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Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

Köszönjük 2021. július 22-én kelt, KSZFO/66143-2/2021/ITM iktatószámú válaszát, amelyben 

biztosít a kormány elkötelezettségéről az Európai Unió vasúttal kapcsolatos célkitűzéseinek a 

megvalósítására. Üdvözöljük a levelében felsorolt intézkedéseket, beruházásokat, terveket. 

Ugyanakkor aggodalommal látjuk, hogy a vasút – környezetvédelmi szempontból sokkal 

kedvezőtlenebb tulajdonságokkal rendelkező – versenytársait is jelentős mértékben támogatja 

a kormány. Ilyen feltételek mellett aligha sikerül elérni azt a célt, hogy az „utasoknak és a 

szállított árunak is a mainál érdemben nagyobb arányát” a vasútra tereljék. 

Az egyik ilyen versenytárs a légi közlekedés, amely hatalmas közvetlen és közvetett 

támogatásban részesül világszerte.1 Ön erről azt írja, hogy „Magyarország jelenleg nem 

rendelkezik állami tulajdonban lévő légitársasággal, valamint belföldi járatokkal sem légügyi 

vonatkozásban, emiatt érdemi beavatkozási lehetőség nemzeti szinten jelen pillanatban nincs.” 

Véleményünk szerint legalább két lehetősége is van kormánynak.  

Az egyik a szemléletformálás a vasúti közlekedés előnyeiről és a légi közlekedés okozta 

környezeti és egészségi károkról. Ha a kormány az egyéb nagyszabású kampányaihoz hasonló 

mértékű kampányt folytatna erről a témáról, bizonyára komoly eredménye lenne. 

 
1 Ld. például: 

External costs – The true costs of flying, 

https://www.aef.org.uk/2005/04/19/external-costs-the-true-costs-of-flying/ 

External costs of aviation (Background report),  

https://cedelft.eu/publications/external-costs-of-aviation-background-report/  

Meeting external costs in the aviation industry,  

https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/7540_report_def.pdf  

G7 nations committing billions more to fossil fuel than green energy, 

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/02/g7-nations-committing-billions-more-to-fossil-fuel-than-green-

energy  
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A másik lehetőség a repülőjegyadó bevezetése, amint azt már megtették például Ausztriában, 

az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban.2 

Ami pedig a közúti személy- és teherforgalmat illeti, a szemléletformálás mellett a kormánynak 

lenne lehetősége az útépítésre fordított összegek drasztikus lefaragására, továbbá a külső 

költségek beépítésére az árakba, amire már több javaslatot is tettünk.3 Ezt azért is sürgető lenne 

meglépni, mivel ezek a költségek – a közlekedési tárca megrendelésére készült tanulmány 

szerint – a GDP 7-13 százalékát teszik ki.4 

Kérem, szíveskedjék tájékoztatni bennünket a kormány álláspontjáról a fentiekkel 

kapcsolatban. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ld. például: 

https://www.fccaviation.com/regulation/austria/air-transport-levy  

https://www.fccaviation.com/regulation/united-kingdom/uk-air-passenger-duty  

https://www.fccaviation.com/regulation/france/civil-aviation-tax  

https://www.fccaviation.com/regulation/germany/aviation-tax  

3 Javaslat a közúti közlekedés externális költségeinek internalizálására Magyarországon 

https://www.levego.hu/kiadvanyok/javaslat-a-kozuti-kozlekedes-externalis-koltsegeinek-internalizalasara-

magyarorszagon/  

Rendkívül igazságtalan a magyar autósok helyzete - Adjunk vissza évi 325 ezer forintot 8 millió szegényebb 

magyarnak! 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210612/rendkivul-igazsagtalan-a-magyar-autosok-helyzete-adjunk-vissza-

evi-325-ezer-forintot-8-millio-szegenyebb-magyarnak-487608  

Útdíjat Budapestre!  

https://www.levego.hu/kampanyok/utdijat-budapestre/  

4 A közúti és vasúti közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon, 

https://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf  
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