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Tárgy: Házhoz szállítás 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A sajtóban megjelent hírek szerint a kormány díjat kíván kivetni az áruházláncokra az általuk 
okozott környezetterhelés miatt. Amint Miniszter Úr is jól tudja, a Levegő Munkacsoport 
1988-ban történt megalakulása óta szorgalmazza, hogy az emberi munkát terhelő adókat, 
járulékokat egyre nagyobb mértékben helyettesítsék a környezetszennyezést sújtó adókkal, 
díjakkal (erre már sok konkrét javaslatot is tettük). Ezért üdvözöljük, ha a kormány is ilyen 
irányban kívánja átalakítani az adórendszert. Ugyanakkor egy ilyen átalakítást nagy 
gondossággal kell elvégezni, egyebek mellett alapos hatásvizsgálatokkal alátámasztva. 

A hírek szerint az említett intézkedés keretében díjat vetnének ki a napi fogyasztási cikkeket 
forgalmazó áruházláncok házhoz szállítási szolgáltatására. Igaz, hogy ez a tevékenység is 
szennyezi a környezetet, ha azonban az új díj miatt megszűnik vagy visszaszorul ez a 
szolgáltatás, akkor a környezetszennyezés nemhogy csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg, 
számottevően növekedni fog.  

Környezetvédelmi szempontból előremutató, hogy a magánautós bevásárlás helyett egyre 
többen választják a házhoz szállítást.  Egy kisteherautóra egyszeri alkalommal gyakran 80-
100 vevő számára is raknak fel árut, és ezt optimalizált útvonaltervezés alapján a lehető 
legrövidebb útvonalon szállítják ki. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy jármű útja 
helyettesíti a 80-100 személyautó által megtett oda-vissza utakat bevásárlóközpontba és 
vissza. 

Az 1990-es években, amikor megjelentek Budapesten és környékén a bevásárlóközpontok, a 
Levegő Munkacsoport és Magyar Közlekedési Klub lefordította és kiadta az Osztrák 
Közlekedési Klub „Bevásárlóközlekedés – A helyi ellátást javítsuk, vagy újabb 
bevásárlóközpontok épüljenek?” című tanulmányát1, amely többek között megállapítja: „A 
kereskedőtől a vevőhöz szállítás megfelelő szervezésével is lehet autóutat megtakarítani, ha 
egy kisteherautóval több vevő megvásárolt, illetve megrendelt áruját egyidejűleg 
hazaszállítják.” Ezt a megállapítást a tanulmány jól működő házhoz szállítási példákkal 
szemlélteti – egy olyan korban, amikor még nem volt internet, és telefonon kellett leadni a 
rendelést. 

Mindezen okok miatt a házhoz szállítást nem díjakkal kellene sújtani, hanem inkább elő 
kellene segíteni, mindenekelőtt rövid használatú rakodóhelyek létesítésével. 
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1  www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/bevasar_0.pdf  


