
Petíció átadása 
a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek 
a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának 
mielőbbi bevezetéséért

A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace Magyarország 2010. március 
5-én  a  közlekedési  tárca  épülete  előtt  látványos  demonstrációval 
mutatta  be,  mennyibe  kerül  nekünk,  adófizetőknek  a  kamionos 
vállalkozások működése, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy 
a költségeket azok fizessék meg, akik okozzák. A demonstráció végén 
pedig  petíciót  adtak  át  a  Hónig  Péter  közlekedési,  hírközlési  és 
energiaügyi miniszternek. 

A következő oldalakon találhatók
• a megmozdulás képei,
• a petíció szövege,
• a látványos bemutató részletes magyarázata, amelyet Horváth Zsolt, a 

Levegő Munkacsoport igazgatója mondott el a helyszínen.
• Képgalériák, sajtómegjelenések.
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Budapest, 2010. március 5.

Hónig Péter
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
Budapest

Tárgy: Petíció a nehéz tehergépkocsik útdíjáért

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon egy kamion egy napi korlátlan úthasználatáért  legfeljebb 2 760 forintot  fizet  a 
fuvarozó. Ez az összeg csupán néhány százaléka az általa okozott környezeti, egészségi és útkárnak. 
Szlovákiában, Ausztriában és Svájcban 5 000 és 20 000 forint közötti összeget kell kifizetni 100 
kilométerenként.

A  külföldi  kamionosok  általában  semmit  sem  fizetnek,  mivel  a  magyar  szervek  képtelenek 
behajtani  tőlük  a  díjat.  (Eleve  törlik  a  külföldi  rendszámú  járműveket  az  ellenőrző  kamerák 
felvételeiről,  amelyek  a  bliccelőket  hivatottak  kiszűrni!)  Az  alacsony  –  illetve  a  számukra 
gyakorlatilag  nem  létező  –  díj  miatt  a  külföldiek  közül  sokan  a  környező  országok  helyett 
Magyarországon mennek keresztül. Áru ilyen módon nem marad az országban, hazai termék sem 
kerül ki exportra. Ráadásul ezek a járművek többnyire nem hazánkban tankolnak, tehát még ezzel 
sem járulnak hozzá a mindannyiunk pénzéből épített utak fenntartásához.

A  kamionok  által  az  egészségünkben,  útjainkban,  autóinkban,  lakóházainkban, 
közműveinkben  okozott  kár  évente  több  százmilliárd  forintot  tesz  ki.   A  kamionok 
tulajdonosai, üzemeltetői még az általuk használt infrastruktúra költségeit sem fizetik meg, 
nemhogy a járműveik okozta károkat.

A lakosság egészségének védelme, valamint pénztárcájának megóvása érdekében kérjük Miniszter 
Urat,  hogy  gyorsítsa  fel  a  kilométer-arányos  útdíj  bevezetésének  előkészületeit.  Az  útdíjat  a 
menetíró-készülékre  alapozva  vagy a  Szlovéniában sikerrel  alkalmazott  kapus rendszerrel  2011. 
január  elsején  be  lehet  vezetni,  2013-tól  pedig  sor  kerülhet  az  elektronikus  útdíj-rendszer 
alkalmazására.

A  közvélemény-kutatások  szerint  a  lakosság  nagy  többsége  egyetért  a  nehéz  tehergépkocsik 
útdíjának bevezetésével, így az időpont már csak a döntéshozók akaratán múlik.

A mielőbbi érdemi intézkedés reményében,
üdvözlettel:

Kappel Judit
irodavezető

Greenpeace Magyarország Egyesület

Lukács András
elnök

Levegő Munkacsoport
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A demonstráció alatt elhangzott szöveg

Tisztelettel  köszöntöm  Önöket!  Horváth  Zsolt  vagyok,  a  Levegő  Munkacsoport 
igazgatója.

Tudják, mennyibe kerül nekünk, adófizetőknek a kamionos vállalkozások működése? A 
következő  néhány  percben  ezt  szeretnénk  szemléltetni  Önöknek.  Demonstrációnk 
célja,  hogy felhívjuk a döntéshozók és a lakosság figyelmét az országban már-már 
elviselhetetlen méretűvé duzzadt közúti áruszállítás káros hatásaira, és arra, hogy egy 
egyszerű  eszközzel  hogyan  lehetne  ezt  a  jelentős  gazdasági  torzulást  is  okozó 
problémát enyhíteni.

Ahogy a mögöttem lévő térképen egyszerűsítve láthatják, hazánkat keresztbe-kasul 
átszelik a különféle főbb szállítási útvonalak, amelyeken az elmúlt években (különösen 
az uniós csatlakozás óta) nagymértékben nőtt a kamionforgalom. Szintén látható a 
térképen, hogy Magyarországot földrajzi helyzetéből adódóan óriási átmenő forgalom, 
külföldi kamionok áradata sújtja.  Mindannyian ismerjük az állatorvosi  lónak számító 
86-os  út  példáját,  ahol  az  Észak-Kelet-Európából  érkező  lengyel,  lett,  litván,  cseh, 
szlovák és egyéb kamionok átdübörögnek az országon Nyugat- és Dél-Európa felé.

A  jelenség  súlyos  következményekkel  jár.  A  nehéz  tehergépjárművek  károsítják 
közutainkat,  személyautóinkat,  közműveinket,  szennyezik  levegőnket,  sok  helyen 
élhetetlenné  teszik  városainkat,  falvainkat.  Mindezek  káros  hatásait  mindannyian 
megérezzük a pénztárcánkon és az adóbevallásunkon is.

Ennek  az  óriási  kamionforgalomnak  a  gazdaságtorzító  hatásait  mutatjuk  be  a 
következő jelenettel.

A jelenet szereplői az adófizetők, a fuvarozók (gondolunk itt a hazai utakat használó 
valamennyi fuvarozóra, beleértve, sőt különösen ideértve a külföldi fuvarozókat is). 
Szerepel továbbá a jelenetben tíz kamionabroncs, minden darab sok milliárd forintot 
képviselve.

Elsőként lássuk azt,  hogy a közúti  fuvarozás ebben az évben, 2010-ben várhatóan 
milyen  támogatásban  részesül  mindannyiunk  pénzéből  (állami  és  önkormányzati 
költségvetésből és saját pénztárcánkból).

1. Az  első  140  milliárd  forintot  a  környezeti  károk  teszik  ki.  Ide  értjük  a 
levegőszennyezést, zajterhelést és az infrastruktúra területigényét is.

2. A  következő  120  milliárd  forint  a  kamionok  által  okozott  balesetek  miatti 
egészségügyi ellátás és a kiesett munkaidő költsége.

3. Újabb 180 milliárd forintot juttatunk a közúti fuvarozásnak azáltal,  hogy nem 
nekik kell  megtéríteniük a közutakban és az út menti  épületekben keletkező 
károkat.  Sokan  megdöbbennek,  amikor  meghallják  a  tudományosan 
alátámasztott tényt: egy 40 tonnás kamion annyi kárt okoz az utakban, mint 
százezer személyautó.

4. Becslések szerint további 300 milliárd forintot jelent a személygépjárművekben 
– a kamionforgalom miatt – keletkező kár. Itt elsősorban a nehéz teherjárművek 
okozta kátyúk és egyéb úthibák miatt megrongálódott autókra gondolunk.
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5. A forgalmi torlódások, dugók miatt mintegy 30 milliárd forintot veszítünk.

6. A közúti fuvarozásban rendkívül magas a rejtett gazdaság aránya (adócsalás, 
adóelkerülés,  vámok meg nem fizetése és egyéb jogsértések),  ami szakértői 
becslések szerint legalább 250 milliárd forintot  tesz ki.  Ezt azért is lényeges 
megemlíteni,  mert  a  közúti  fuvarozás  versenytársa,  a  vasúti  áruszállítás 
megfizeti az őt illető adókat, járulékokat.

7. Évente  240  milliárd  forintot  fordítunk  a  nehéz  tehergépkocsikat  szolgáló 
útépítésre  (elkerülő  utak,  gyorsforgalmi  utak,  hidak).  Ezek  jó  részére  éppen 
azért  van szükség,  mert  a  megnövekedett  kamionforgalom miatt  a  meglévő 
útjaink már nem bírják a terhelést.

8. A  hibás  árak  miatt  a  lehetségesnél  rosszabb  a  gazdaság teljesítménye,  ami 
legalább 100 milliárd forint veszteséget eredményez.

Amint látható a kamionos fuvarozás ebben az évben 1360 milliárd forint terhet ró a 
társadalomra.

Ezzel  szemben  lássuk,  hogy  mivel  járulnak  hozzá  a  közterhekhez,  a  társadalom 
költségeihez a közúti fuvarozók:

A járművek után és az üzemanyagon keresztül évi 170 milliárd forint adót és díjat 
fizetnek a fuvarozók. Nagyon lényeges, hogy ennek a kis összegnek a túlnyomó részét 
a hazai fuvarozó cégek állják, a hazánkon csak átrohanó kamionok gyakorlatilag csak 
filléreket hagynak nálunk. Egy Kijevből indult kamion Brüsszelig és vissza könnyedén 
el tud jutni úgy, hogy az Európai Unió területén egyáltalán nem tankol, így adót sem 
fizet. Gyakran még az egyébként minimális autópályadíjat sem fizetik meg a külföldi 
kamionosok, mert az elmaradt befizetést tőlük behajtani gyakorlatilag lehetetlen, az 
ellenőrző szervek általában automatikusan törlik is a kamerák felvételeiről a külföldi 
rendszámú teherautók adatait, annyira reménytelen a helyzet.

Láthatjuk,  hogy  a  két  grafikonnak  is  tekinthető  oszlop  között  milyen  hatalmas 
különbség van: közel 1200 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy ezzel a különbözettel 
mindannyian hozzájárulunk  a  közúti  fuvarozók  –  különösen a  külföldi  társaságok  – 
jövedelméhez, nyereségéhez. Ezzel torzítjuk a gazdaságot, folyamatosan fenntartjuk, 
sőt  egyre  tovább  és  tovább  ösztönözzük  ezt  a  lehetetlen  helyzetet.  Egyre 
versenyképtelenné tesszük ezáltal (és egyéb átgondolatlan intézkedésekkel) a vasúti 
szállítást, így erősítve az ördögi kört.
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Mi jelenthet változást?

Az, ha Magyarországon is bevezetnék a nehéz tehergépjárművek kilométer-arányos 
útdíját. Svájcban, Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában már 
megtették.  Sőt,  már  Magyarországon  is  született  korábban  kormányhatározat  a 
bevezetéséről, de aztán a politikai szelek elfújták a szándékot.

A díj bevezetése évi 100 milliárd forint költségvetési bevételt eredményezne, amire – 
nem  kell  hangsúlyozni  –  a  költségvetésnek  égető  szüksége  van.  Kevesebb 
megszorításra  lenne  szükség,  több  forrás  jutna  az  oktatásra,  egészségügyre,  a 
munkaerőt terhelő adók csökkentésére. 

Az is nagyon fontos, hogy a díj nagy részét nem magyar cégek fizetnék, így az ebből 
származó díjbevétel még közvetetten sem terhelné a hazai adófizetőket. A forgalom 
várható csökkenése, az üresfutások ritkábbá válása miatt, valamint a környezeti és 
egyéb károk  mérséklődése  következtében sok  milliárd  forint  további  –  közvetett  – 
költségmegtakarítást  okozna  az  intézkedés,  versenyképesebbé  téve  a  hazai 
gazdaságot is (hiszen már nem érné meg indokolatlanul távolról ide szállítani nálunk is 
előállítható termékeket).

Semmilyen  technikai  akadálya  nincs  annak,  hogy  2011.  január  1-jén  nálunk  is 
bevezessék  a  kilométer-arányos  útdíjat.  Ez  csakis  a  politikai  szándékon  múlik. 
Demonstrációnk  végén  ezért  átadunk  egy  petíciót  a  közlekedésért  felelős 
miniszternek, Hónig Péternek, akitől azt kérjük, hogy gyorsítsa fel a díj bevezetéséhez 
szükséges  intézkedéseket  és  az  utódjának  elsőbbségi  jelzéssel  adja  át  az  ezzel 
kapcsolatos további feladatokat.

Megkérem Lukács András urat, a Levegő Munkacsoport elnökét, hogy a petíciót adja át 
Hónig Péter miniszter úrnak!

A nehéz tehergépkocsik okozta, várható állami költségek és bevételek 2010-ben

Tétel Összeg (milliárd forint)
KIADÁSOK

Környezeti kár 140
Baleseti kár 120
Útkár 180
Kár a többi járműben 300
Dugók kára 30
Rejtett gazdaság 250
Útépítés 240
Elmaradt nemzetgazdasági haszon 100
Kiadások összesen 1360

BEVÉTELEK
Bevételek összesen 170

A kiadások és bevételek 
különbsége

kb. 1200

Budapest, 2010. március 5.
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Képgalériák, videók, sajtómegjelenések

Világgazdaság
Fickr
Webrádió
MTV Híradó 12:00 és 16:35 (1 perc 17 másodperctől) 
MTV Híradó 19:30 (12 perc 35 másodperctől) 
Borsod Online
ATV híradó (8 perc 50 másodperctől) 
ZöldTér
Világgazdaság
HírTV
Autómenedzser
Népszabadság online
Világgazdaság
Gondola
Gazdasági Rádió
Híradó
Pénzcentrum
Hír TV
Stop.hu
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http://stop.hu/video/player.php?id=1563
file:///D:\levego_web\kamionstop\H?r TV komment?r n?lk?l 20:00 k?r?l link nincs
http://www.penzcentrum.hu/cikk/1022485/1/johet_a_hasznalataranyos_utdij
http://www.hirado.hu/Hirek/2010/03/05/15/Hasznalataranyos_utdijat_vezetnenek_be_Magyarorszagon.aspx
http://www.gazdasagiradio.hu/cikk/43237/
http://www.gondola.hu/hirek/126485
http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/mielobb-hasznalataranyos-utdijat-vezetne-be-a-szaktarca-308459
http://nol.hu/gazdasag/nalunk_is_bevezetnek_a_hasznalataranyos_utdijat
http://automenedzser.hu/teher/20100305_Greenpeace.aspx
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=311804%20
http://www.vilaggazdasag.hu/vallalatok/kozlekedes/mielobb-hasznalataranyos-utdijat-vezetne-be-a-szaktarca-308459
http://zoldter.hu/esemenyek/20100305_meddig_tamogatjuk_a_kamionosokat.aspx?s=rss
http://atv.hu/video/20100305_hirado_2010_03_05
http://www.boon.hu/hirek/im:*/cikk/a-kamionosok-kilometer-aranyos-utdijanak-bevezeteset-surgetik-civil-szervezetek/cn/haon-news-charlotteInform-20100305-1133243848
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/03/05/20/Hirado_2010_marcius_5_19_30.aspx%20
http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/03/05/18/Hirado_2010_marcius_5_16_35.aspx
http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=192591
http://www.flickr.com/photos/37618968@N02/sets/72157623559082148/
http://www.vg.hu/galeria/1200

