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Tárgy: a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet tervezete 
 
 
 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 
Meggyöződésünk, hogy a közúti fuvarozók követeléseinek kielégítésére tett engedmény nem 
jelentheti az országon átzúduló tarnzit kamionok közlekedésének felszabadítását.  
 
A tervezett módosítások elfogadása esetén megnövekvő forgalom nemcsak a lakosság nyugalmát, 
pihenését, üdülőforgalmát zavarná nem kívánt mértékben, hanem a kombinált fuvarozás keretében 
vasúton átszállított kamionok számát is csökkentetné.  
 
Egyértelmű az a tendencia, hogy a szombaton reggel 8-tól vasárnap este 22 óráig tartó korlátozás 
idején az EU-beli (közlekedési engedélyt nem igénylő) kamionok is igénybe veszik a vasúti szállítást, 
mert ezzel mentesülnek a hétvégi korlátzás alól. Miközben a magyar kormány az EU által elfogadott 
módon állami támogatással segíti vasúti kamionszállítást, az időkorlát lazítása csökkentené a vonatok 
iránti keresletet a hétvégeken. 
  
Javaslatunk a következő:  
 
 - Nem kifogásoljuk a rendelettervezet 5.§ j-pontjában foglalt új kivételt a magyarországi telephelyre 

közlekedő járművek esetében.  
 
 - Ugyanakkor semmi esetre sem tartjuk elfogadhatónak a 2.§-ban foglalt időhatárok lazítását. 

Hazánkban az iskolaszünet kezdete az egész országban egységesen junius közepén van, innen 



                        

 

kezdődik az üdülési szezon és az ezzel járó érzékeny hétvégi forgalom (más országokban ez 
másként van, ebben nem célszerű szolgaian egységes szabályozásra törekedni) 

  
- Maradjon meg a korlátozás időtartama az 1§ a) pontjának aa) bekezdésében, vagyis 

szombaton 8-tól vasárnap 22 óráig, mert indokolatlanul káros a szombat délelőtti forgalomra 
ráengedni a nemzetközi kamionforgalmat is. 

  
 
Megjegyezzük továbbá, hogy a rendelet komolyságát a kivételezések nagy száma erősen 
megkérdőjelezi:   
 

• az 5.§ a kivételeket a-tól t-pontig (!) sorolja, ezek közűl a q, r, s és t pontok nehezen 
indokolthatók, a rendelet szakmai szinvonalát is emelné, ha ezek a pontok kimaradnának. 

 
• Ezen túlmenően a 4 § alapján a miniszter további éves engedélyeket adhat ki. Különösen nem 

- vagy rendkívül tágan és szubjektíven - értelmezhető a 4.§ 2) a) pontban foglalt "más 
közlekedési eszközzel nem végezhető szállítások" kivételezhetősége, amely szinte mindenre 
ráfogható.  Ez véleményünk szerint már felesleges is, mert a magyarországi telephelyre való 
eljutás lehetősége nagyrészt megoldja a közúti fuvvarozók problémáit. 

 
 
Kérjük észrevételeink és javaslataink szíves megfontolását és a tervezet véglegesítése során 
figyelembevételét. 
 
 
Budapest, 2008. július 02. 
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