az egész kérdés problémáját nem szabad és nem lehet leszűkíteni egyedül a közúti 
áruszállítási iparág nyakába. Nem lehet ezt az iparágat mindazért, ami gondként jelentkezik, 
bűnbakként odatenni.  

Itt most kitérek arra, ami Lukács úr előadásában is elhangzott: nagyon nagy hibának 
tartom, hogy ha történik egy közúti baleset, amit egy személyautó ittas gépkocsivezetője 
okoz, és van egy vétlen kamion, a média egyértelműen úgy tolmácsolja, hogy ezt a közút, 
azon belül a kamionosok… ahogy éppen a riporter kénye kedve diktálja.  

A dolognak több megközelítése van. Miért is keletkeznek ezek a problémák? Szállítási 
távolságok az Európai Unióban. Teljesen világos, hogy a közútnak megvan a maga szerepe, 
és megvan az a mozgástér, amire képes és amire nem képes. Nyilvánvaló, hogy a háztól házig 
történő fuvarozásban egyértelműen a közút dominanciája megvolt, megvan, és meg is marad. 

Ha Magyarország méreteiből indulunk ki, akkor azt kell mondani, hogy 
Magyarországon az elszállított áruvolumen 90 százaléka szempontjából a mi megítélésünk 
szerint nem alkalmas a vasút arra, hogy ennek a feladatnak eleget tegyen. Egyébként Hegyi 
képviselő úr is említette, máshol is elhangzott, hogy az Európai Unió a Fehér könyv 
felülvizsgálata során elismerte azt, hogy középtávon nem valósítható meg a módozatváltás 
olyan módon, hogy a közutat vissza kell szorítani és ebből a vasutat lehet preferálni. 
Egyszerűen azért nem, mert a társadalom igényei ezt nem teszik lehetővé. Ezzel együtt is 
teljesen világos cél az, hogy az európai közlekedéspolitikának a legfontosabb célkitűzései a 
fenntartható fejlődést a versenyképes, biztonságos és közlekedésbarát közlekedést szolgáló 
koncepciók lehetnek. Gyakorlatilag nézzük meg most a haszongépjárművek kibocsátásának a 
változását. Az idő szalad, ha önök látják ezt az ábrát, akkor egészen világos, hogy nem lehet 
azt mondani, hogy az iparág, a szakma nem tett önmagában azért, és egy folyamatban ezek a 
negatív hatások az Euro-0-ással kiindulva és az Euro-5-össel befejezve, világosan látszik, 
hogy a különböző értékek milyen drasztikus mértékben csökkennek. Tehát egyszerűen az 
iparág saját maga is partner abban, hogy a helyzet és a környezet terhelése és minden egyéb 
negatív konzekvencia megszűnjön.  

Mi lehet tulajdonképpen a megoldás? Úgy gondoljuk, ha például megnézzük a 
részecskekibocsátást, gyakorlatilag az Euro-4-es normákat figyelembe véve, 18 ilyen korszerű 
nehéz tehergépjármű kevesebb részecskét bocsát ki, mint egy korábbi. Tehát a szakma 
fejlődik. A szakmának a technikai színvonala folyamatosan nő. Nyilvánvalóan ez érdeke 
maguknak a vállalkozóknak is, a társadalomnak is érdeke. Ugyanakkor azt ki kell mondani, 
hogy Magyarországon és az Unióban is elég erőteljesen kínálati piacon nem várható el az, 
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hogy a szakma önmagában találja meg a megoldást. Innovációra van szükség, ez valamilyen 
lassú szinten zajlik is, ehhez azonban ösztönzőkre van szükség, hogy egyre korszerűbb park 
legyen, és egyre gazdaságosabban lehessen működtetni azt úgy, mint ahogy a svájci úr 
példájában elhangzott.  

Az üzemanyag-fogyasztás kérdése, ami a kibocsátás és egyéb szempontból ugyancsak 
meghatározó. Lehet látni ezt a grafikont, hogy az 1970-es állapothoz képest 2004-ig a 
korszerű eszközök üzemanyag-kibocsátása rendkívüli módon csökken. Ezek tendenciák, 
amelyek egyébként folytatódni is fognak.  

Nem témája az én előadásomnak, de elhangzott a közlekedésbiztonság kérdése. Ez a 
grafikon gyakorlatilag azt mutatja, hogy azzal együtt is, hogy a szállítási távolságok nőttek, a 
súlyos sérüléses és a halálesetek száma 12,4–12,8 százalékkal csökkent. Ezek biztonságosabb 
járművek. Nem lehet beállítani úgy az iparágat arra, hogy ilyen jellegű terheléseket okoz a 
környezetnek és a társadalomnak.  

A zajszennyezés. Ugyancsak ilyen alapon meg lehet nézni ezt a folyamatot. Most 24 
korszerű eszköz nem okoz annyi zajt, mint korábban egy régi korszerűtlen. A szakma ebben 
az irányban fejlődik. Azt gondolom, hogy ehhez, ahogy az előbb is mondtam, megfelelő 
ösztönzőket kell találni. E nélkül a szakma nem lesz képes betölteni azt a feladatot, amelyet a 
társadalom elvár tőle.  

Engedjék meg nekem, hogy az úthasználati díjakkal kapcsolatban néhány dolgot 
elmondjak. Először is nagyon-nagyon fontosnak találom azt, hogy kitérjünk erre a bizonyos 
euromatrica-direktívára, amit az Európai Parlament elfogadott. Ez azokat az elveket valósítja 
meg, amiket Hegyi képviselő úr is elmondott, Lukács úr is elmondott, de kimond egy-két 
nagyon fontos dolgot. Van egy rendkívül erős ajánlása, ami azt mondja, hogy a közúti 
infrastruktúrára kell fordítani. Ugyanis az iparág, mint befizető a nemzeti költségvetésbe is, 
meg az unió szintjén is az adókban, a jövedéki adókban és minden egyébben többszörösen 
túlterhelt a mi véleményünk szerint. Messze megfizeti azokat a költségeket, amelyeket meg 
kell fizetnie. Tehát nagyon fontos lenne Magyarországon is az alulfejlett infrastruktúra 
fejlesztésére fordítani. A másik pedig, amit mondjuk kimond ez az irányelv, az az, ezt 
megpróbálom idézni: úgy kell elérni a célkitűzéseket, hogy ne jelentsen további terheket a 
piaci szereplőkre nézve. Tehát ne jelentsen további terhet a vállalkozók számára. Itt 
egyébként szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy sok aspektusból lehet ezt 
megközelíteni, hogy minden olyan negatív hatás, ami a jelenleg nélkülözhetetlen közúti 
fuvarozást érinti, negatív értelemben az áttételesen magát a társadalmat érinti, magát a 
fogyasztót is érinti. Tehát ezt a kérdést véleményem szerint ilyen módon és komplex módon 
kell megnézni.  

Az én egyéni véleményem az, amit a szervezetem nevében és úgy gondolom, a 
szakma nevében is elmondhatok, az pedig az, hogy mindezeket a kérdéseket ilyen és hasonló 
konferenciák segítségével kell napvilágra hozni, hogy így mondjam. Ütköztetni kell a 
nézeteket, és egy felelős kormányzatnak ebben a kérdésben komoly hatástanulmányokkal 
mindazokat, amiket akár a hozzászólók is elmondtak, igazán feltárva, átgondoltan kell 
bevezetni. A mi szakmánk ebben minden körülmények között partner. Itt szeretném még azt 
hozzátenni ehhez, hogy jelen pillanatban például most a tervezett változások bevezetésével 
kapcsolatban, amit a főosztályvezető asszony mondott, ebben pillanatnyilag a szakmát 
igazából nem kérdezték meg. Nekem szimpatikus az, hogy a társadalomnak is véleményt kell 
mondani, nyilvánvalóan a szakembereknek, akik műszakilag és a közgazdaság oldaláról 
ugyancsak átlátják ezt a kérdést, de a szakma ebből nem hagyható ki. Tehát ez egy közös 
feladat, amit hogy ha nem közösen csinálunk meg és nem átgondoltan, akkor szerintem nem 
szolgáljuk azokat a célokat, amiket ebben a teremben mindannyian fontosnak tartunk, nem 
szolgáljuk a környezet javulását, nem szolgáljuk a szakma hatékonyságának a fejlődését, nem 
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szolgáljuk a fenntartható fejlődést, és szerintem nem szolgáljuk egyébként az egész 
társadalom ügyét sem. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Hinfner úrnak az előadását. Mindenképpen fontos elemek 

ezek, hiszen említettem, hogy 3 hete volt a GKM-ben ez az útdíjas konzultáció, azóta mi nem 
kaptunk semmiféle jelzést vagy anyagot. Most majd annyi módosítást javasolnék, hogy mivel 
a sajtótájékoztatóra is sor kerül közben, a pártok képviselőit vennénk majd előre, amennyiben 
még itt vannak, de Illés Zoltán és Orosz Sándor itt van még. Vagy esetleg más, aki majd 
jelentkezik. Még Lukács András egy rövid reflexiót szeretne tenni.  

 
LUKÁCS ANDRÁS (Levegő Munkacsoport): Köszönöm szépen. Mivel itt 

megszólított Hinfner Miklós úr, néhány dologra hadd reagáljak, nem akarok részletesen 
mindenre, esetleg majd délután lesz még rá lehetőség. Nagyon örülök, hogy Hinfner úr eljött. 
Már számos alkalommal volt lehetőségünk a nézeteinket kicserélni, és mi is úgy tartjuk, hogy 
a párbeszéd útján kell előrehaladni.  

Én egyáltalán nem mondtam egy szóval sem, hogy minden közúti fuvarozó adócsaló 
vagy csempész. Ilyet soha nem állítottam. És nem is fogok. Nemzetgazdasági szempontból a 
hivatalos adatok alapján vizsgáltuk ezt a kérdést és állapítottuk meg a költségeket. Így például 
a KSH adatai alapján. Van egy KSH-tanulmány, amelyik kimutatta, hogy az építkezésekhez 
történő árufuvarozás, építőanyag-fuvarozás 53 százaléka számla nélkül történik. Megnéztük a 
vámhatóság adatait is, és így tovább, nem akarom részletezni, a tanulmányunkban benne van. 
Teljesen egyetértünk azzal, hogy nem csak a kamionok okozzák a környezetszennyezést, sőt 
nem a fő környezetszennyezők. Ez a konferencia ezzel a témával foglalkozik. Egyébként 
ebben a tanulmányban részletesen foglalkozunk sokféle területtel, így a személygépkocsi-
közlekedésnek a költségeivel, szennyezésével is. Arról is lehetne természetesen egy 
konferenciát tartani, és ebben bárkivel szívesen együttműködünk.  

A százalékos részesedésről, amit itt mutatott az ábra. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé 
torz ábra, ha ugyanis megvizsgálnánk azt, hogy hány járműkilométer történik a nehéz 
tehergépkocsikkal és hány az ilyen kisebb helyi szállítással, akkor egész más arányokat 
kapnánk. Szerintem legalább 25–30 százalékos arány jönne ki a nehéz tehergépkocsikra. 
Tehát azokra, akik ötszáz vagy ezer kilométernél nagyobb távolságot tesznek meg.  

Az európai uniós szabályozás, az új irányelv nem mondja ki, hogy milyen közlekedési 
feladatokra kell fordítani a bevételeket, ajánlást tesz, kötelező előírás nincs, ezt csak a 
tényszerűség kedvéért említeném meg. Arra vonatkozóan, hogy egy ilyen díj ne jelentsen 
további terheket, megismételném, hogy ez nem további terheket jelentene nemzetgazdasági 
szinten, hanem a terhek átcsoportosítását egy igazságosabb módon. Egyetértünk teljes 
egészében azzal, hogy hatástanulmányokat kell végezni minden intézkedés előtt, azonban az 
erre való hivatkozás nem szolgálhat az intézkedések elhalasztására, ugyanis vészhelyzet van. 
Köszönöm szépen.  

 
HINFNER MIKLÓS (Magyar Közúti Fuvarozók Szövetsége): Egyetlen egy 

kiegészítést szeretnék mondani, nem arra, amit Lukács úr mondott. Elfelejtettem mondani a 
tranzitforgalommal kapcsolatos álláspontot. Mindazokkal teljesen egyetértünk, akik azt 
mondják, hogy a magyar állam útjait rongáló tranzitforgalomnak igen keményen kell részt 
vennie, meg kell fizetnie, amit rongál. Tehát ezt nagyon támogatjuk, és egy mondat még, mert 
tudom, hogy szalad az idő, e tekintetben nagy örömünkre szolgált az, hogy részt vehettünk a 
Versenyképességi Tanács ülésén, ami két évnyi szünet után újra elindult most, és ott Kóka 
miniszter úr azt mondta, hogy ő a patrióta gazdaságpolitika híve. Ezt mi a szakma részéről 
úgy értelmezzük, hogy természetesen költségeket kell fizetni. Erről most nem nyitnék én vitát, 
de mint ahogy az Európai Unió számos országában már van erre előkészület, a többletterhek 
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vagy a viselhető terhek kompenzálására is lehet modellt találni. Ezt jó szívvel ajánlanánk és 
segítenénk. Köszönöm szépen.  

 
KISS KÁROLY (Budapesti Corvinus Egyetem): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Tanácskozás! Most hallottunk két hozzászólást, az egyik részről konkrét adatok hangzottak el, 
Lukács András részéről, hogy szerinte vagy akár a mi számításaink szerint milyen meg nem 
fizetett költségeket okoz a nehéz tehergépjármű-forgalom, a másik részről pedig az volt a 
reagálás, hogy ezek a környezetvédők tönkre akarják tenni a kamionos foglalkozást vagy 
szakmát. Szerintem ez az érvelés nem jól van. Ezekkel a számokkal kellene vitatkozni, arra 
kellene reagálni, hogy amiket Lukács András megmutatott, azok korrektek vagy nem. Azon 
ugyanis nem lehet vitatkozni, hogy a piacgazdaságban mindennek a költségét meg kell fizetni. 
Ha egy tevékenység ilyen külső költségekkel jár, akkor meg kell, hogy fizesse azokat.  

A svájci előadótól azt hallottuk, hogy körülbelül ugyanolyan számú a tranzitforgalom, 
mint nálunk. Napi 4000, tehát ez évente egymillió 400 ezer, tehát ez nagyjából a korábbi 
magyar évek forgalmával azonos. Svájcban 750 millió euró kár keletkezik, amelyet a tranzit 
teherjárművekre útadó formájában rá akarnak terhelni. Ez, ha jól számolom, körülbelül 200 
milliárd forintnak felel meg. Lukács András kimutatott 2500 milliárdot. Ha a kamionos 
szakma vitatkozna, akkor ezt próbálják, legalábbis ilyen oldalról kellene ezt a dolgot 
feszegetni, hogy most igaz-e ez a 2500 milliárd, vagy nem igaz. De azzal, hogy most tönkre 
akarunk tenni egy egész szakmát, szerintem ez nem jó érv, még ha természetesen a sok ezer 
ember megélhetése is múlik ezen, hiszen piacgazdaságban nem ritka jelenség, hogy változnak 
a technológiák, változnak az idők. Egyes szakmák háttérbe szorulnak, gondoljunk a 
szénbányászatra. Az elmúlt évtizedekben sok ezer bányász maradt munka nélkül, vagy 
gondoljunk a nehéziparra. Ezt valahogy máshogy kell kezelni, de még egyszer mondom, hogy 
szerintem abból az elvből nem szabad engedni, hogy minden tevékenységnek fizetnie kell az 
okozott károkat és költségeket.  

 
ELNÖK: Most azt javasolnám, hogy a pártok képviselőit is hallgassuk meg, hiszen a 

dologról ők döntenek a parlamentben meg a kormányban. Tehát mi itt össze-vissza beszélünk 
különböző fórumokon, civilek, meg szakértők, meg egyetemek, és aztán a végén valamilyen 
térgörbe mentén a döntések megszületnek egy egészen másfajta légtérben. Legalábbis ez a 
pesszimisztikus tapasztalatunk. Tessék parancsolni!  

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Balmer úr előadása óta 

azon gondolkodom, hogy mi különbség lehet a keleti ember és a nyugati ember, a magyar 
ember és a svájci ember között, és bármilyen élettapasztalatomat próbáltam mozgósítani, 
abban a hitemben maradtam meg, hogy ember és ember között semmifajta különbség nincsen 
ebben a világban. Akkor viszont már csak egyre kellett gondolnom, hogy az érdekek, a 
társadalmi körülmények, a történelmi hagyományok, tudatosság, iskolázottság, tehát ilyen 
dolgok lehetnek a különbség okai.  

Meg vagyok róla győződve, hogy a különbségek közé még azt is oda kellene 
sorolnom, hogy ellentétben a magyar közgondolkodással és közélettel, politikával, Svájcban a 
politikai csatározások bizonyára zajlanak, és én nem ismerem a svájci politikát, de 
ugyanakkor ilyen jellegű konferenciák zajlanak állandó jelleggel az érintettek, az érdekeltek 
bevonásával, aminek a következménye mondjuk egy olyan útdíj bevezetése, amelyről 
hallottunk, hiszen meg vagyok róla győződve, hogy sem a svájci állam, sem a svájci 
állampolgárok nem érdekeltek abban, hogy az országukat tönkre tegyék, hogy a fuvarozók 
tömkelege maradjon munka nélkül, hogy az ország környezeti állapota rosszabb legyen és így 
tovább. Magyarul azt gondolom, hogy a különbség arról szólhat, hogy ott nem szabadrablásos 
kapitalizmus, nem a pénzelosztás óriási egyenlőtlensége, nem a társadalmi igényekre való 
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álságos hivatkozás, és nem voluntarista módon történő döntéshozatal történik, hanem szakmai 
jellegű. Ezzel az egy mondatommal most elmondtam az elmúlt 16 év minden kormányzatával 
kapcsolatos kritikámat, ami a kamionforgalmat is és akár a közlekedéspolitikát, de más 
részterületeket is illeti a magyar közélet, illetve a közügyek intézése terén.  

A bevezetőm után el kell mondanom önöknek, hogy nagy csalódást okozott nekem ma 
reggelig az a tény, hogy a pártok szakértői megnyilvánulása tekintetében csak az MSZP volt 
partner, ugyanakkor meg most örülök neki, mert több idő jut nekem és tisztelt tanult 
kollégámnak. 

A helyzet a következő: egy hónapon keresztül nekem volt az a tiszteletteljes 
feladatom, hogy az MDF, az SZDSZ és a KDNP szakértőit megtaláljam. Meg is találtam őket, 
az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága elnökénél kétszer jártam és alkalmatlan volt 
arra, hogy egyetlen egy alkalommal visszajelezzen akár személyesen, akár áttételen keresztül. 
Az SZDSZ-es politikai államtitkárt megkerestem telefonon több alkalommal, alkalmatlan volt 
arra, hogy visszajelezzen. Ugyanez történt a KNDP részéről. Én nem az adott pártok 
érdektelenségét gondolom itt okként, hanem inkább ezen személyeknek az alkalmatlanságát, 
elfoglaltságát, vagy egyéb más mentő okokat is ki tudnék itt találni önök előtt, de tisztáznom 
kell, hogy ezért mi ketten tisztelt tanult kollégámmal vagyunk azok, akik az öt párt közül az 
álláspontunkat elmondjuk a kamionforgalom, illetve a tranzit kérdésében.  

A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség részéről az alapvetés a következő: először is 
olyan intézkedést nem akarunk, amely nem szolgálja ennek az országnak az érdekét és 
feltételezzük, hogy mindenki más, akár más politikai tényező, akár különböző 
érdekcsoportok, akár egyének, ugyanezzel az alapállással állnak hozzá ebben az esetben 
ehhez a kérdéshez. Ugyanakkor szakmai tekintetben számos szempontot vagyunk hajlandók 
figyelembe venni, itt a szakmai tekintetben a gazdasági szempontokra gondolok, és itt nem a 
fontossági sorrendet sorolom, gazdasági szempontokat, környezetvédelmi szempontokat, 
közlekedésbiztonsági szempontokat, településbiztonsági szempontokat, településfejlesztési 
szempontokat, stb. Természetesen ez azt jelenti, hogy széles körű, folyamatos, hosszan tartó 
egyeztetésekre van szükség. Ebben a pillanatban itt meg is állok az alapállásom tekintetében, 
mert ha körbenézek, azt feltételezem, hogy kiváló tanult szakember kollégák mellett, akik 
számára akár a svájci rendszer, akár a magyar valóság ismert, azok az emberek vannak itt, 
akik a különböző érdekcsoportokat képviselik nagyon helyesen, és azok az emberek vannak 
itt, akik megválasztott vezetők vagy civil társadalmi szervezetektől vannak itt. A 
megválasztott vezetők alatt polgármestereket vagy önkormányzati képviselőket értek. Ebben a 
pillanatban jeleznem kell, hogy a probléma megítélése tekintetében is a mi meglátásunk 
szerint vagy az én meglátásom szerint, inkább így pontosítok, különbözőségek vannak. Mire 
gondolok?  

Azt gondolom, hogy annak függvényében, hogy az országon belül hol helyezkedik el 
az adott település vagy hol található az adott útszakasz, azon túl, hogy a településnek mekkora 
a mérete, azon túl, hogy a településnek milyen történelmi, kialakult szerkezete van, ilyen 
adottságai vannak az adott térségnek, településnek, környéknek. És akár még az eddig 
lefolytatott önkényes, tervszerűtlen településfejlesztésnek is meghatározó szerepe van abban a 
tekintetben, hogy hogyan mérlegelik a problémát. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a 
pillanatban a probléma megítélése tekintetében nem egységes az álláspont az itt ülők jó 
néhánya között. Mire gondolok? Nemcsak a probléma, hanem a nézetek is különbözőek 
lehetnek. Ismertem egy Fidesz kormánybeli minisztert, közlekedési volt a szentem, nem 
véletlenül mondtam így, ez a véleményem róla, ez a kicsit pejoratív, aki egyszer a fülem 
hallatára, mármint én voltam a néző, ő volt a szereplő a tévében, és azt találta mondani, hogy 
környezetbarát autópályákat épít. Na most, sokat lehet vitatkozni azon, hogy szükség van-e az 
autópályákra, én azt gondolom, hogy igen, arról még többet, hogy hol, arról még többet, hogy 
annak milyen hatásai vannak gazdasági, társadalmi tekintetben, na de attól, hogy egy 
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szennyezés nem az adott településen történik, helyesen, hiszen ott élünk mi emberek, hanem 
tőlünk mondjuk 20 km-re, attól a szennyezés szennyezés. És mivel tudjuk, hogy az anyag nem 
vész el, csak átalakul, innentől kezdve a szél arrébb fújja és minden embert ugyanúgy érint. 
Globális klímaváltozásnak nevezik többek között azt a jelenséget, amelyet – és pestiesen 
akarok beszélni – mindnyájan megszívunk. Folyamatosan szívjuk most is, nemcsak 
levegőszennyezés formájában. Nézzenek ki, gondoljanak az elmúlt hónapra, és látják majd az 
elkövetkezendő években, hogy mi fog történni ebben az országban, ebben a régióban, ebben 
az Európában és ezen a Földön.  

Ehhez képest ebben az egy dologban már a nézetek különbözőek, mert miközben azt 
képviseljük, hogy igen, elkerülő útvonalak. Ha valaki azt gondolja önök közül, hogy az 
elkerülő útvonalak megépítése megoldja a problémát, akkor téved. Ebből nem az következik, 
hogy nem támogatjuk az elkerülő útvonalak megépítését. A Fidesz részéről nekem az a 
tisztem, én magam komolyan is gondolom, hogy az elkerülő útvonalak építését a magunk 
részéről támogatjuk. Ugyanakkor jelzem, hogy ha csak egyetlen egy intézkedést akar valaki 
megtenni egy probléma megoldása tekintetében, akkor balga módon jár el. Semmilyen emberi 
problémát egyetlen egy eszköz bevezetésével, egyetlen egy megoldással nem lehet 
megoldani. Uram bocsá’ csak Einsteint merem idézni, aki azt mondta, hogy azokkal az 
eszközökkel, amelyekkel létrehozunk egy problémát, a problémát megoldani nem lehet. Ebből 
az is következik, hogy a komplexitáson túl új megoldásokat kell keresni. És látjuk, hogy a 
legjobb megoldások, ha komplexek is és több elemük is van, azok is csak részleges 
megoldásokat tudnak adni, pontosan azért, mint ahogy hallottuk a svájci példában, csak 
bizonyos mértékben terelte át a vasútra a szállítást.  

Én azt gondolom, hogy szükség van arra és az álláspontunk továbbra is az, hogy a 
közúti fuvarozás hatékonyabbá tétele kiemelt feladat legyen. A hatékonyabbá tétele azt 
jelenti, hogy senki nem lesz bolond a saját érdekei ellen cselekedni, mint ahogy itt elhangzott 
egy kedves hozzászólótársunk részéről. Hát a társadalom diktálja az igényeket, és a 
társadalom hagy is lehetőséget arra, hogy akár visszaélések történjenek, vagy ha nem 
visszaélésekről van szó, akkor a költségei a közúti fuvarozásnak ne ott allokálódjanak, ne ott 
jelenjenek meg, ahol annak meg kéne jelennie. Ebből az következik, hogy számos olyan 
intézkedésre van szükség, amely, és itt zárójelbe teszem: nincs olyan emberi törvény, ember 
által hozott törvény, gazdasági ösztönzőrendszer, intézkedés, amelynek csak és kizárólag 
mindenkire nézve pozitív hatásai lehetnek. Ilyen nincs. Ha valaki azt gondolja, hogy Svájcban 
nincs érdeksérelem egy ilyen intézkedés bevezetése kapcsán, akkor szintén téved. 

Az előadásnak nem volt feladata az én véleményem szerint, hogy a társadalmi 
körülményeket magyarázza el, de magyar szakpolitikusként én roppantul kíváncsi lennék arra, 
hogy például a kamionos lobbi hogy hogy nem akadályozta meg Svájcban egy ilyen 
intézkedés bevezetését. Ebből nem az következik, hogy én meg tudom mondani, hogy hogyan 
kell Magyarországon elérni, hogy egy ilyen intézkedés ne kerüljön bevezetésre, de el tudom 
képzelni azokat a lobbi lépéseket, teendőket, amelyeket egy ilyen útdíj megakadályozása 
tekintetében az érdekcsoportok meg tudnak tenni. 

Mi az ellenőrzés erősítését támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy olyan ösztönző 
rendszerek kellenek, amelyek átterelik a közúti fuvarozást nagyobb mértékben a vasút 
irányába, figyelembe véve a vasút komplikált, nem teljesen alkalmas lehetőségeit, de 
ugyanakkor figyelembe véve az infrastruktúra elmaradottságát, a magam részéről örülök 
annak, hogy a mostani kormányzat az európai uniós pénzek egy részét pont a vasútfejlesztés 
irányába kívánja terelni. De tévedés lenne, ha csak és kizárólag a vasút irányába és például 
nem a közúti fuvarozás érdekeinek figyelembevételével egyúttal.  

Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy elkerülő utak, de nem minden áron, például 
figyelembe véve a természeti adottságokat, körülményeket, mert hogy ha az a kérdés merül 
fel, hogy természetvédelem vagy közúti fuvarozás, akkor azt mondom, hogy 
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természetvédelem, de ezt mint a Fidesz Zöld Tagozatának alelnöke mondom. Tranzit 
tekintetében én is azt állítom, hogy igenis fizessék meg a tranzitot azok, akik használják. Nem 
ez volt eddig a helyzet Magyarországon. Magyarország kiszolgáltatott állapotban volt, és 
rossz döntések tömkelege született meg úgy, hogy a tranzitban érdekelt külföldi szereplők 
nyerészkedtek a dologból.  

A kamionstop kiterjesztését nagyon fontosnak tartjuk, és egyetértve a közlekedési 
szakszervezettel, a vétkes fuvaroztatók megbüntetése az, ami a mi véleményünk szerint 
kiemelt feladat kell, hogy legyen. Ennek a jogszabályi hátterét biztosítani kell. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha itt a polgármesterek közül valaki azt gondolja, hogy 
rövid távon meg tudják oldani az önök települései közlekedési problémáit, akkor tévednek. 
Rövid távon, azt gondolom, nincs politikai akarat ebben a pillanatban a kamionforgalom 
hatékony kezelésére. A rövid távú hatékony kezelés a jogszabály-alkotást jelentené ebben a 
pillanatban, az ellenőrzés növelését, a létszám növelését, pont az ellenkezőjét látjuk ebben a 
pillanatban. Közép távon az érdekcsoportokkal való sokkal erőteljesebb együttműködés 
kellene, a gazdasági érdekek mentén kellene a döntéseket meghozni, de úgy, hogy figyelembe 
kell venni a környezetvédelmi és egyéb más érdekeket. Ennek a kimunkálása középtávú. Ez 
nem történt meg az elmúlt 16 évben. Ez a késés azt jelenti, hogy ha megtörténne, innentől 
kezdve négy-öt év, mire ez megvalósulna. Hosszú távon pedig kénytelen vagyok azt is 
mondani, hogy településfejlesztési feladatok is vannak annak érdekében, ez pedig nem 
történik rövid távon és középtávon annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a 
kamionforgalom által okozott bármilyen életminőség-romlást. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az MSZP részéről dr. Pataki Károly következik.  
 
DR. PATAKI KÁROLY (MSZP): Tisztelt Fórum! Mindenekelőtt szeretném 

megköszönni az MSZP nevében, hogy elmondhatom álláspontomat, és egyben mérföldkőnek 
is tekinthetem ezt a mostani pillanatot a tekintetben, hogy egy pártszervezet álláspontja, 
véleménye kifejtését egy szakmai, szakpolitikai kérdésekben – talán nem leszek szerénytelen 
– szakemberre bízta. Hiszen egy szakmai fórumon szakmai kérdésekről esik szó, és talán a 
szakemberek bizonyos kérdésekben hamarabb dűlőre juthatnak. Három kérdésben szeretnék 
én gondolatokat elmondani, gondolatébresztésként, mert az idő is rendkívül rövid. Nem 
kívánom felhasználni azt a lehetőséget, hogy bizonyos kollégák nem jelentek meg.  

Az egyik, a közúti közlekedés fejlesztésének a korlátait érintené. Mit tekintek én 
korlátnak? A másik a napjainkban kialakult konfliktusok kezelésének tapasztalatai, 
gyakorlata. És végül pedig megint nem szerénytelenül, megoldási javaslatokat. Mindezt annak 
alapján teszem, hogy mintegy 25 éve igazságügyi környezetvédelmi szakértőként 
folyamatosan konfliktusokban élem vagy éltem az életemet, és ilyen módon szereztem némi 
tapasztalatot. Ezzel kapcsolatosan engedjenek meg egy klasszikus viccet, biztosan ismerik az 
erdőben harcoló partizánokat, amelyeket végül az erdész kizavar, mikor megunja a csetepatét. 
Most erdésznek nevezzük azt a döntéshozót, akit bírónak hívnak. És végül is bíróként a 
jogszabályok alapján, alkalmazva azokat, hoz döntést, amelyek nem feltétlenül biztos, hogy a 
kompromisszum feltételeit kielégítenék. Tehát amikor én a korlátokról beszélek, szeretném 
felhívni a figyelmet és mindenekelőtt bíztatni mindenkit arra, hogy azok a jogszabályok, 
amelyek ma hatályosak, európai és hazai jogszabályok, amelyek a környezeti állapot 
minőségére vonatkoznak, ezen jogszabályok betartása kötelező.  

A fejlesztési elképzelések és a környezeti állapot minősége, a hatályos jogszabályok 
között ma nagy-nagy ellentétek feszülnek. Ha odáig jutunk, hogy nincs megállapodás, 
megegyezés, kompromisszum, és a hatályos jogszabályok alapján születhet döntés, akkor az 
nem biztos, hogy a legjobb megoldás, hiszen olyan szigorú és olyan komoly követelményeket 



 36 

állít a környezetállapot minőségének megőrzése érdekében, amelynek a betartására talán ma 
Magyarországon a gazdasági és egyéb feltételek még nem adottak. Kompromisszumot kell 
kötni. Ennyiben teljes mértékben támogatom és egyetértek Illés Zoltán azon megállapításával, 
hogy tárgyalni kell. Érdekegyeztető tárgyalásokat kell lefolytatni. Amikor azt mondtam, hogy 
precedens és példaértékű és örülök, hogy szakemberként mondhatok véleményt ilyen szakmai 
fórumokon, ugyanakkor nem rejtem véka alá azt, amit a Hegyi Gyula már említett, hogy 
mögöttem egy olyan tábla van, ahol két vezető politikai párt logója látszik és ezen két vezető 
politikai párt logója előtt zajlik egy szakmai konzultáció. Ez egy nagyon fontos és lényeges 
dolog, a kompromisszum irányába mutató jelenség.  

Szeretném elmondani, hogy a jelenlegi gyakorlatban, amikor a jogalkotó nem mindig 
végez el hatásvizsgálatokat a jogszabályok megalkotásánál, pedig el kellene végeznie, sokszor 
ez a jogalkalmazóra hárul. A döntéshozóra, a hatóságra és a bíróságokra. Sokszor a hatóság és 
a bíróság kényszerül arra, hogy hatásvizsgálatokat végezzen. Ha egy döntést hoz egy kiélezett 
szituációban, akkor önmaga végezze el a gazdasági hatásvizsgálatot adott esetben vagy a 
környezeti vagy szociálpolitikai hatásvizsgálatot, vagy ahogy itt hallottuk, hogy egy adott 
döntésnél, ha az útdíj bevezetődik, ez hány fuvaros egzisztenciáját érinti. Vagy elvégzi, ha 
tisztességes munkát akar végezni, vagy azt mondja, hogy az neki nem feladata. Neki 
alkalmazni kell a jogszabályt és nem pedig értelmezni. Ezek egy sor konfliktust jelentenek, és 
egy sor nem feltétlenül szerencsés vagy jó, igazságos döntés születik, mert a hatásvizsgálatok 
olyan módon és olyan körülmények között kerülnek elvégzésre, ahol a feltételek hiányoznak 
és a felkészültség is hiányos. A jelenlegi konfliktusok egy része erre vezethető vissza.  

Szeretném elmondani, de nagyon sok olyan kollégával találkozom, ahol korábban a 
konfliktus kapcsán volt módon, lehetőségem találkozni, és ilyen módon egy érdemi 
érdekegyeztetési folyamatban komoly fogyatékosságok kerülnek be, etikai gondok, etikai 
problémák. Itt szeretném elmondani azt, hogy nem tartom mindig tisztességesnek a média, a 
sajtó szerepét, felfogását. Néha az az érzésem, mintha hangulatot is keltene. Akár a fuvarozók 
érdekében, akár a lakosság érdekében.  

Nem mindig elvi és szakmai alapon áll ez a dolog. Nagyon nehezen viselem azt a 
televíziós közvélemény-kutatást, amikor 50–100 embert érintő kérdésekben egy országos 
népszavazásra kerül sor, és persze, hogy alulmarad az 50 ember. Nagyon nem tartom 
helyesnek semmilyen szempontból sem a közérdek és az egyéni érdek szembeállítását. 
Nagyon-nagyon szerencsétlen dolognak tartom azt, amikor súlyozni kezdünk. Amikor csak 
500 embert érint, de 200 emberét javítja, akkor az 500 ember érdeksérelme nem fontos, nem 
kell vele foglalkozni. Én azt mondom, hogy igenis, egy ember érdeksérelme is tárgyalandó. 
Az érdemi érdekegyeztetési tárgyalások lefolytatása nélkülözhetetlen. Az elmúlt időszakban, 
egy évben, fél évben számos olyan médiamegnyilvánulásnak voltam szem- és fültanúja, ahol 
nem tisztességes és nem azonos partnerként jelent meg az érdeksérelmet elszenvedő és az 
adott esetben a környezetterhelésért felelős szervezet. Én azt mondom, fontos és lényeges, 
hogy ezek a jogszabályok, amelyek ma hatályosak, ezen jogszabályok mentén lehetőleg ne 
peres úton és peres eljárások keretében, hanem peren kívüli érdemi egyezség keretében 
oldódjanak meg a kérdések.  

A másik kérdés: a megoldás. Már említettem a kompromisszum kérdését, amely 
megkerülhetetlen. És ilyen értelemben mondtam én azt, hogy példaértékűnek tartom a mai 
tanácskozást is, de azt is, amikor adott esetben egy közútfejlesztés, egy útépítés során olyan 
módon jönne létre egy érdekegyeztetés, amely az érintett körben – és erre jogszabályi 
kötelezettség van, hiszen ügyfél, hatásterületen él – személyre, ingatlanra lebontva jönne létre 
ez az érdemi párbeszéd. Egy fontos dolgot említek. Minden egyes ember hajlandó 
együttműködésre, párbeszédre, ha partnerként tekintik és nem kész helyzet elé állítják. Én azt 
mondom, azt gondolom, az elmúlt időszakban elmérgesedett sok-sok gond és probléma 
megelőzhető lett volna akkor, ha időt fordított volna mindkét fél arra, hogy megismerje 
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egymás álláspontját, véleményét. És ha érdeksérelmet fedez fel, akkor arra törekedne, hogy az 
érdeksérelem kompenzálásra kerülne. Meggyőződésem, rengeteg időt és energiát visz el 
ennek a hiánya.  

Szeretnék még egy dolgot említeni: szakmai kérdés, egy EU-direktívának megfelelően 
2007 közepéig egy régióra, ez a főváros és környezete, illetőleg a nagy forgalmú utakra el kell 
készülnie egy stratégiai zajtérképnek. Ez egy vadonatúj dokumentum lesz, mert nemcsak 
zajhelyzetet állapít meg, hanem az érintettséget is, hogy hány embert érint, és azt is, hogy 
milyen a probléma. Ehhez a térképhez, amelyik jövőre elkészül, 2008-ig, rá egy évre 
intézkedési tervet kell készíteni. EU-kötelezettség, EU-direktíva. Kevésbé ismert ez ma, talán 
még kormányzati körökben is, hogy ez egy lényeges feladat. Azt szeretném elmondani, hogy 
közúti környezetterhelés szempontjából, ahol zajterhelési küszöbértéket meghaladó a terhelés, 
ez egyben jelzi az összes többi környezeti jellemző károsodásának a mértékét is. Tehát egy 
olyan indikátor fog rendelkezésére állni a döntéshozónak 2007 júniusáig Közép-
Magyarország jelentős területének régiójára, azt követően pedig az ország egészére, amelyet a 
döntéshozatalnál figyelembe kell venni. Megszűnik az a dolog, itt egy-egy kérdés során 
érezhető volt a válasznál a mi mennyi kérdés. Nem igen tudunk sokszor válaszolni, és 
ilyenkor jelennek meg az indulatok, a feltételezések.  

Nagyon fontos volt a Kiss úr hozzászólása. Ha valaki leül vitatkozni, és számokat hoz, 
a másik fél is számokkal jöjjön. Azonos legyen a vita témája. Ha nem azonos, akkor szinte 
törvényszerű az egymás melletti elbeszélés. Még egyszer szeretném megköszönni az önök 
figyelmét, és bízom benne, hogy az itt nem lévő pártok képviselői hasonló gondolatok mentén 
dolgoznak, gondolkodnak és végzik majd a munkájukat. Köszönöm szépen. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Valóban egy sziszifuszi munka a pártok megfertőzése 

vagy befolyásolása jó értelemben ebből a szempontból, amin a rendszerváltás óta dolgozunk, 
és hát ezek szerint mérsékelt vagy néha változó eredményekkel. 

Mivel a sajtótájékoztató zajlik, a többiek ott vannak, majd visszajönnek, elnézést 
kérünk Kovács Imrétől, hogy a végére hagytuk, de ez mindig a vasút sorsa egyébként is, ő 
következne most, és utána hagyunk időt beszélgetésre.  

 
KOVÁCS IMRE (MÁV Cargo): Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Érdeklődéssel 

hallgattam ezt a sok-sok előadást és remélem, hogy a résztvevőkben nem az fog lecsapódni, 
hogy Hinfner úrral mi itt ellenfelek vagyunk és ellenségek vagyunk. Én azt gondolom, hogy 
nagy feladatok előtt áll a fuvarozási, szállítási szakma, ugyanis nagyon sok árut kell 
elfuvarozni. Többet kellene, mint amennyire jelenleg képesek vagyunk, közút, vasút és víz. 
Miért mondom ezt? Nyugat-Európában nagyon kevés már a kamionsofőr. A vasúton kevés a 
mozdony, kevés a kapacitás, hiányzik az infrastruktúra, a Dunában kevés a víz. Jelenleg 
problémákkal állunk szemben, és azt gondolom, mindegyikünknek az a feladata, hogy 
próbáljuk megoldani ezeket a fuvarozási feladatokat, és egyik példa arra, hogy igenis lehet 
együttműködve is versenyezni, hogy hétfőn például egy asztalnál ülünk Hinfner úrral, ahol 
egy cégben vagyunk tulajdonosok, a Hungarokombiban, ahol megpróbáljuk a közutat, a 
kamiont rávinni a vasútra. Úgyhogy a mi célunk tényleg együttműködve versenyezni és nem a 
másikat adott esetben a piacán nehezebb helyzetbe hozni vagy éppenséggel embereket a 
munkájuktól megfosztani.  

A mai nap is szólt az érdekérvényesítésről. Felvetődött, hogy hogyan lehetett Svájcban 
valamit elintézni. Hát itt tényleg a vasút az utolsó sorban van, mert ha a MÁV-on belül az 
áruszállítás érdekérvényesítéséről beszélek, akkor nagyon gyerekcipőben járunk. Igazából 
nem is csak a MÁV-ról kellene beszélnem, itt a Kukely úr is, aki magánvasutat képvisel. Itt a 
vasúti árufuvarozás érdekképviselete is gyerekcipőben jár. Amíg az MKFE tényleg már évek 
óta, évtizedek óta képviseli a közutasok érdekeit, addig nálunk sajnos ez az érdekképviselet 
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még nem jelent meg, és sajnos a szabályozásokban ez látszik is. Pontosan azon küzdünk most, 
hogy nekünk is érvényesüljenek az érdekeink.  

Nem akarok túl sokat beszélni európai előírásokról, Fehér könyvről, általános 
dolgokról, de egy-két dolgot szeretnék kiemelni azzal kapcsolatban, hogy mi történik Nyugat-
Európában konkrétan. Nem szabályozási szinten. Az infrastruktúrafejlesztések előrehaladnak. 
Németországban, Hollandiában már külön vasútvonalakat építenek az árufuvarozás számára. 
Németországban egy precedens bírósági ügy volt a vasúti áruszállítással kapcsolatban, amikor 
is a német vasutat, az infrastruktúrát elítélték, mert személyszállító vonatot előtérbe hozott 
egy áruszállítási feladatot megjelenítő vonattal szemben. Hát mi még nagyon messze járunk 
ettől. 

A kombinált fuvarozás támogatása konkrétan megjelenik minden korábbi európai 
uniós ország gyakorlatában. Nálunk egyetlen egyszer kapott igazából kombinált fuvarozási 
támogatást a MÁV, akkor még csak egyedüli vasúti árufuvarozó, amikor az 50 darab vasúti 
RoLa-kocsit megvásároltuk, és nagy reményünk most van, hogy a jelenlegi költségvetési 
törvényben 900 millió forint támogatás van a RoLa céljára feltüntetve. Nagyon remélem, 
hogy ez a hét mind a közútnak, mint a vasútnak karácsonyi ajándékként meg fogja hozni azt, 
hogy átmegy ez a javaslat a költségvetési törvényben.  

Meg van fogalmazva a gyakorlatban Nyugat-Európában a nagyon magas 
infrastruktúrahasználati díjaknak a csökkentése is.  

A mai nap elhangzott egy olyan vélemény, hogy a vasútnak az infrastrukturális 
hozzájárulása az árufuvarozásnak kevés. Sajnos mindenképpen cáfolnom kell ezt a 
feltételezést, de ezen belül sajnos Magyarországon rossz helyzetben van a vasúti áruszállítás, 
mert európai szinten a legmagasabb a magyar pályahasználati díj. Az a díj, amit nekünk ki 
kell fizetni, ha akár csak egy métert is mozgunk, nem autópályán, hanem akármelyik 
mellékvonalon. Rontja ezt a képet az, hogy Szlovákiában, ahol a legmagasabb ez a rész, ott 
elég kedvezményeket adnak ebből a pályahasználati díjból, ami Magyarországon nincs. Tehát 
el lehet mondani, hogy nálunk a legdrágább Európában a pályahasználat. 

Mi a problémánk a vasúti áruszállítással? Elhangzott, hogy nem a közút vette el tőlünk 
a piacot, hanem a fejletlenségünk vagy éppen a nem fejlesztés okozta, hogy háttérbe szorul a 
vasúti áruszállítás. Ezen kívül nemcsak az infrastruktúránk szegényes, hanem a szabályozás. 
Amíg a közúton KRESZ és egyéb szabályok évtizedek óta szabályozzák a kamionok 
mozgását, addig nálunk a hálózati üzletszabályzat, ami a vasúti pályához való hozzáférést 
biztosítaná, elég tisztázatlan. A vasúttörvény szerint a 2007-es pályahasználati díjat 2005 
novemberében meg kellett volna hirdetni. Még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a vasúti 
pályához való hozzáférésnek a lehetősége 2007-ben. Így kell nekünk vasúttársaságoknak árat 
adni az ügyfeleknek. Ez rettenetes bizonytalanságot hoz a gazdálkodásunkba. Nagyon 
magasak a pályahasználati díjaink, egy számot hadd mondjak: 31 milliárd forintot fizet a 
MÁV Cargo évente infrastruktúrahasználati díjat, azaz útdíjat. Ez az, amit nem fizetnek meg a 
közúton. 35-40 százalék ez évente az összköltségünkből. Ez csak az, hogy hozzáférjek a 
vasúti pályához. Ausztriában ugyanekkora teljesítményre ez körülbelül 25 százalékos lenne az 
ottani szabályozás alapján. A magas pályahasználati díjból még akedvezményeinket is sajnos 
elvonták a tavalyi évben. Mindezek odavezetnek, hogy az üzleteink veszteségessé lesznek. A 
vasúti fuvarozásnak nincs szolgáltatási, fuvarozási kényszere, ezért ahogy Svájcban és ahogy 
Olaszországban és Németországban, olyan fuvart csinálunk meg, ami eredményt hoz. A 
magánvasútnál pedig egyértelműen veszteségesek lesznek a magas pályahasználati díj miatt 
az üzletek, átterelődik a forgalom a közútra.  

Az idei évben a cukorrépa-fuvarozás árait kellett drasztikusan megemelnünk, ez, most 
borítékolom, hogy oda fog vezetni, hogy 2007-ben Petőházára és Kaposvárra közúton fog 
bemenni a cukorrépa. Nem tudjuk megoldani, veszteséges fuvarozást nem végzünk. Sajnos 
kedvezményt nem kapunk erre a területre, ezért lemondunk róla. Ugyanez vonatkozik az 
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autópálya-építéseknél a homokos kavics szállítására. Veszteségesek ezek a fuvarok 
számunkra, egy privatizálás előtt álló vállalat nem vállal magára veszteséges forgalmat. Vagy 
igenis pályahasználati díjkedvezmények lesznek, vagy úgy alakulnak a pályahasználati díjak, 
hogy legalább a közvetlen változó költségeinket tudjuk lefedni, egyébként pedig elmondunk 
ezekről az üzletekről.  

Csak egy példát a különbségre. Ha egy kamion végigmegy Magyarországon, az első 
oszlopban az ott megjelenő költségek vannak feltüntetve, illetve ha Kiskundorozsmán, 
Szegeden felszáll a RoLa-ra, akkor a vasúton milyen költségek jelennek meg, hát látszik itt is 
az, hogy a pályahasználat 72 forint/km, ami egy jelentős eleme az összköltségeinknek. A 
közúton ez meg sem jelenik.  

Nem akarok túl sokat a MÁV Cargoról elmondani. Egy évvel ezelőtt alakultunk, 
Közép-Európában elismert vállalat vagyunk, sikerült a MÁV Cargot kiszakítani abból a 
megbízók körében általános MÁV-képből, hogy ez egy veszteséges cél. A MÁV Cargo egy 
eredményes cég, az idén is fogjuk tudni hozni az elvárt eredményeket, évente körülbelül 2,5-3 
milliárd forint eredménytermelő képesség van ebben a cégben, még ezek mellett az elég 
kegyetlen szabályozók és magas infrastrukturális költségek mellett is. Ezenkívül megyünk 
tovább azon az elven, hogy terjesztjük az értékteremtésünket, és mind a kikötők, mind a 
közúti közlekedés irányában is próbáljuk a kapcsolatokat építeni. Nagy cégekkel megvannak 
a nagyon jó együttműködéseink. Az Audinál, a Dunaferrnél, a Mátrai Erőműnél hosszú távú 
szerződésekkel rendelkezünk.  

Kiszolgáltatottságunk sajnos ezeknek a cégeknek a kiszolgálásánál a 
személyszállítással szemben nagy. Éppen az idei menetrend bevezetése is nagy csapás a 
vasúti áruszállítás számára, mert amit épp tegnap a Figyelőben olvastam, hogy ez micsoda 
hatalmas lehetőség a személyszállításnak, hogy bővülnek a személyvonatok, ez odáig 
vezetett, ha ma száz vonatunk áll, mert nem lehet ezt a menetrendet betartani, és az 
áruszállítást nem lehet lebonyolítani. Ez megint egy pozitív dolog a közút számára. 
Kegyetlenül meg kell küzdenünk azért, hogy ezen a vasúti pályán meg lehessen mozdítani 
egy vonatot.  

Kapacitásaink, ha a személyszállítás természetesen nem terhel bennünket még jobban, 
megvannak. Ha visszaemlékeznek rá, itt 20-25 évvel ezelőtt 100 millió tonna fölötti 
mennyiségeket fuvaroztunk el, most 2002 volt a mélypont, amikor 42 millió tonna volt az 
elfuvarozott mennyiség, és amikor idejöttem a MÁV-hoz, ez megfordult és 2003-tól kezdve 
egy növekedési pályán vagyunk, de ez csak vicc volt, de tény.  

Az infrastruktúra oldaláról, ha a fejlesztéseket nemcsak személyszállítás orientáltan 
végezzük, akkor lehetővé teszi ez a pálya azt, hogy többet lehessen fuvarozni rajta. 
Eszközoldalról, hála Istennek, hogy 2006-tól a MÁV Cargo önálló cég lett, és tényleg, ezzel 
ma is elhangzott, hogy korábban az árufuvarozási fejlesztésekre rendelkezésre álló források 
mind a személyszállításra, infrastruktúrára lettek allokálva. Az idei évben elindultunk egy 
eszközfelújítási projektben, és a következő hét évben 20 milliárd forintot fogunk költeni 
vagyonbeszerzésre, amivel az ügyfelek igényeit tényleg ki tudjuk már elégíteni. Mi nagyon 
szeretnénk a megbízóinknak a jelenlegi mennyiségi igényeit kielégíteni, nagyon szeretnénk a 
szolgáltatási színvonalunkat növelni, és éppen ezért, ahogy kezdtem, nem ellenségképet 
látunk a magánvasutakban, közútban, hajóban, hanem azt próbáljuk megnézni, hogy hogyan 
lehet ezt a szállítási feladatot a legolcsóbban elvégezni. Ezért mindenkivel együttműködünk, 
aki többletkapacitásokat tud hozni, és próbálunk együtt valamit felmutatni azért, hogy tényleg 
az ügyfél az, aki eldönti, hogy mivel fuvaroz, az tudjon döntési helyzetbe kerülni és a 
társadalom számára is az a megoldás szülessen, ami itt a környezetvédelem és adott esetben 
az önkormányzatok számára is a legkedvezőbb. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps.)  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem jöttek még vissza a kollégák a sajtótájékoztatóról, 
de az itt lévőknek lehet feltenni kérdéseket. 

 
TOMCSÁNYI ISTVÁN (Hungarokombi): A szünetben többen megszólítottak, hogy 

hogyan áll a vasúti kamionszállítás, erre szeretnék itt a plénum előtt kicsit reflektálni. Az 
elmúlt években mi átlagosan 60 ezer kamiont szállítottunk tranzitban vasúton, és most ennek 
a 60 ezer kamionnak az ösztönzése elmúlik abban az esetben, ha az EU bővítése megtörténik. 
Ez az ismert közlekedési engedélyek megszűnése miatt van. Ezért kell találni egy olyan 
módszert, amivel az ő ösztönzésüket meg lehet őrizni, mert ugyanakkor körülbelül 
háromszorosára fog nőni az a tranzitmennyiség, ami ezekből az országokból Magyarországon 
keresztül fog menni. Most jelenleg ott állunk, ahogy Kovács Imre is említette, hogy a 
parlament előtt lévő költségvetésben szerepel ez a 900 millió forint. Ezt, amennyiben a vasút 
megkapja, 100 százalékban a RoLa-jegyáraknak a csökkentésére kell fordítani. Ebben az 
esetben van reális esélyünk arra, hogy a költségek kiegyenlítődnek, és a RoLa ára körülbelül 
azt a szintet fogja elérni, ami a kamionoknak a gördülő költsége a határtól a másik határig. 
Ezen dolgozunk most, és úgy gondolom, hogy ehhez a sikerhez egy össztársadalmi 
véleményformálás is szükséges. Nekem az a meggyőződésem, hogy mindenkinek, a 
társadalom tagjainak és a döntéshozóknak is tudatában kell lenniük annak, hogy a 
kamionszállítás vasúton egy pozitív dolog, ennek mindenki részére pozitív kihatása van. 
Természetesen nem az összes kamiont kívánjuk vasúton szállítani.  

Ez a fórum, amin most jelenleg részt veszünk, nagyon jó alkalom erre, bár akik itt 
vannak, maguk is ismerik ezt a témát. Remélem, hogy ennek a társadalmi kihatása hozzá fog 
segíteni minket, hogy legalábbis a tranzitnak egy részében meg tudjuk őrizni az elért 
eredményeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sokrétű az összetétel még mindig, hiszen itt nemcsak ez 

a szakmai kör van jelen, hanem érdekképviseletek, önkormányzatok és más szereplők is. 
Tehát ennyiből hasznos ez a tájékoztatást. Tessék parancsolni!  

 
PÁL ERNŐ (Közlekedéstudományi Intézet): Elhangzott itt a vitában, hogy akkor jó a 

vita, hogy ha tényszerű. Nem akarok itt kapásból, mert nem készültünk ilyen mélységig, hogy 
a felvetített számokat vitassuk, Lukács úr számait azért nem vitatom, mert nincs itt, bár 
egyértelműen megállapítható szakmai szempontból, hogy eltúlzott. A remélhető bevételt egy 
ilyen közúti díjbevételt, azt gondolom, hogy ha ezt meg is állapítanánk, egy komoly előzetes 
hatásvizsgálatnak kellene alávetni, aminek egy előrésze ez, szinte egy társadalmi vita. 
Hangsúlyozták többen, de valahogy így kéne egy demokratikus társadalomban működnie a 
dolgoknak, hogy a tényekben nem lehet szegfű vagy narancs, hanem a tények, azok tények és 
akkor jók a tények, ha ezt megfelelő vizsgálattal alá lehet támasztani. Mi a 
Közlekedéstudományi Intézet részéről, és ez nem a reklám helye, mert mindig is készek 
voltunk akár ingyen, akár pénzért az ilyen viták számszerűsítési hátterét megteremteni. És 
mivel személyesen sem először találkoztam itt az illusztris részvevőkkel, Hinfner úrral és 
Lukács úrral, azt hiszem, hogy készek vagyunk ebbe a vitába bevonni az illetők szakembereit.  

Azt azonban el kell, hogy mondjam, és ezt itt többen úgy érezték, gondolom, rajtam 
kívül is, hogy egy ilyen áldozatos munkával és talán ilyen politikai körülmények között, ami 
ebben az országban egyébként van, létrehozott konferenciának és a részvevőknek is jogos 
elvárása lett volna, nem az, hogy a három hete kinevezett infrastruktúraszabályozásért felelős 
főosztályvezető asszony itt legyen, mert nyilván nagyon elfoglalt, de régen legalább az volt a 
szokás, hogy itt hagyott egy olyan szakembert, aki ebben vitaképes. Nem hagyott volna így 
magunkra, mert ezek a viták, ahol csak egymás között vagyunk, általában támogatás 
hiányában vagy a szakminisztérium részéről el nem ismertség hiányában kifulladnak. Tehát 
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ezt én ki merem mondani, azt hiszem a koromnál és a szakmámban eltöltött időnél fogva, 
talán azzal együtt is, amit Kóka úrnak is kimondtunk, tegnap Ruppert úrral voltunk a Kossuth 
tér másik felén, a Pannon Pumáról tartott előadásán, hogy mi örültünk akkor, amikor őt 
kinevezték miniszternek. Lehet, hogy iróniának fogta fel, nem egészen csak annak szántam, 
tudniillik itt a közlekedésről szólva Széchenyi nevét azért hozom elő, mert ő volt először, aki 
megállapította azt, hogy egy testben gyakorlatilag a közlekedési pályák az érrendszerhez 
hasonlíthatók. Ennél jobb analógiát én nem találtam. És amikor egy orvost neveztek ki ennek 
a minisztériumnak az élére, ami gazdasági és közlekedési, bár ez mindig fordítva volt 
korábban, de ezt hangsúlyozta. Tehát azt gondolom, hogy elméletileg jó kézben lenne ez a 
szakma, különösen annál fogva, hogy ő informatikus is. Ha egy testben rendben van az 
érrendszer, rendben van az idegrendszer, akkor ott különösebb olyan problémák nem 
jelentkezhetnek, amit ne lehetne megoldani.  

Tehát én azt javaslom, hogy a megoldást keressük ezen az analógián úgy, hogy most 
már a partnerségnek kell odáig eljutnia, hogy a hajszálér nem a vasúti szállítás, hanem a 
hajszálér a közút. És a közútnak a korszerű járművei, mert megvan minden szállítási módnak 
az a távolsága, ami a közútnak gazdaságos. Ami a vasútnak, és ami, hogy ne hagyjuk ki a 
hajózást, mert Szalma Botondnak, mint a Mahart egyik utolsó vezérigazgatójának a területe, 
hogy a hajózásnak is megvan a szerepe. És ha a hetes korridor a Duna, akkor ezt ki kéne 
jobban használni, mint ahogy jelenleg tesszük, és nem azzal az indokkal, hogy a Dunában 
nincs elég víz és itt vannak a csúcsgázlók, azt mondani, hogy nem költünk a hajózásra addig, 
amíg a Dunát rendbe nem hozzuk. Nem, így teljesen fordítva ülünk a lovon, mert – és itt 
elhangzott, csak azt ismételném, és ezzel be is fejezem – itt az együttműködést a kikötők, 
amik trimodális központok, és elhangzott az is, hogy piacgazdaságban élünk, mint Svájc is, 
tehát nem lehet tiltani és nem lehet jogtalanul sarcolni egyes közlekedési alágazatokat, hanem 
ezeknek meg kell teremteni azt a helyét, ahol ezek a trimodalitás alapján, meg az intermodális 
szállítással, a Hungarokombira is gondoljunk, megvívják a saját piaci versenyüket. És ehhez 
mi készek vagyunk megadni akár az új közlekedéspolitikához minden szükséges adatot a 
közreműködőkkel együtt természetesen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szünetben említette a másik kolléga, hogy itt a 

kérdéses svájci emissziós adatokra vonatkozólag náluk is rendelkezésre állnak becslések, 
kalkulációk, tehát a 28 tonna, 40 tonna, amit látunk a szünet előtt, és valóban hasznos lett 
volna, ha az érintett tárcák képviselői itt vannak végig, ez a konferenciák örök betegsége, 
hogy az elején elmennek a vezérhozzászólók. De a konklúzió és az anyag el fog készülni és 
nyilvánvalóan eljut hozzájuk is. Van-e még észrevétel?  

 
KISS KÁROLY (Budapesti Corvinus Egyetem): Ha szabad még röviden ehhez az 

utóbbi hozzászóláshoz: a kolléga arról beszélt, hogy egy gazdaság érrendszere az 
infrastruktúra, a közlekedés és a szállítás, vasúti és közúti és vízi. És Széchenyire is 
hivatkozott. Én azt mondom, hogy ne ragadjunk le ennél az analógiánál, hiszen vannak új 
pályák is. Az infrastruktúra nemcsak ez a fizikai, régi értelemben vett infrastruktúra, a 
digitális hálózatok is az infrastruktúra részei. Sőt ha megnézzük, ez közismert, hogy egy 
gazdaságban milyen ágazatok állítják elő az új értéket, már Magyarországon is több, mint 
kétharmada a nemzeti terméknek a szolgáltatásokból jön elő. Az így felfogott érrendszer, 
tehát a közút, a vasút és a vízi utak csak a materiális termékek szállítására alkalmasak, azok 
viszont a gazdaságnak lassan csak az egyharmadát teszik ki. Vagy mondjak egy konkrét 
példát: Írországnak az exportjában évi 14,5 milliárd eurót tett ki a szoftverexport. Ez is egy 
óriási nagy dolog, sőt ez az igazi óriási nagy dolog, és ehhez nem vasút kell, ehhez semmi 
sem kell gyakorlatilag. Tehát ne ragadjunk le a fizikai infrastruktúránál, és ne higgyük azt, 
hogy a gazdaság teljesítőképességének az a legfontosabb tényezője. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Nem tudom, van-e még észrevétel? Pál kolléga!  
 
PÁL ERNŐ (Közlekedéstudományi Intézet): Ehhez csak annyit, hogy természetesen 

egyetértek, de ha odafigyelt a mondandómra, én nem felejtettem ki az idegrendszert sem. Már 
Kóka úr kapcsán sem a digitális átvitelt. Ezt a kettőt nemcsak azért kell, mert itt mennek a 
nagy értékek vagy itt lehet szellemileg hozzáadott értékkel sokat termelni, hanem azoknak is 
megvan a pályájuk. Viszont mivel a konferencia témája elsősorban a Levegő Munkacsoport 
által szervezett konferencián a közlekedésnek a fizikai valósága volt, azért azt emeltem ki. 
Tehát itt vita nincs közöttünk, sőt a hajózásban, amiről sokan azt mondják, hogy egy 
hagyományos tevékenység, volt szerencsém részt venni a Compres európai projekt keretében 
egy olyan korszerű, hajózási információs rendszert kifejleszteni, aminek csak egy baja van, 
ezt többször Szalma úr elmondja, hogy ez a holland, a francia és a német hajózás érdekét 
fogja szolgálni. Igaz, hogy részben európai pénzből fejlesztettük ki, de a magyar hajózás 
jelenlegi állapotában ezt nem fogja tudni használni. Holott egy rendkívül korszerű, műholdas 
rendszer. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 
BERNDT MIHÁLY környezetvédelmi szakértő: A konferenciának az egyik aspektusa 

a környezetvédelem, és mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mennyiben vannak nekünk ezen 
a téren pontos adataink, hogyan tudjuk ezt a problémát ilyen oldalról kezelni, és láttuk, 
mennyire fontos itt az externális kiadások között ez a tényező, és meg kell állapítani, hogy 
elég kevés igazán pontos információnk van egy-egy környezeti tényező vonatkozásában. Így 
most csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy egy léptékváltás előtt vagyunk ezen a 
téren az én megítélésem szerint. A Pataki úr említette a környezeti zajra vonatkozó európai 
uniós direktívát, ami szerintem úttörő ezen a téren, mert egy egységes európai modellt állít 
fel. Amíg egy-egy pontra tudtunk csak hagyatkozni, abból nem lehet messzemenő 
következtetéseket levonni, most tízezer-százezer számra, tehát az egész területre, szinte 
méterenként meg lehet mondani, hogy mi a pillanatnyi zajhelyzet. Ez az egyik oldala. A 
másik pedig, előállt a terepmodell, rendelkezésre állnak a forgalmi adatok, gyakorlatilag egy 
kattintásra a levegőtisztasági adatok is előállíthatók, ami a forgalomra vonatkozik. Erre 
vonatkozóan egyébként Németországban már szabályozás is született.  

Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a direktíva tulajdonképpen csak bevezet 
ebbe, meg megteremti a tagállamnak azt a lehetőségét, illetve a legsúlyosabb 
környezetszennyező területekre írja elő ennek az alkalmazását, de nem tiltja azt, hogy ezt 
máshol is használjuk. Tehát egy lehetőség nyílik meg most arra, és ez minden oldal számára 
szerintem egy olyan lehetőség, amit ki kellene használni, hogy pontos információk legyenek. 
És mivel modell, nemcsak a tényleges helyzetet, hanem a várhatót is lehet mérni. Nemcsak 
szennyezettségre, hanem lakossági érintettségre vonatkozóan is meghatározni, ami a 
döntéshozók számára ugyanolyan fontos. Én csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, 
hogy itt egy lehetőség, amivel élhetünk máshol is, nemcsak a jogszabályban kötelezően előírt 
területekre vonatkozóan.  

 
ELNÖK: Még valaki kér szót?  
 
VARGHA MÁRTON: Az elején szóltam, arra készültem, hogy itt szó lesz arról, hogy 

a matricáról hogyan lehet áttérni az útdíjnak, a használatnak, a teljesítménynek a pontos 
mérésére, az elektronikus útdíj-rendszerekre. Én úgy látom, tudom, hogy van egy nagyon 
komoly műhelymunka a közlekedési ágazatban, de ugyanakkor azt is látom, hogy ez nagyon 
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zárt, nagyon kevés információ jön ki belőle. Azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb már a 
biciklinek az úthasználatát is mérni kell az Európai Unióban és meg kell fizettetni. Tehát ez 
egy olyan folyamat, ami most elindult, de 10-15 éven belül idáig is eljuthat. Én javaslom, 
hogy legyen hasonló konferencia erről is, hogy hogyan lehet olyan nyitott rendszert építeni. 
Mert például ez a svájci rendszer nem nyitott rendszer, nem lehet minden útra kiterjeszteni. 
Viszont a korszerű infokommunikációs technológia lehetővé teszi a minden irányba való 
kiterjeszthető rendszer kiépítését is. De én azt hiszem, hogy erről talán még a szakemberek is 
keveset tudnak, érdemes lenne erről is beszélgetni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egyszer köszönjük Balmer úrnak és a meghívott 

szakértőknek a részvételt. A program még nem teljesen zárul le, egyrészt most lesz egy kisebb 
fogadás az előtérben, majd azt követően szűkebb körben folytatható a beszélgetés az épület 
valamely termében. Mint említettem, összefoglaló anyagok készülnek, hozzáférhetőek 
lesznek legalábbis az András által említett csatornákon bizonyosan, de másutt is. És ahogy 
Marci mondta, ezt a témát folytatni kell még akkor is, ha nincsenek itt a tárcák képviselői 
rendszeresen. Majd előbb-utóbb itt lesznek, és őket is meggyőzzük arról, hogy nélkülük a 
kommunikáció nem működik, tehát egyoldalú döntéseket nehéz hatékonyan meghozni. 
Köszönjük még egyszer.  


