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A Levegő Munkacsoport üdvözli és támogatja az MSZP Budapest Tanácsának kezdeményezését a 
tehergépkocsik forgalmának korlátozására a fővárosban. A behajtási korlátozás és a díjfizetés 
kiterjesztése (amelyre már előremutató példák találhatók több kerületben) jelentősen javíthatja 
környezetünk állapotát és így a lakosság életkörülményeit, egészségét. A tehergépkocsik a fő 
kibocsátói a súlyosan egészségkárosító porszennyezésnek, zajuk sok esetben meghaladja az 
egészségügyi határértéket, továbbá a nehéz járművek nagymértékben károsítják az utakat, a 
közműveket és az épületeket. A javasolt intézkedések egyúttal ésszerűbb gazdálkodásra is késztetnék a 
fuvarozókat és a fuvaroztatókat, hiszen ezen a téren még mindig nem kielégítő a szervezettség, sok az 
üresfuvar, illetve a nem megfelelő kihasználtsággal futó tehergépkocsi. (Figyelemre méltó, hogy a 
fuvarozás szervezettsége, a járművek kihasználtsága számottevően javult mindazon országokban, ahol 
útdíjat vezettek be a tehergépkocsik részére.) A díjfizetés kiterjesztése komoly előrelépés lenne az 
Európai Unió Alapszerződésében rögzített, „a szennyező fizet elv” gyakorlati megvalósításában. 

Javasoljuk, hogy a díjfizetés terjedjen ki az ún. piros folyosóra is, amelyen elsősorban a fővároson 
átmenő kamionok haladnának. Egyrészt az itt közlekedő járművek is hatalmas költségeket, károkat 
okoznak, amelyeket jelenleg nem fizetnek meg az üzemeltetőik. Másrészt ezen kamionok jelentős 
része külföldi, és így az lenne igazságos és ésszerű, ha nemcsak a hazai – főleg Budapestre vagy innen 
szállító – járműveket terhelné a díjfizetési kötelezettség, hanem a külföldieket is. 

Egyúttal szorgalmazzuk, hogy a többletbevételeket a nehéz tehergépkocsik által okozott 
környezeti ártalmak csökkentésére használják fel, így például zajvédő falak építésére. Arra is kérjük 
Önöket: szorgalmazzák a kormánynál a vasúti árufuvarozás kiemelt fejlesztését, hogy minél több áru 
szállítása kerüljön kamionok helyett vasútra. 

Kérjük azt is, hogy kezdeményezzék a közlekedésrendészet és a közlekedési hatóság 
megerősítését annak érdekében, hogy a jelenleginél sokkal gyakrabban és szigorúbban ellenőrizzék a 
tehergépkocsi-forgalmat. Jelenleg ugyanis túl sok a szabálysértés (tiltott útvonalon haladás, a 
sebesség- és súlykorlátozások megszegése stb.). 

A témakörrel kapcsolatban további részletes tájékoztató anyag található a 
www.levego.hu/kamionstop honlapunkon. 
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