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rendezvényhez 

 
 
A közúti közlekedést a kamionok számának csökkentésére való törekvéssel, a belföldön is kiváló állapotú 
járművek használatának engedélyezésével, a vasúti szállításra történő áttérés növelésével az utóbbi jelentős 
támogatásával kellene kezdeni. 
 
A teherforgalmi közúti közlekedésben résztvevők, termelők, gyártók nagyobb arányban vegyenek részt a 
költségekben. 
 
A vasúti pályahasználati díjat csökkenteni kellene, így átterelődne a közútról a vasútra a szállítások jelentős 
része. A vasút több kamiont szállítson át az országon, több vállalást külföldre és külföldinek. 
 
A külföldi - áthaladó - kamionoknak nemcsak a főúton kellene úthasználatot fizetni. Az Unióhoz való 
csatlakozásunkkal vállaltunk dolgokat, p1. mindenki azon az úton közlekedik, amelyiken akar, nem 
korlátozható, de költségtérítést lehet bárkitől kérni. Ez a térítési díjakban - a jármű nagyságától, súlyától, a 
szállítási út távolságától, a szennyező-képességétől – ne csak a főutakon jelenjen meg. 
 
Egy példa: Ózdról Budapestre acéláruval megrakott kamion nem tesz meg 60 km-t alacsonyabb rendű úton, 
amikor 30 km-t is megtehet az autópálya eléréséhez, így viszont rengeteg kár okozója aprófalvaink házainak, 
útjainak. 
 
Miért nem szállítanak Ózdról Budapestre vonaton több árut? 
 
Mert nincs még jobb lehetőség cégtől  cégig - a vasút figyelembevételével - történő szállításra. 
 
Az autópályák építéséhez történő kőszállítást a vasút környezetkímélőbben tudná megoldani, de nincs 
kellően kihasználva. 
 
Bányaengedélyt csak vasúti kapcsolódással lehessen adni. Előre tudható a mennyiség, a működési idő. Az 
útvonalra kivetett díjat kell növelni, bevezetni a kamionok menetíró készüléke stb. alkalmazásával. A 
bevételeket ezután a kormány lebontva a legjelentősebben használt területekre összpontosíthatná. 
 
Összefoglalva: 
 
- vasút szerepének növelése a teherszállításban, pályadíj csökkentés, több kamiont szállítson itthon, 
külföldre, cég-vasút-cég koncepciós szállítás 
 

- tehergépjárművek rövidtávon, környezetkímélő eszközökkel gyors célbajuttatással, úthasználati díj minden 
útvonalra, útszakaszokra cégtől - vasútig, vasúttól - cégekig előtérbe helyezéssel 
- a bevételek kormányzati lebontásra a hármas tagozódás - közlekedők /adócsökkentés/ 

- közlekedés fejlesztés 
/vasút korszerűsítése/ 
- lakosság /tömegközlekedés, 
egészségesebb környezet/ 

kizárólagos felhasználásra. 
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