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Kivonat 

E tanulmány elemzést nyújt a hosszabb és nehezebb tehergépjárművekkel 

(LHV-k) kapcsolatban rendelkezésre álló adatokról és arról, hogy milyen 

potenciális hatásokkal járhat e „megakamionok” uniós területen való 

közlekedésének az engedélyezése – mint Finnországban és Svédországban, ahol 

az LHV-k már részt vehetnek a rendes forgalomban. A tanulmány az érintett 

területen folytatott kiemelkedő kutatások szakirodalmi áttekintésén, valamint 

azokon az esettanulmányokon alapul, amelyek az LHV-k használatát már 

engedélyező vagy ezt tesztelő öt tagállamban szerzett tapasztalatokat 

vizsgálják. Ezenfelül elemzést nyújt a rendelkezésre álló statisztikai adatokról, 

és megvizsgálja, hogy milyen hatást gyakorolnak a megakamionok a közúti 

közlekedés biztonságával és az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatos 

uniós célkitűzésekre. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ez a tanulmány az Európai Parlament által 2012 októberében kiadott előírásoknak 

megfelelően készült. Célja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság képviselői 

számára megfelelő és átfogó tájékoztatást nyújtson a „hosszabb és nehezebb 

tehergépjárművek” (LHV-k vagy „megakamionok”) főbb közvetlen hatásairól, azaz a 

szállítási szolgáltatások iránti keresletre; a közúti infrastruktúrára, a forgalomra és a közúti 

közlekedés biztonságára; valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt hatásairól, 

különös tekintettel e két utóbbira. 

 

A tanulmány elkészítéséhez Európa-szerte kikértük az érdekelt felek álláspontját, külön 

hangsúlyt helyezve arra az öt tagállamra, amelyekben az LHV-k már részt vehetnek a 

rendes forgalomban vagy ahol ez épp tesztelés alatt van. Emellett széles körben 

merítettünk a témában elérhető szakirodalomból, és kiválasztottuk a nyolc legjelentősebb 

és legfrissebb szakirodalmi áttekintést – ezek képezik e dokumentum első részét. 

 

A tanulmány célja az volt, hogy tájékoztatást nyújtson az LHV-k használatáról és elemezze 

a meglévő tanulmányokat. Nem volt célja ugyanakkor, hogy egyértelmű következtetéseket 

vonjon le vagy szakpolitikai javaslatokat tegyen. Az elérhető szakirodalomban az LHV-k 

bevezetésének hatásaival kapcsolatos konszenzus hiányára tekintettel ilyen jellegű 

következtetések levonása vagy ajánlások megfogalmazása valójában túl is mutat e 

dokumentum keretein. A tanulmány ugyanakkor ki akart térni az abban a kérdésben 

uralkodó véleménykülönbségre, hogy az LHV-k bevezetése miként viszonyul a biztonsággal 

és az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatos uniós célkitűzésekhez.  

 

Amint azt a tanulmány is tükrözi, a szakirodalom egyes területein széles körű egyetértés 

alakult ki, míg más területeken jelentős ellentét és véleménykülönbség jellemző.  

 

Abban a kérdésben széles körű egyetértés uralkodik, hogy az LHV-k csökkentenék a közúti 

teherszállítás működési költségeit és az 1 tonna szállított áru/km-re eső 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, mivel kevesebb járműre lenne szükség azonos mennyiségű 

áru szállításához. A járművekre kilométerenként eső működési költségek ugyanakkor 

emelkednének, mivel a járművek maguk nagyobbak és ezért több üzemanyagot 

használnak.  

 

Ezenfelül a legtöbb kutatási eredmény szerint az 1 tonna/km-re eső működési költségek 

csökkenéséből fakadóan az LHV-k bevezetése a vasúti és vízi teherszállításról a közúti 

teherszállításra való bizonyos fokú modális váltáshoz vezetne. E váltás mértékéről azonban 

már jelentősen megoszlanak a vélemények. 

 

Amint az e tanulmányból is kitűnik, tulajdonképpen a modális váltással kapcsolatos eltérő 

következtetések állnak azon nagyban eltérő megállapítások mögött is, amelyeket a 

tanulmányok az LHV-k infrastruktúrára, közúti forgalomra, a közúti közlekedés 

biztonságára és üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt hatása tekintetében 

megfogalmaznak: az azonos mennyiségű áru szállításához igénybe vett kevesebb jármű 

jelentette előnyök – a váltás mértékétől függően – kiegyenlítődhetnek vagy akár át is 

fordulhatnak. 
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A tanulmány ismerteti a különböző elemzések központi alapfeltevéseit, amelyek magját a 

kereslet-kínálat feltételezett rugalmasságának megválasztása jelenti. A kereslet 

rugalmassága megmutatja, hogy a közúti teherszállítás költségeinek változása milyen 

mértékben befolyásolja a közúti, vasúti, vízi vagy egyéb teherszállítás iránti keresletet. A 

kereslet rugalmasságával kapcsolatos, az elemzésekben alkalmazandó empirikus adatok 

csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, és a már elérhető adatok tekintetében is 

jelentős véleménykülönbség tapasztalható. 

 

Ugyanakkor az LHV-k bevezetése és az Uniónak a közúti közlekedés biztonságával 

kapcsolatos célkitűzései közötti kapcsolat tekintetében a tanulmány megállapítása szerint 

bevezetésük nagy valószínűséggel nem gátolná az Unió azon célkitűzésének teljesítését, 

hogy 2020-ig 50%-kal csökkenjen a halálos közúti balesetek 2010-ben mért szintje.  

 

A tanulmány egy további megállapítása szerint az LHV-k hozzájárulhatnak az Unió azon 

célkitűzésének teljesítéséhez is, hogy az 1990-ben mért szinthez képest 2020-ig 20%-kal 

csökkenjen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, azonban jelentős eltérések lehetnek az előre 

jelzett hatásban, és a közúti közlekedésre való jelentős mértékű modális váltás esetén az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás valójában emelkedhet is. 

 

A modális váltással és a megakamionok hatásával kapcsolatos véleménykülönbségekre 

tekintettel a tanulmány javaslata szerint hatásvizsgálatot kell készíteni, amely megvizsgálja 

az LHV-k Európában történő bevezetésének számos következményét, valamint szorosan 

nyomon kell követni a tesztek eredményeit azon különböző területek megvilágítása 

érdekében, amelyekben nem egységes a szakirodalom. 


