
SONKA JÁRJA BE EURÓPÁT

Az Európa útjain egymással ellentétes irányba száguldó kamionok nemcsak külsô-
leg hasonlítanak egymásra. Egyes kamionok az olaszországi Genova kikötôjébôl 
fuvaroznak banánt Frankfurtba, míg a szembejövôk a Rotterdamba behajózott 
banánt viszik Milánóba. A belgák Olaszországba küldik a sertéseket, hogy a feldol-
gozott hús „Pármai sonka” felirattal jelenjék meg a belga üzletek polcain. A bajor 
krumplit az Alpokon keresztül Bolognába viszik megmosni és becsomagolni, majd 
ugyanazon az útvonalon jut vissza a németországi vásárlókhoz. Mindennap elôfor-
dul, hogy egy belgiumi lakos skandináv kenyeret, holland vajat, német tejet, olasz 
sajtot és francia tojást reggelizik, miközben mindezek az élelmiszerek helyben is 
megtermelhetôk elegendô mennyiségben.

Az útdíj bevezetésével tehát sok pazarlást, felesleges szállítgatást lehetne elke-
rülni. Az útdíj Magyarországon nem emelné az árakat. A magyar kamionosoktól 
beszedett díjat egyéb adók (például a személyi jövedelemadó) csökkentésére 
lehet fordítani. A külföldiektôl befolyó díjat pedig fontos közfeladatokra célszerû 
felhasználni (például az utak felújítására, a tömegközlekedés fejlesztésére). 
Egyúttal sokkal versenyképesebbé válna a vasút, ami még több bevételt hozna 
az államháztartásnak. 

KÁRVALLOTTAKNAK

Amennyiben valakit közvetlenül sújt a kamionforgalom, jogi lépéseket is tehet. 
Mielõtt azonban bírósághoz fordulna a nehéz tehergépkocsik által okozott károk 
miatt, célszerû levelet írni a közút kezelõjének. Országos utak esetében ez az Álla-
mi Közúti Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság (rövidítve: Magyar Közút 
Kht.), helyi utak esetében pedig a település önkormányzata. Levélminta letölthetõ 
a www.levego.hu/ kamionstop címrõl! 

A lakosság határozott fellépésével Dabason sikerült megszüntetni a kamionára-
datot! A Fõvárosi Bíróság jogerõs ítélete értelmében az 5-ös fõút Dabas-Sári sza-
kaszán betiltották a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik forgalmát. A település 
fellélegzett, megmenekült a zajtól, a kosztól, tereiket és nyugalmukat visszakapták 
az emberek.
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Ha egyetért törekvéseinkkel, támogassa szervezetünket 
vagy legyen a pártoló tagunk! 

Várjuk javaslatait, észrevételeit! 

AZ ÖN REGGELI TOJÁSA 
ÉS A PIRÍTÓSRA KENT FOK-

HAGYMÁJA MAGYAR? 

További anyagok a témával kapcsolatban:
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MI A GOND A KAMIONOKKAL?
Rohamosan nõ a nehéz tehergépkocsik száma 

Magyarországon. 1990-ben még csak 14 000 

nyolc tonnánál nagyobb teherbírású hazai teher-

autó döngetett útjainkon, 2005-ben már 31 000. 

Ugyanezen idôszak alatt hat-
szorosára emelkedett a határon 
belépõ külföldi teherautók száma 
is, 2006-ban már megközelítette a 
2,6 milliót.

2005-ben az EU-csatlakozás hatására csaknem 

50 százalékkal ugrott meg a nemzetközi közúti 

teherforgalom hazánkban. Ma már átlagosan 

minden negyedik másodpercben lépi át a ma-

gyar határt egy teherautó. Amennyiben nem 

teszünk érdemi intézkedéseket, a kamionfor-

galom tovább fog növekedni. 

ÚTJAINK BÁNJÁK

Egy 30–40 tonnás kamion annyi 
kárt okoz az utakban, mint több 
százezer személyautó.

Nemcsak az aszfaltban: az utak alatt húzódó 

közmûveket és az utak mentén található épüle-

teket és parkolókat is tönkre teszik. Ezért kellene 

öt-tíz évenként az adófi zetõk százmilliárdjaiért 

sok ezer kilométer utat felújítani az országban.

JÁRMÛVEINK BÁNJÁK
A kár, amit a nehéz teherautók okoznak, 

tovább gyûrûzik, azt minden gépkocsi-tulaj-

donos megérzi. A Világbank számítása szerint 

egy közepes forgalmú úton minden olyan kár, 

amelyet 1 dollárért ki lehet javítani, évente 

3,4–6,1 dollár többletköltséget okoz az arra 

járó jármûvek tulajdonosainak! 

Évi 150–200 milliárd forintra becsül-
hetõ az a kár, amelyet a nehéz 
tehergépkocsik az útjainkban 
okoznak.

Ez azt jelenti, hogy a többi jármûben keletkezõ 

kár több százmilliárd forint, hiszen a megron-

gált utak javítása általában elmarad.

EGÉSZSÉGÜNK BÁNJA
Rengetik a teherautók nemcsak a földet, a levegõt 

is: a zajuk sok ezerszerese annak, amit egy ember 

egészségkárosodás nélkül tartósan el tud viselni. 

A dízelmotor kipufogógáza a leg-
veszélyesebb mérgek egyike!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

nem ad meg levegõminõségi határértékeket a 

dízeljármûvek által kibocsátott részecskékre, 

mert amennyiben a legkisebb mennyiség is van 

belõlük a levegõben, már felelõsen nem mond-

hatják, hogy ettõl már nem lesznek betegek, 

rákosak, allergiásak, akik belélegzik.

Minden évben sok ember veszíti el az életét, 

vagy válik egész életére nyomorékká kamio-

nok okozta balesetekben. 

Sok tanulmány kimutatta már, hogy a kamio-

nok üzemeltetõi Európa egyetlen országában 

sem fi zetik meg az általuk okozott károkat. 

Ezt állapította meg az Európai Unió, a Köz-

lekedési Miniszterek Európai Konferenciája 

és a Gazdasági Együtt mûködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) is. 

MIT NEM FIZETNEK  MEG 
A KAMIONOK ÜZEMELTETÔI?

• Az útépítés, útfenntartás és útrongálás 

költségeinek rájuk esõ részét. 

• Az út menti épületekben és az utak alatt 

futó közmûvekben okozott károkat.

• A környezeti és egészségi károkat, bele-

értve a baleseti költségeket. 

• Az üzemanyagok jövedéki adójának 

nagy részét, mert gyakran azokban az 

országokban tankolnak, ahol az üzem-

anyagok adója jóval alacsonyabb, mint 

nálunk. 

MINDEN NEGYEDIK MÁSODPERC-
BEN ÁTLÉPI A MAGYAR HATÁRT 
EGY TEHERAUTÓ.

EGY KAMION ANNYI KÁRT OKOZ 
AZ ÚTTESTBEN ÉS ÉPÜLETE-
INKBEN, MINT SZÁZEZER 
SZE MÉLY AUTÓ.

A KAMIONOK ZAJA SOKSZORO -
SAN MEGHALADJA AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYI HATÁRÉRTÉKET.

A KAMIONOK KIPUFOGÓGÁZA 
RENDKÍVÜL MÉRGEZÔ.

• A közúti fuvarozásban óriási a fekete, 

illetve szürke gazdaság mértéke, és gya-

koriak a közlekedésbiztonsági és egyéb 

szabálysértések. Ezek is hatalmas rejtett 

támogatást jelentenek. 

Az összes ilyen kedvezmény pénz-
ben kifejezett összege eléri az évi 
1000 milliárd forintot.

Nyilvánvaló, hogy ennek a folytatása nem-

csak környezetvédelmi szempontból nem 

kívánatos, de egyre súlyosabb gazdasági 

nehézségekhez is vezet.

MI A MEGOLDÁS?
• A kamionok üzemeltetõivel teljes mér-

tékben meg kell fi zettetni az általuk 

okozott károkat, költségeket – elsôsor-

ban útdíj formájában, amely minden 

útvonalra vonatkozik, mértéke pedig a 

megtett út hosszától, az jármû megen-

gedett összsúlyától és szennyezõanyag-

kibocsátásától függ. 

• Megfelelõ kártérítést kell juttatni az érin-

tett településeknek a nehéz tehergépko-

csik által okozott károk felszámolására.

• Forgalomcsillapítást kell bevezetni a 

településeken.

• A helyi, hazai termékek vásárlását kell 

ösztönözni. 

• A vasúti áruszállítást kell elõnyben ré-

szesíteni.

Egy tonna árut közúton tízszer 
akkora energiafogyasztással és 
levegõszennyezéssel, valamint 
sokkal nagyobb zajjal lehet elszál-
lítani, mint vasúton. A vasút terü-
letfoglalása negyede a közúténak.

KAMIONRÓL VASÚTRA!

kamionszoro2008.indd   2kamionszoro2008.indd   2 2008. 03. 22.   16:08:472008. 03. 22.   16:08:47



MI A GOND A KAMIONOKKAL?
Rohamosan nõ a nehéz tehergépkocsik száma 

Magyarországon. 1990-ben még csak 14 000 

nyolc tonnánál nagyobb teherbírású hazai teher-

autó döngetett útjainkon, 2005-ben már 31 000. 

Ugyanezen idôszak alatt hat-
szorosára emelkedett a határon 
belépõ külföldi teherautók száma 
is, 2006-ban már megközelítette a 
2,6 milliót.

2005-ben az EU-csatlakozás hatására csaknem 

50 százalékkal ugrott meg a nemzetközi közúti 

teherforgalom hazánkban. Ma már átlagosan 

minden negyedik másodpercben lépi át a ma-

gyar határt egy teherautó. Amennyiben nem 

teszünk érdemi intézkedéseket, a kamionfor-

galom tovább fog növekedni. 

ÚTJAINK BÁNJÁK

Egy 30–40 tonnás kamion annyi 
kárt okoz az utakban, mint több 
százezer személyautó.

Nemcsak az aszfaltban: az utak alatt húzódó 

közmûveket és az utak mentén található épüle-

teket és parkolókat is tönkre teszik. Ezért kellene 

öt-tíz évenként az adófi zetõk százmilliárdjaiért 

sok ezer kilométer utat felújítani az országban.

JÁRMÛVEINK BÁNJÁK
A kár, amit a nehéz teherautók okoznak, 

tovább gyûrûzik, azt minden gépkocsi-tulaj-

donos megérzi. A Világbank számítása szerint 

egy közepes forgalmú úton minden olyan kár, 

amelyet 1 dollárért ki lehet javítani, évente 

3,4–6,1 dollár többletköltséget okoz az arra 

járó jármûvek tulajdonosainak! 

Évi 150–200 milliárd forintra becsül-
hetõ az a kár, amelyet a nehéz 
tehergépkocsik az útjainkban 
okoznak.

Ez azt jelenti, hogy a többi jármûben keletkezõ 

kár több százmilliárd forint, hiszen a megron-

gált utak javítása általában elmarad.

EGÉSZSÉGÜNK BÁNJA
Rengetik a teherautók nemcsak a földet, a levegõt 

is: a zajuk sok ezerszerese annak, amit egy ember 

egészségkárosodás nélkül tartósan el tud viselni. 

A dízelmotor kipufogógáza a leg-
veszélyesebb mérgek egyike!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

nem ad meg levegõminõségi határértékeket a 

dízeljármûvek által kibocsátott részecskékre, 

mert amennyiben a legkisebb mennyiség is van 

belõlük a levegõben, már felelõsen nem mond-

hatják, hogy ettõl már nem lesznek betegek, 

rákosak, allergiásak, akik belélegzik.

Minden évben sok ember veszíti el az életét, 

vagy válik egész életére nyomorékká kamio-

nok okozta balesetekben. 

Sok tanulmány kimutatta már, hogy a kamio-

nok üzemeltetõi Európa egyetlen országában 

sem fi zetik meg az általuk okozott károkat. 

Ezt állapította meg az Európai Unió, a Köz-

lekedési Miniszterek Európai Konferenciája 

és a Gazdasági Együtt mûködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) is. 

MIT NEM FIZETNEK  MEG 
A KAMIONOK ÜZEMELTETÔI?

• Az útépítés, útfenntartás és útrongálás 

költségeinek rájuk esõ részét. 

• Az út menti épületekben és az utak alatt 

futó közmûvekben okozott károkat.

• A környezeti és egészségi károkat, bele-

értve a baleseti költségeket. 

• Az üzemanyagok jövedéki adójának 

nagy részét, mert gyakran azokban az 

országokban tankolnak, ahol az üzem-

anyagok adója jóval alacsonyabb, mint 

nálunk. 

MINDEN NEGYEDIK MÁSODPERC-
BEN ÁTLÉPI A MAGYAR HATÁRT 
EGY TEHERAUTÓ.

EGY KAMION ANNYI KÁRT OKOZ 
AZ ÚTTESTBEN ÉS ÉPÜLETE-
INKBEN, MINT SZÁZEZER 
SZE MÉLY AUTÓ.

A KAMIONOK ZAJA SOKSZORO -
SAN MEGHALADJA AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYI HATÁRÉRTÉKET.

A KAMIONOK KIPUFOGÓGÁZA 
RENDKÍVÜL MÉRGEZÔ.

• A közúti fuvarozásban óriási a fekete, 

illetve szürke gazdaság mértéke, és gya-

koriak a közlekedésbiztonsági és egyéb 

szabálysértések. Ezek is hatalmas rejtett 

támogatást jelentenek. 

Az összes ilyen kedvezmény pénz-
ben kifejezett összege eléri az évi 
1000 milliárd forintot.

Nyilvánvaló, hogy ennek a folytatása nem-

csak környezetvédelmi szempontból nem 

kívánatos, de egyre súlyosabb gazdasági 

nehézségekhez is vezet.

MI A MEGOLDÁS?
• A kamionok üzemeltetõivel teljes mér-

tékben meg kell fi zettetni az általuk 

okozott károkat, költségeket – elsôsor-

ban útdíj formájában, amely minden 

útvonalra vonatkozik, mértéke pedig a 

megtett út hosszától, az jármû megen-

gedett összsúlyától és szennyezõanyag-

kibocsátásától függ. 

• Megfelelõ kártérítést kell juttatni az érin-

tett településeknek a nehéz tehergépko-

csik által okozott károk felszámolására.

• Forgalomcsillapítást kell bevezetni a 

településeken.

• A helyi, hazai termékek vásárlását kell 

ösztönözni. 

• A vasúti áruszállítást kell elõnyben ré-

szesíteni.

Egy tonna árut közúton tízszer 
akkora energiafogyasztással és 
levegõszennyezéssel, valamint 
sokkal nagyobb zajjal lehet elszál-
lítani, mint vasúton. A vasút terü-
letfoglalása negyede a közúténak.

KAMIONRÓL VASÚTRA!

kamionszoro2008.indd   2kamionszoro2008.indd   2 2008. 03. 22.   16:08:472008. 03. 22.   16:08:47



MI A GOND A KAMIONOKKAL?
Rohamosan nõ a nehéz tehergépkocsik száma 

Magyarországon. 1990-ben még csak 14 000 

nyolc tonnánál nagyobb teherbírású hazai teher-

autó döngetett útjainkon, 2005-ben már 31 000. 

Ugyanezen idôszak alatt hat-
szorosára emelkedett a határon 
belépõ külföldi teherautók száma 
is, 2006-ban már megközelítette a 
2,6 milliót.

2005-ben az EU-csatlakozás hatására csaknem 

50 százalékkal ugrott meg a nemzetközi közúti 

teherforgalom hazánkban. Ma már átlagosan 

minden negyedik másodpercben lépi át a ma-

gyar határt egy teherautó. Amennyiben nem 

teszünk érdemi intézkedéseket, a kamionfor-

galom tovább fog növekedni. 

ÚTJAINK BÁNJÁK

Egy 30–40 tonnás kamion annyi 
kárt okoz az utakban, mint több 
százezer személyautó.

Nemcsak az aszfaltban: az utak alatt húzódó 

közmûveket és az utak mentén található épüle-

teket és parkolókat is tönkre teszik. Ezért kellene 

öt-tíz évenként az adófi zetõk százmilliárdjaiért 

sok ezer kilométer utat felújítani az országban.

JÁRMÛVEINK BÁNJÁK
A kár, amit a nehéz teherautók okoznak, 

tovább gyûrûzik, azt minden gépkocsi-tulaj-

donos megérzi. A Világbank számítása szerint 

egy közepes forgalmú úton minden olyan kár, 

amelyet 1 dollárért ki lehet javítani, évente 

3,4–6,1 dollár többletköltséget okoz az arra 

járó jármûvek tulajdonosainak! 

Évi 150–200 milliárd forintra becsül-
hetõ az a kár, amelyet a nehéz 
tehergépkocsik az útjainkban 
okoznak.

Ez azt jelenti, hogy a többi jármûben keletkezõ 

kár több százmilliárd forint, hiszen a megron-

gált utak javítása általában elmarad.

EGÉSZSÉGÜNK BÁNJA
Rengetik a teherautók nemcsak a földet, a levegõt 

is: a zajuk sok ezerszerese annak, amit egy ember 

egészségkárosodás nélkül tartósan el tud viselni. 

A dízelmotor kipufogógáza a leg-
veszélyesebb mérgek egyike!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

nem ad meg levegõminõségi határértékeket a 

dízeljármûvek által kibocsátott részecskékre, 

mert amennyiben a legkisebb mennyiség is van 

belõlük a levegõben, már felelõsen nem mond-

hatják, hogy ettõl már nem lesznek betegek, 

rákosak, allergiásak, akik belélegzik.

Minden évben sok ember veszíti el az életét, 

vagy válik egész életére nyomorékká kamio-

nok okozta balesetekben. 

Sok tanulmány kimutatta már, hogy a kamio-

nok üzemeltetõi Európa egyetlen országában 

sem fi zetik meg az általuk okozott károkat. 

Ezt állapította meg az Európai Unió, a Köz-

lekedési Miniszterek Európai Konferenciája 

és a Gazdasági Együtt mûködési és Fejlesztési 

Szervezet (OECD) is. 

MIT NEM FIZETNEK  MEG 
A KAMIONOK ÜZEMELTETÔI?

• Az útépítés, útfenntartás és útrongálás 

költségeinek rájuk esõ részét. 

• Az út menti épületekben és az utak alatt 

futó közmûvekben okozott károkat.

• A környezeti és egészségi károkat, bele-

értve a baleseti költségeket. 

• Az üzemanyagok jövedéki adójának 

nagy részét, mert gyakran azokban az 

országokban tankolnak, ahol az üzem-

anyagok adója jóval alacsonyabb, mint 

nálunk. 

MINDEN NEGYEDIK MÁSODPERC-
BEN ÁTLÉPI A MAGYAR HATÁRT 
EGY TEHERAUTÓ.

EGY KAMION ANNYI KÁRT OKOZ 
AZ ÚTTESTBEN ÉS ÉPÜLETE-
INKBEN, MINT SZÁZEZER 
SZE MÉLY AUTÓ.

A KAMIONOK ZAJA SOKSZORO -
SAN MEGHALADJA AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYI HATÁRÉRTÉKET.

A KAMIONOK KIPUFOGÓGÁZA 
RENDKÍVÜL MÉRGEZÔ.

• A közúti fuvarozásban óriási a fekete, 

illetve szürke gazdaság mértéke, és gya-

koriak a közlekedésbiztonsági és egyéb 

szabálysértések. Ezek is hatalmas rejtett 

támogatást jelentenek. 

Az összes ilyen kedvezmény pénz-
ben kifejezett összege eléri az évi 
1000 milliárd forintot.

Nyilvánvaló, hogy ennek a folytatása nem-

csak környezetvédelmi szempontból nem 

kívánatos, de egyre súlyosabb gazdasági 

nehézségekhez is vezet.

MI A MEGOLDÁS?
• A kamionok üzemeltetõivel teljes mér-

tékben meg kell fi zettetni az általuk 

okozott károkat, költségeket – elsôsor-

ban útdíj formájában, amely minden 
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megtett út hosszától, az jármû megen-

gedett összsúlyától és szennyezõanyag-

kibocsátásától függ. 
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Egy tonna árut közúton tízszer 
akkora energiafogyasztással és 
levegõszennyezéssel, valamint 
sokkal nagyobb zajjal lehet elszál-
lítani, mint vasúton. A vasút terü-
letfoglalása negyede a közúténak.

KAMIONRÓL VASÚTRA!
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SONKA JÁRJA BE EURÓPÁT

Az Európa útjain egymással ellentétes irányba száguldó kamionok nemcsak külsô-
leg hasonlítanak egymásra. Egyes kamionok az olaszországi Genova kikötôjébôl 
fuvaroznak banánt Frankfurtba, míg a szembejövôk a Rotterdamba behajózott 
banánt viszik Milánóba. A belgák Olaszországba küldik a sertéseket, hogy a feldol-
gozott hús „Pármai sonka” felirattal jelenjék meg a belga üzletek polcain. A bajor 
krumplit az Alpokon keresztül Bolognába viszik megmosni és becsomagolni, majd 
ugyanazon az útvonalon jut vissza a németországi vásárlókhoz. Mindennap elôfor-
dul, hogy egy belgiumi lakos skandináv kenyeret, holland vajat, német tejet, olasz 
sajtot és francia tojást reggelizik, miközben mindezek az élelmiszerek helyben is 
megtermelhetôk elegendô mennyiségben.

Az útdíj bevezetésével tehát sok pazarlást, felesleges szállítgatást lehetne elke-
rülni. Az útdíj Magyarországon nem emelné az árakat. A magyar kamionosoktól 
beszedett díjat egyéb adók (például a személyi jövedelemadó) csökkentésére 
lehet fordítani. A külföldiektôl befolyó díjat pedig fontos közfeladatokra célszerû 
felhasználni (például az utak felújítására, a tömegközlekedés fejlesztésére). 
Egyúttal sokkal versenyképesebbé válna a vasút, ami még több bevételt hozna 
az államháztartásnak. 

KÁRVALLOTTAKNAK

Amennyiben valakit közvetlenül sújt a kamionforgalom, jogi lépéseket is tehet. 
Mielõtt azonban bírósághoz fordulna a nehéz tehergépkocsik által okozott károk 
miatt, célszerû levelet írni a közút kezelõjének. Országos utak esetében ez az Álla-
mi Közúti Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság (rövidítve: Magyar Közút 
Kht.), helyi utak esetében pedig a település önkormányzata. Levélminta letölthetõ 
a www.levego.hu/ kamionstop címrõl! 

A lakosság határozott fellépésével Dabason sikerült megszüntetni a kamionára-
datot! A Fõvárosi Bíróság jogerõs ítélete értelmében az 5-ös fõút Dabas-Sári sza-
kaszán betiltották a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik forgalmát. A település 
fellélegzett, megmenekült a zajtól, a kosztól, tereiket és nyugalmukat visszakapták 
az emberek.
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Készült az Oak Foundation támogatásával  •  Budapest, 2008

A kiadványt írta: Lukács András és Pavics Lázár  •  Szerkesztette: Varga Judit

Levegô Munkacsoport, 1465 Budapest, Pf. 1676  •  Telefon: 411-0510  •  Fax: 266-0150

Ha egyetért törekvéseinkkel, támogassa szervezetünket 
vagy legyen a pártoló tagunk! 

Várjuk javaslatait, észrevételeit! 

AZ ÖN REGGELI TOJÁSA 
ÉS A PIRÍTÓSRA KENT FOK-

HAGYMÁJA MAGYAR? 

További anyagok a témával kapcsolatban:
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