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A vasút helyzetéről 2004. június 3-4-én Lillafüreden tartott konferencián arról értesültünk, 

hogy ez év május 31-én 35 kamionszállító (RoLa) vasúti kocsit ki kellett vonni a forgalomból, 
mivel olyan döntés született, hogy – állítólagos pénzhiány miatt – nem kerülhet sor az 
esedékes fővizsgájuk elvégzésére. Ez gyakorlatilag az ilyen jellegű kombinált fuvarozás 
meghatározó részének az összeomlását jelenti.  

A szakértők az EU-csatlakozással összefüggésben a kamionforgalom jelentős növekedését 
jelezték előre, ami máris beigazolódni látszik. A kamionforgalom ugyanakkor súlyos 
környezeti károkat okoz, tönkreteszi útjainkat és épületeinket, továbbá – amint az elmúlt 
időszak sajnálatos eseményei is bizonyították – fokozott baleseti veszélyekkel jár. Ebben a 
helyzetben a környezetkímélő kombinált szállítás visszaszorítása különösen elfogadhatatlan. 
Annál is inkább így van ez, mivel a vasúti áruszállítást sújtó említett intézkedés nem a 
normális piaci folyamatok következménye, hanem éppen ellenkezőleg: a tisztességes piaci 
versenybe történő durva beavatkozások sajnálatos eredménye. Ennek itt csak egy jelentős 
vonatkozását említjük: az elmúlt évben a vasúti áruszállítás nyeresége 13 milliárd forintot tett 
ki, amit csaknem teljes egészében elvontak a személyszállítás veszteségeinek fedezésére. Ez 
olyan, mintha az összes közúti fuvarozótól elvennék a teljes nyereségüket, hogy azzal 
finanszírozzák például a BKV Rt. és a Volán autóbusz-vállalatok veszteségeit.  

Az említett fővizsgák elmaradása azt is jelenti, hogy nagyrészt munka nélkül marad a 
MÁV Debreceni Járműjavító Kft., amelyet így csőd fenyeget. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
megszűnik egy nagy múltú, hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkező vállalat, és közel 800, 
főként szakképzett dolgozója az utcára kerül.  

Kérem, szíveskedjék kezdeményezni, hogy a környezet állapotát súlyosan veszélyeztető, a 
piacgazdaság alapelveivel gyökeresen ellentétes és nemzetgazdasági szempontból is teljesen 
ésszerűtlen döntést mielőbb megváltoztassák.  

Bízom benne, hogy levelemmel elősegítem az ország versenyképességének javítása 
érdekében végzett munkáját. 
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