
Emlékeztető 
Felsmann Balázs, a GKM szakállamtitkára és Lukács András, a Levegő Munkacsoport 

elnöke között a GKM-ben 2007. július 31-én tartott megbeszélésről 
 
 
 

A megbeszélésre Lukács András kérésére került sor. A megbeszélésen még jelen volt Pósta 
Zoltán, a GKM főosztályvezetője és Egyházy Zita, a GKM munkatársa. 
 
 
1. A közlekedés költségei 
 
L.A. megköszönte F.B.-nek a felkérést és a technikai feltételek biztosítását a közlekedés 
költségeivel kapcsolatos szakértői megbeszélésekhez. Rámutatott arra, hogy a jelenlegi 
feltételek mellett az előrelépés igen nehézkes lesz. Ez nem a Levegő Munkacsoport szakértőin 
múlik, akik a megállapodott feltételek mellett továbbra is hajlandó végezni ezt a munkát. Az 
azonban az eddigi egyeztetések során kiderült, hogy megalapozott eredmény elérése a 
tervezettnél jóval több időráfordítást igényel, és ezért a többi partner ezt nem tudja 
díjmentesen végezni. A munka folytatása azért is fontos, mert jelenleg rendkívül eltérők a 
szakértői vélemények a közlekedés tényleges költségeiről (ezzel kapcsolatban emlékeztetett 
az „Adócsalás személygépkocsi-elszámolással…” című tanulmányra, amelyet már korábban 
átadott F.B.-nek), és a megalapozott közlekedéspolitika kialakításához a vélemények 
egyeztetésére, megbízható adatokra és lehetőleg szakmai konszenzus kialakítására van 
szükség.  
F.B. egyetért azzal, hogy a munkát folytatni kell, a részleteket majd megbeszéli Dabóczi 
Kálmán főosztályvezetővel, aki néhány napon belül intézkedni fog. 
 
 
2. Az M0-s északi hídja és az M0-s észak-budai szakasza 
 
L.A. elmondta, hogy a Levegő Munkacsoport és több más civil szervezet véleménye szerint, 
amit oszt a III. kerületi és a IV. kerületi önkormányzat is, az M0 északi hídjának forgalomba 
helyezésével jelentős többletforgalom fog a III. és IV. kerületre zúdulni, amit meg kell előzni. 
(Az NA Rt. megbízásából készített forgalmi előrejelzés szerint, amennyiben megépül az M0-s 
északi hídja és az Aquincumi híd, összességében több mint kétszer annyi személygépkocsi és 
háromszor annyi tehergépkocsi megy majd át ezeken a hidakon és az Árpád-hídon, mint 
jelenleg az Árpád-hídon.) Jelenleg a Fővárosi Bíróságon folyik a civil szervezetek pere, 
amelynek egyik fő célja az, hogy megfelelő megoldás kidolgozására és megvalósítására 
kötelezze a beruházót. A Levegő Munkacsoport konkrét javaslatokat nyújtott be a bírósághoz, 
amelyek megvalósításával az említett cél elérhető. Mivel állami beruházásról van szó, kéri a 
GKM-et, hogy próbáljon meg minden érintett bevonásával olyan intézkedési tervet kidolgozni 
és végrehajtani, amellyel megelőzhető, hogy a híd átadásával növekedjen a gépjármű-
forgalom az érintett térségben.  
F.B. elmondta, hogy a GKM által ismert forgalmi vizsgálatok nem támasztják alá L.A. 
állítását. Az új híd tehermentesíteni fogja a többi útvonalat, és így javulni fog a közlekedési 
helyzet a térségben. A kamionforgalmat táblákkal fogják kitiltani az egyéb utakról, így a 
kamionok csak a számukra kijelölt útvonalakat vehetik majd igénybe.  
L.A. felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi szakirodalom szerint az új utak mindig 
újabb, korábban nem létező forgalmat gerjesztenek. 
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F.B. szerint vannak olyan tanulmányok, amelyek ennek ellenkezőjét mutatták be. Az M0-snak 
a 11. és 10. számú főutak közötti szakaszával kapcsolatban F.B. leszögezte: a GKM 
álláspontja szerint a megépítése feltétlenül szükséges, a 10 sz. főút teherforgalmának M0-sra 
történő kivezetéséhez nélkülözhetetlen.  
L.A. elmondta, hogy a Levegő Munkacsoport szerint az M0-snak ez a szakasza, ha megépül, 
óriási többletszennyezést, természetpusztítást és  újabb gépjármű-forgalmat eredményezne. A 
személygépkocsi-forgalmat forgalomcsillapítási intézkedésekkel és a tömegközlekedés 
javításával vissza kell szorítani, a tehergépkocsi-forgalmat pedig útdíjakkal és korlátozásokkal 
kordában kell tartani. Egyébként elég nehéz a témáról vitatkozni, mivel nem készültek a 
térség útjaira vonatkozóan célforgalmi („honnan hová”) vizsgálatok, bár ezt a Levegő 
Munkacsoport a közlekedési tárca korábbi minisztereinél már többször kezdeményezte. Nem 
tartják ésszerűnek, hogy a GKM úgy dönt száz milliárd forint nagyságrendű útfejlesztésről, 
hogy nem ismeri ezeket az adatokat, amelyek pedig mintegy 10 millió forintba kerülő 
vizsgálattal előállíthatók. 
F.B. egyetértett azzal, hogy  10 sz. főút egyes szakaszaira a GKM célforgalmi vizsgálatot 
készít az M0-s északi hídjának átadása előtt és után. 
L:A. kérte, hogy a beruházással kapcsolatban a GKM egyeztessen a térség civil 
szervezeteinek képviselőivel, hiszen nem szabad erről a nagyberuházásról az érintett lakosság 
megkérdezése nélkül dönteni. A Levegő Munkacsoport vállalná egy ilyen találkozó 
megszervezését. 
F.B. szerint a civil szervezetek nem közlekedési szakértők, ezért feleslegesnek tart egy ilyen 
találkozót. Mindazonáltal megbeszéli az NIF Zrt. illetékeseivel a kérdést, és utána esetleg 
vissza lehet térni rá. 
 
 
3. A tehergépkocsik útdíja 
 
F.B. megkérdezte, hogy a Levegő Munkacsoport miért nem szólalt fel az ellen, hogy a 
kaposváriak 12 ezer aláírással tiltakoztak a matricakötelezettségnek az elkerülő útra való 
kiterjesztése ellen. Ez a tiltakozás ugyanis alaptalan, hiszen a településen átmenő utakról 
táblákkal kitiltották a nehéz tehergépkocsikat. A tiltakozás helyett az önkormányzatnak meg 
kellett volna egyeznie a rendőrséggel (támogatni például 5 millió forinttal), hogy megfelelően 
ellenőrizzék és büntessék meg a szabálysértő tehergépkocsi-vezetőket. 
L.A. válaszában kifejtette, hogy ezt a kérdést nem lehet kitáblázással és ellenőrzéssel 
megoldani. A Levegő Munkacsoport az elmúlt időszakban sok levelet kapott 
polgármesterektől, lakosoktól, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a rendőrség képtelen ilyen 
ellenőrzési feladatokat ellátni. Ezért a Levegő Munkacsoport és az önkormányzatok, 
önkormányzati szövetségek is súlyosan elhibázottnak tartják azt az elképzelést, hogy az 
elektronikus útdíjat csak mintegy 3000 kilométer útra kívánják kivetni. Az útdíjat minden útra 
ki kell vetni. A legjobb az lenne, ha az útdíj a településeken belül magasabb lenne, mint a 
településeken kívül, hiszen az az ésszerű, és az szolgálja az emberek életminőségének magas 
szintre emelését, ha ott kell több útdíjat fizetni, ahol a járművek jobban zavarnak, és nagyobb 
kárt okoznak, és ahol a lehető legkisebb forgalom kellene, hogy legyen. A GKM jelenlegi 
elképzelésénél azonban még az is sokkal jobb (és technikailag egyszerűen kivitelezhető), ha 
minden úton egyforma díjat fizetnek, mint, ha éppen ott nem fizetnek semmit, ahol leginkább 
kellene. 
F.B. elmondta, hogy a 3,5 tonna megengedett össztömegűnél nagyobb járműveket a 
célforgalom kivételével táblákkal ki fogják tiltani minden olyan útról, ahol az elektronikus 
útdíjkivető és -beszedő rendszer nem működik. Az ellenőrzés a rendőrség feladata lesz. Ha a 
Levegő Munkacsoport nem elégedett az ellenőrzéssel, tüntessen a belügyi tárca előtt, 
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követelve a rendőrség megerősítését és a büntetések mértékének megemelését. Az 
önkormányzatok pedig a saját útjaikon olyan útdíjat vezethetnek be, amilyet akarnak. Az 
állam egyébként se vezethet be útdíjat az önkormányzati kezelésű utakon, mert az az 
Alkotmányba ütközne. 
L.A. kifejtette, hogy a Levegő Munkacsoport véleménye szerint amennyiben a jelenlegi 
tervek szerint vezetik be az útdíjat, ugyanaz fog bekövetkezni, mint Csehországban, ahol 
mindössze 900 kilométer autópályára vetették ki, és a tehergépkocsik nagy része elkerülte a 
fizető utakat. Most persze a lakosság és az ottani regionális és helyi önkormányzatok 
tiltakozásának hatására a többi útra is kiépítik az elektronikus útdíjbeszedő rendszert, és ki 
fogják vetni a díjat.  
L.A. úgy véli, hogy amennyiben a GKM valamilyen intézkedése a rendőrséget is érinti, akkor 
a GKM-nek kötelessége lenne egyeztetni az igazságügyi és rendészeti tárcával. Azt pedig nem 
tartja kívánatosnak, hogy az országban 3200 különféle útdíjbeszedő megoldás legyen, hiszen 
az rendkívüli bonyolulttá tenné a fuvarozók életét, és óriási többletadminisztrációval és 
költséggel járna. A Levegő Munkacsoport úgy véli, hogy a kilométerarányos útdíj általános 
kivetése egyáltalán nem alkotmányellenes, különösen, ha nem azt rögzítik, hogy melyik úton 
megy a jármű, hanem csak az általa megtett út hosszát, illetve az azért járó díj összegét. A 
tervezett útdíj ugyanis tulajdonképpen egy adónem, és az adójellegű terhek kivetéséről 
egyszerű többséggel dönthet az országgyűlés. Az üzemanyagok jövedéki adóját sem aszerint 
szedik be, hogy állami vagy önkormányzati kezelésű utakon használják-e el a járművek az  
üzemanyagot. Az útdíjat pedig attól függetlenül be kell szedni, hogy van-e kint behajtást 
korlátozó tábla vagy nincs. Annál is inkább, mert a célforgalomban bemenő járművek 
ugyanúgy igénybe veszik a táblával védett utat, mint a többit. Ráadásul, akik szabálysértően 
hajtanak be, azok miért részesülnének ilyen kedvezményben? 
F.B. elmondta, hogy az összes útra történő kivetés aránytalanul költséges lenne, ezért sem 
fogják bevezetni. Azonban a rendszer olyan lesz, hogy további utakra is ki lehet majd 
terjeszteni. 
L.A. vitatta, hogy a kiterjesztés költségei aránytalanul magasak lennének. A Levegő 
Munkacsoport szakértőinek az a véleménye, hogy az összes útra történő kiterjesztés 
nemzetgazdasági szinten jóval előnyösebb, mint ha csak a tervezett mintegy 3000 kilométerre 
vetnek ki útdíjat. Erről azonban nehéz vitatkozni, mivel többszöri kérésük ellenére sem kaptak 
olyan tanulmányt, amely kimutatta volna, hogy mekkorák lennének a kiadások és a bevételek 
az összes útra történő kiterjesztés esetén. 
 
 
4. Új belterületi utak építésének támogatása 
 
L.A. elmondta, hogy levelet írt* a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ), amelyekben 
kifejezte az új belterületek utak építésére kiírandó pályázatok tervezetével kapcsolatos 
aggályait. Miután a levelére egy hónap elteltével sem kapott választ, elküldte a GKM-nek is, 
kérve a véleményét a kérdésről. 
F.B. elmondta, hogy a Regionális Operatív Programok (ROP) támogatási stratégiának 
kidolgozása, és ezen belül  az önkormányzati úthálózatok fejlesztése nem tartozik a tárca 
kompetenciájába. Jelezte, hogy a ROP-ok egyeztetése során a GKM a mellékúthálózat 
felújítását határozta meg fő prioritásként. A GKM ezt írásban is megküldi L.A. részére 
 
* Megjegyzés: a levél http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/nfh-belterutak-eszrev0706.pdf címen 
megtalálható 


