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Tisztelt Miniszter Úr!
A Levegő Munkacsoport üdvözli a kormánynak azt a tervét, hogy a közúti közlekedési
balesetek költségeit (elsősorban a gyógyításét és rehabilitálásét) a közlekedés résztvevői
fizessék, és azok ne a társadalombiztosítási költségvetést terheljék. Szervezetünk már évek óta
sürgeti ezt, hiszen a közlekedés résztvevői ma még messze nem fizetik meg az általuk okozott
balesetek teljes költségét, és így azok nagy részét az egész társadalom viseli. A
Közlekedéstudományi Intézet számításai szerint a közúti közlekedésnél ez a meg nem fizetett
költség 2006-ban 665 milliárd forintot tett ki. 1 Ezzel szemben az üzleti biztosítók évente
mindössze körülbelül 4 milliárd forintot fizetnek a társadalombiztosításnak a közlekedési
balesetek miatti költségek fedezésére.2 Mindez azt jelenti, hogy az állam közpénzekből óriási
támogatást nyújt a közúti közlekedésnek. Ez torz árakat eredményez, ami hibás döntésekhez,
túlzott gépjármű-használathoz vezet, és jelentősen hozzájárul az egészségügyi kassza
hiányához. Emellett társadalmi igazságtalanságot szül, és rontja a tömegközlekedés, illetve a
vasút versenyképességét (így ezek is fokozott állami támogatást igényelnek). Lényeges
szempont az is, hogy ez a helyzet az importnak kedvez a hazai vállalkozások hátrányára (a
gépjárművek és az üzemanyagok döntő mértékben importból származnak).
Gépjármű-biztosítási adó már régóta létezik Ausztriában 3 és Németországban 4 . Évekkel
ezelőtt felhívtuk az akkori Pénzügyminisztérium figyelmét, hogy csak ebből az adónemből az
osztrák államnak például 2006-ban 1320 millió euró (akkori hivatalos árfolyamon 620
milliárd forint) bevétele származott.5
Amennyiben a közlekedési balesetek költségeit a közlekedésben résztvevők fizetnék,
csökkenne a társadalombiztosítási kassza hiánya, és nagyobb esély lenne az egészségügyi
dolgozók bérének rendezésére. Egyúttal az intézkedés a közlekedésben résztvevőket
balesetmentesebb közlekedésre ösztönözné.
Javasoljuk, hogy az osztrák, illetve német mintára az adót a biztosított fizesse, mértéke
pedig a gépjármű teljesítményétől, illetve a biztosítási díjtól függjön. Ez egyrészt elősegítené
a kisebb, üzemanyag-takarékosabb járművek használatát, másrészt (a bónusz-malusz
rendszeren keresztül) előnyben részesítené azokat, akik balesetmentesen vezetnek.
Úgy véljük, jelentősen javítani szükséges az új intézkedéshez kapcsolódó kommunikációt
annak érdekében, hogy a közvélemény megértse a bevezetés indokait és elfogadja annak
szükségességét.
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