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a „Fórum a kamionforgalomról” című rendezvényről 

 
 
 
A kamionforgalom által okozott problémákról rendezett konferenciát a Fidesz Zöld 

Tagozata és az MSZP Környezetvédelmi Munkacsoportja szervez a Levegő Munkacsoport 
közreműködésével 2006. december 15-én Budapesten, a Képviselői Irodaházban.  

 
Orosz Sándor, az MSZP Környezetvédelmi Munkacsoportjának elnöke, az országgyűlés 

Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke és Illés Zoltán, a Fidesz Zöld Tagozatának 
alelnöke, az országgyűlés környezetvédelmi bizottságának volt elnöke megnyitó beszédükben 
hangsúlyozták: mindenképpen figyelemre méltó, hogy most, amikor a pártpolitikai 
csatározásoktól hangos az ország, egy kormánypárti és egy ellenzéki párt képviselői 
egyetértésben közös konferenciát rendeznek. 

Bozzay Erika, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője elmondta, 
hogy egy fenntartható közlekedéspolitikát kell kialakítani, meg kell oldani a közlekedés 
környezetszennyezésével kapcsolatos problémákat, biztosítani kell a környezetbarát 
közlekedési módok alkalmazását, továbbá a társadalmi, környezeti költségeket teljes 
mértékben be kell építeni az árakba. Meg kell változtatni azt a helyzetet, hogy az állam nem 
terheli teljes mértékben a közúti infrastruktúrát igénybe vevőkre annak költségeit, miközben a 
vasút csaknem teljes egészében maga viseli a pályahasználat költségeit. A kormányzat a 
közutakon a díjfizetési kötelezettség kiterjesztését tervezi, ami azt jelenti, hogy a 3,5 tonna 
megengedett összsúly feletti járművek nemcsak az autópályákon, hanem egyes további 
főközlekedési utakon is csak matricával közlekedhetnek majd. 2008-tól kezdve pedig a 
megtett távolsággal arányos, elektronikus úthasználati díjfizetést szándékoznak fokozatosan 
megvalósítani. 

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke kifejtette, hogy a 
települések útjain elviselhetetlen állapotok alakultak ki a hatalmas és folyamatosan növekvő 
kamionforgalom miatt. Az utak tönkremennek, a környezetszennyezés és a balesetek száma 
növekszik. A települések részére pedig nem biztosítják a szükséges összeget ezeknek a 
problémáknak a kezelésére. 

Hozzászólásukban polgármesterek és civilszervezetek képviselői konkrét példákkal 
támasztották alá a Gémesi György által elmondottakat. Eisen Sándor, a Nemzetközi és 
Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezete elnöke pedig azt bírálta, hogy a 
szabálytalanságokért a gépkocsivezetőket büntetik, miközben a fuvaroztatókra nem terjed ki 
az ellenőrzés, pedig a bányákból túlterhelve jönnek ki a kocsik, és tönkreteszik az utakat. 
Kifogásolta a közlekedési felügyeletek létszámleépítését is. 

Ueli Balmer, a Svájci Területfejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikai főosztályának 
helyettes vezetője elmondta, hogy Svájcban 2001-ben olyan úthasználati díjat vezettek be a 
tehergépkocsikra, amely a megtett távolságtól, a jármű megengedett összsúlyától és a 
szennyezőanyag-kibocsátástól függ. A díj igen magas és fokozatosan tovább emelik. A 
rendszer a menetíró-készüléken alapul, és viszonylag egyszerű. A csalások aránya kevesebb 
mint 1%. A díjból származó bevételek évi 800 millió euróra rúgnak (200 milliárd forint). 
Ennek kétharmada felett a kormány rendelkezik, és azt vasúti fejlesztésekre fordítja. További 
egyharmadát a kantonok használják fel közlekedési célokra a saját belátásuk szerint (így 
például útfelújításokra, tömegközlekedésre, kerékpárutakra, sétálóutcákra). A díj hatására 
sikerült megállítani az Alpokon keresztülmenő kamionforgalom korábbi gyors növekedését 
(sőt, kisebb mértékű csökkenés is bekövetkezett), és megőrizték a vasúti áruszállítás magas 
(40%-os) részarányát is. 



Hegyi Gyula, az Európai Parlament szocialista képviselője az Európai Unió, a 
tehergépkocsik útdíjáról szóló új, 2006/38/EK számú irányelvét ismertette. Az irányelv nem 
kötelezi a tagállamokat az útdíj bevezetésére, de meghatározza, hogy bevezetés esetén milyen 
előírásokat kell betartani. A bevételeket kötelező közlekedési feladatokra felhasználni, de 
ezen belül bármilyen célra lehetséges. 

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke, az Európai Bizottság és a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából készült, Környezetileg káros 
támogatások a magyar gazdaságban című tanulmánynak a tehergépkocsikra vonatkozó részét 
ismertette. Kiemelte, hogy a nehéz tehergépkocsik évente mintegy 1000 milliárd forint olyan 
kárt, költséget okoznak, amelyet nem az üzemeltetőik fizetnek meg. Különösen vonatkozik ez 
a külföldi kamionokra, amelyek alkalmanként legfeljebb a 2750 forintos autópályadíjat fizetik 
ki (sokszor még azt sem, mert elkerülik az autópályákat), ugyanakkor az általuk okozott károk 
ennek a sokszorosát teszik ki. Egy kamion annyi kárt okoz az utakban, mint 100 000 
személyautó. A nehéz tehergépkocsik rongálják az épületeket és közműveket is, az általuk 
kibocsátott szennyezőanyagok és zaj súlyosan károsítják az emberek egészségét és a 
környezetet. Kevésbé ismert, hogy az útkárok összegét többszörösen meghaladják azok a 
károk, amelyek a többi járműben keletkeznek, ha azok a kamionok által megrongált utakat 
használják. Azok a balesetek, amelyeknek a kamionok is részesei, általában sokkal súlyosabb 
következményekkel járnak, mint a személyautók esetén. A kamionosok igen jelentős 
versenyelőnyhöz jutnak azáltal is, hogy széles körben nem tartják be a közlekedésbiztonsági 
és egyéb előírásokat. Az előadó szorgalmazta, hogy Magyarországon is mielőbb vezessenek 
be a svájcihoz hasonló útdíjrendszert a nehéz tehergépkocsik részére. Ezt a menetíró-
készülékekre alapozva rövid időn belül meg lehetne valósítani. 

Hinfner Miklós, a Magyar Közúti Fuvarozók Szövetségének főtitkára kifejtette, hogy a 
közúti fuvarozók is a tiszta, egészséges környezet megteremtésében érdekeltek. A 
tehergépkocsik környezetvédelmi mutatói jelentősen javultak az elmúlt években. 
Nagymértékben csökkent az egy járműre jutó kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége, 
számottevően csökkent a járművek zajkibocsátása és fajlagos üzemanyag-felhasználása. A 
tehergépkocsik biztonságosabbá váltak, csökkent a súlyos sérüléses és halálos balesetek 
száma. 

Kovács Imre, a MÁV Cargo vezérigazgató-helyettese azt hangsúlyozta, hogy a közúti és a 
vasúti fuvarozásnak együtt kell működnie a szállítási feladatok megoldásában. Ugyanakkor a 
vasúti áruszállítás érdekérvényesítése Magyarországon még gyermekcipőben jár. Európában a 
legmagasabbak közé tartozik a magyar pályahasználati díj, vagyis az a díj, amit a vasúti 
árufuvarozásnak ki kell fizetnie, bárhol használja a pályát, akár egy mellékvonalon is. A 
szabályozással is súlyos gondok, elmaradások vannak. 

Tomcsányi István, a Hungarokombi igazgatója arról adott tájékoztatást, hogy az elmúlt 
években átlagosan 60 ezer kamiont szállítottak át az országon vasúton, azonban az Európai 
Unió bővítése ezt veszélybe sodorta. Ezért 2007-ben a kormány 900 millió forintot biztosít 
erre a célra, ami reményt ad arra, hogy az ilyen típusú fuvarozás legalább nem csökken 
tovább.  

 
 
A rendezvény előadásai, illetve az elhangzottak szövege megtalálható a 

http://www.levego.hu/kamionstop/konferencia.htm honlapon. 
 


