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Vélemény 
„A magyar útdíjpolitika tézisei és szakmai alapelvei – 2009”  
című Zöld könyvről 
 
 
Az anyag TPF

1
FPT tanulságos olvasmány. Egyrészt nagyon jó szakmai helyzetértéke-

lés a magyar útdíjpolitika megalapozásához, másrészt kiderül belőle, hogy a 
díjpolitika kérdése túlnyúlik mind az autópályadíj kérdéskörén, mind pedig a 
közlekedési tárcapolitikán. De, mivel szakmai, közúti közlekedési anyag, saj-
nálatosan hiányzik belőle nemhogy a globális felmelegedéssel, de a magyar 
gazdasággal, társadalommal és a többi közlekedési alágazattal való kapcso-
lat is. Meggyőződésem, hogy a tanulmányban foglaltak és az összeállításához 
felhasznált anyagok alapvetően fontosak és szükségesek a magyar díjpolitika 
téziseinek kialakításához, de az útdíjszedés szükséges voltát és céljait nem 
szerencsés csak a közúthálózat finanszírozásából levezetni.  
 
Az alábbiakban nem az előterjesztett anyag részleteit veszem górcső alá, ha-
nem azokat a szempontokat sorolom föl – megengedve, hogy valamilyen 
szinten már ma is ott vannak az anyagban –, amelyeket egy közúti közleke-
dési infrastruktúrahasználati díj koncepciójának tárgyalnia kell. 
 
 
 
I. Milyen célokból lehet 2009-ben a használatarányos útdíj, illetve inkább egy 
közlekedési infrastruktúra-használati díj bevezetését levezetni? 
 
1. A globális felmelegedés visszafogása, az EU vezetése által kitűzött energiagaz-
dálkodási, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési irányszámainak teljesítése. 
1.1. Az EU aktuális célszáma a 20 százalékos kibocsátáscsökkentés 2020-ig az 1990. 
évi bázisévhez viszonyítva, de ennek a célszámnak jelentős emelése várható.  
1.2. A közúti szállítás és forgalom növekedése mellett ez a csökkentési cél megvaló-
síthatatlan, ezért olyan szabályozásra van szükség, amely a szállítási igények raciona-
lizálásának ösztönzésével, a vasút versenyképességének javításával, a személyszállí-
tásban a közösségi közlekedés súlya növelésével fogja vissza a közúti közlekedést. 
 
2. Magyarország energiaimportjának csökkentése, az energiafüggőség lazítása. 
2.1. Az üzemanyag-felhasználás visszafogását a jövedéki adó növelésével is lehet 
ugyan ösztönözni, de ennek az eszköznek a használatát korlátozza, hogy külföldön is 
lehet tankolni. Ezért az útdíj jobb eszköz a forgalom, a megtett kilométerek számának 
csökkentésére. 
 
3. A közutak fenntartását elvben előnyben részesítő, a gyakorlatban hátrányba 
hozó keresztfinanszírozás megszüntetése. 
3.1. Az útfenntartás forrása részint – az autópályák esetében – a matricabevétel, 
részint a központi költségvetésből erre jutó pénz. A forrás tehát az úthálózat jelentős 
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részén teljesen el van szakítva az infrastruktúrára nehezedő terheléstől, és biztosítása 
nem bázisalapú, nem teljesítményarányos, hanem maradék- vagy alkuelvű.  
3.2. A tervezetből is világosan kiderül, hogy az elmúlt években az útfenntartásra 
fordítható források reálértékben folyamatosan leértékelődtek. Az autópályáknál a KKK 
korábbi számításai azt mutatták, hogy már a 2008. évi matricabevétel sem fedezte a 
fenntartás költségeit – bár ez a gond könnyen elfedhető a szolgáltatási szint csökken-
tésével. Az alacsonyabb rendű, illetve az önkormányzati úthálózat pedig teljesen a re-
álértékben egyre szűkösebb központi költségvetés foglya. 
Látható ebből is, hogy rossz a szabályozási környezet  rossz irányban befolyásolja az 
úthasználók stratégiáját. Aki többet használja az infrastruktúrát, az természetbeni 
támogatásban részesül, amit a szolgáltatók be tudnak építeni az áraikba, végső soron 
a saját profitjukba. 
3.3. Az infrastruktúra használata és a költségviselés közötti kapcsolat szorosabbá 
tételével megszűnnek a piactorzító hatások, nő a gazdaság hatékonysága. 
 
4. A magyarországi települések jó részén az életkörülményeket rontó terhelés 
csökkentése. 
4.1. Sok településen – Tokajban, a 86-os út mentén stb. – robbanásveszélyes hely-
zet alakult ki. 
4.2. Láthatóan nincs elegendő forrás a szükséges elkerülő utak megépítésére, és 
nincs eszköz az átmenő forgalom csillapítására sem. 
4.3. Megfelelően beállított tarifával egyrészt át lehet irányítani a forgalom egy részét 
a vasútra, másrészt forrást lehet teremteni a szükséges elkerülő utak megépítésére, 
útkorszerűsítésre, valamint forgalomcsillapítási intézkedésekre. 
 
5. A szállítás és közlekedés fenntartása az úthálózat lényeges bővítése nélkül a 
modal split megváltoztatásával. 
5.1. A tézisek szerint a jelenlegi tendenciák fennmaradása esetén 2020-ig az útháló-
zat jelentős részén állandó torlódások alakulnak ki, a kapacitás nem lesz elegendő az 
igények kielégítésére. 
5.2. Az úthálózat minden határon túli bővítése nyilvánvalóan nem lehet megoldás. 
5.3. Megoldás lehet viszont a közlekedési infrastruktúrahasználati díjak olyan han-
golása, amely  
5.3.1. legalább a szállítások egy részénél gazdaságosabbá teszi a vasúti és vízi fuvaro-
zást (a RORO-t, ROLÁ-t is beleértve),; mint a közúti szállítást; 
5.3.2. Az üres és alacsony kihasználtságú fuvarok arányának csökkentésére ösztönöz; 
5.3.3. Az árakban a fuvarozási költség részarányának emelése révén visszaszorítja az 
értelmetlen szállítgatásokat. (Jelentős például az élelmiszerek értelmetlen ide-oda 
szállítása az országon belül és nemzetközi szinten is.)  
 
6. A kistérségi kapcsolatok fölértékelése a közlekedési költségek arányának növe-
lésével az árakban. 
6.1. A gazdasági problémák, az alufoglalkoztatottság egyik oka éppen az, hogy a 
mesterségesen olcsón tartott szállítás miatt egyes iparágakban – például a tejterme-
lésben, tejfeldolgozásban – a mérethatékonyság eltolódott a nagyüzemek felé.  
6.2. Ha nő a közlekedési költség aránya az árakban, már gazdaságossá válhat az 
élelmiszer és a mezőgazdasági ipari nyersanyag helyi felhasználása, ami egyrészt pia-
cot teremt a kisgazdaságok áruinak, másrészt növeli a munkahelyek számát. 
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II. A közlekedési infrastruktúrahasználati díj konstrukciója a közúti közleke-
dés esetében 
 
Ahhoz, hogy egészséges verseny alakuljon ki Magyarországon a két alágazat között a 
környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, a kettő nem választható szét 
egymástól. Ezért is volna szerencsés általában közlekedési infrastruktúrahasználati 
díjról beszélni, ami magába foglalja a vasúti pályadíjat, a műtárgyak használati díját, 
a közúti útdíjat és a parkolási díjat is. Ebből a szempontból előremutató, hogy a tézis-
tervezetben megjelenik a hídvám. 
Miután azonban a téma a közúti útdíj, az alábbiakban csak azzal foglalkozom. 
 
1. Alapvetések 
1.1. Mint ahogy a tézisek tervezete is utal rá, olyan konstrukcióra van szükség, 
amelyben technikai szinten nem különül el egymástól a közúti és a városi útdíj, vala-
mint a parkolási díj kivetése és beszedése. 
1.2. Olyan útdíj-konstrukcióra van szükség, amely a technikailag elérhető legna-
gyobb rugalmasságra képes az útdíj kivetésében napszak, forgalmi viszonyok, kör-
nyezetterhelés és egyéb szempontok szerint az ország teljes úthálózatán. 
 
2. Az alapvetésekből következik, hogy ki kell mondani, hogy a közúthálózatot 
minden jármű csak fizetés ellenében használhatja, megengedve, hogy az útdíj (parko-
lási díj) bizonyos feltételek mellett 0 forint is lehet. 
 
3. Javaslom egy általános közlekedési infrastruktúrahasználati alapdíj bevezetését, 
és annak kimondását, hogy minden, a közlekedési infrastruktúraelemek használatáért 
kivetendő díjat, így az útdíjat, hídvámot, vasúti pályadíjat is ennek 0-100 százaléká-
ban kell megállapítani és kivetni. Közlekedési infrastruktúrahasználati alapdíj alatt 
nem a szűken vett üzemi költségeken alapuló díjat értek, hanem olyat, ami tartal-
maz(hat)ja a fenntartási költségek mellett többek között a környezeti terhelést, az 
amortizációt, a felújítási költségeket és a torlódási díjat is.  
3.1. Az általános közlekedési infrastuktúrahasználati alapdíj bevezetésével mindenki 
számára világossá válik, hogy  
– a közlekedési infrastruktúra fenntartása olyan feladat, ami pénzbe kerül, és a költ-
ségeket az infrastruktúra használóinak kell megfizetniük; 
– a gépjármű-közlekedésnek vannak externális költségei, amelyeket a gépjárművel 
közlekedőknek kell megfizetniük. 
3.2. Ha minden díj egy közös alaphoz viszonyíttatik, a rendszer átlátható, az eltéré-
sek könnyen magyarázhatók, kommunikálhatók, illetve más oldalról az árak manipu-
lálásának lehetősége korlátozott. 
 
4.  Kivételek, kedvezmények, mentességek 
A tézisekben szó van bizonyos célú úthasználat esetén a mentességről. Ezt erősen pi-
actorzító és keresztfinanszírozó megoldásnak tartom, ezért mindenféle kivételt ellen-
zek, beleértve az útkaparó és az ellenőrzést végző gépjárművekét is. Legyen csak 
benne az útkaparásban és minden, gépjárműhasználatot igénylő feladatban az elju-
táskor igénybevett infrastruktúra költsége. 
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III. Az elektronikus díj technikája és tarifája  
 
Véleményem szerint a téziseknek a technikai megoldásokkal nem kell foglalkoznia. Ha 
mégis, akkor viszont egyértelműen, köntörfalazás nélkül ki kell mondani, hogy – miu-
tán a technika ezt lehetővé teszi – a díjkivetés alapja nem külső megfigyelés, hanem 
egy mérő-adatgyűjtő rendszer (hálózat), amely a gépjárműbe szerelt fedélzeti számí-
tógépeket (OBU-kat) használja intelligens mérőberendezésnek.   
Foglalkozni kell viszont a tézisekben a tarifa meghatározásának és a befolyó összegek 
felosztásának a módjával. 
 
1. A tarifa meghatározása és közzététele 
1.1. A tarifa meghatározása történhet egyedi alapon, útszakaszra, közterületre kü-
lön-külön, és történhet kalkulációval alapelemekből egy algoritmus szerint. Mindkét 
esetben szükség van a közlekedésben részt vevők és civil szervezetek bevonásával 
működő bizottságra, amelynek javaslatára rendeletben határozza meg az értékeket a 
kormány vagy a szakminiszter vagy a pénzügyminiszter. 
1.1.1. Egyedi értékmeghatározás: Minden évben az előző évi forgalmi adatok alapján 
vizsgálja felül a bizottság a tarifaértékeket, és tesz javaslatot a következő évi tarifára. 
1.1.2. Alapértékek és algoritmus: A bizottság az útszakaszok kategóriába sorolásáról 
(nulla díjas, alapdíjas, napszakonként változó díjas, az út minősége miatt nehéz te-
herautók számára csak felárral használható stb.) és szorzókról határoz (terhelési szor-
zó, környezetterhelési szorzó, napszaki felár, túlterhelési felár, sebességhatár-
túllépési felár stb.) egy évre előre, az előző évi adatok alapján. 
1.2. A tarifát elektronikus formában érdemes közzétenni, számítógépes térképhez 
kapcsolva. 
 
2. A befolyt összeg felhasználása  
Az EU-s szabályozás szerint a befolyt összegeket a közlekedési ágazatban kell tartani, 
de a felosztása ezen belül igen sokféle lehet. A feladat nem egyszerű, az én prioritása-
im lehetnek mások, mint mondjuk az Autóklubé. A prioritások közé újabb is bekerül-
het, és az arányok is változhatnak, ezért a díjpolitikának a felosztás alapelveit kell 
rögzítenie, és a finomhangolás módját, szervezeti kereteit kell kijelölnie. 
Szerencsés, ha a forrásfelhasználási területek valamilyen módon megjelennek a tari-
fakialakítás tényezői között. A tarifameghatározás és a bevételfelosztás együtt az 
alapvető prioritások meghatározása után egy iteratív folyamat. 
2.1. Javaslat a felosztás kezdeti prioritásaira: 
− fenntartás; 
− ellenőrzés; 
− felújítás; 
– forgalomcsillapítás; 
− vasútfejlesztés; 
− közösségi közlekedés támogatása; 
− közösségi közlekedési fejlesztése; 
– kerékpáros közlekedés támogatása; 
– tudatformálás (balesetmegelőzés, közlekedési szokások átalakítása stb.). 
2.2. A tézistervezet foglalkozik a fokozatos bevezetés szükségességével. Úgy vélem, 
hogy ha az úthasználóknak be lehet mutatni, hogy az általuk fizetett közúti útdíj mire 
elég, és hogy a közlekedés fenntartásához milyen fejlesztésekre van szükség, a köz-
véleménnyel elfogadható a tarifa gyorsabb emelése is.  
Ha egy évenként kiadott jelentés bemutatja a közlekedési infrastruktúra helyzetét, a 
környezet állapotváltozását és a szükséges fejlesztéseket, valamint azt, hogy a befolyt 
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díjakat mire fordították az előző esztendőben, az javítja az útdíj elfogadottságát, és 
szintjének az inflációnál nagyobb mértékű emelését is. 
  
 
IV. Rövid kiegészítés a 2009. július 24-i egyeztetésen elhangzottak tükrében 
 
1. Kiderült számomra az egyeztetésen, hogy a tézistervezet valójában három ösz-
szefüggő, de együtt kezelve egymást gyengítő, elkülönítve viszont erősítő feladatot, 
témát mos össze. 
1.1. Díjstratégia: ez lényegében annak a felvállalása és indoklása, hogy be kell ve-
zetni a közúti – és nem csak a közúti – infrastruktúra fenntartásának finanszírozásá-
ban a „felhasználó tartja fenn”, az externális károk, költségek tekintetében pedig a 
„felhasználó állja a cehhet” elvet. Ez indoklást, levezetést és egy útdíjtörvény szüksé-
gességének bemutatását igényli a gyakorlati megvalósulás, megvalósítás nélkül. 
1.2. Díjmegállapítás és díjfelosztás: Le kell szögezni, hogy a díjat a Díjstratégiában 
bemutatott költségelemek arányában ezerféleképpen meg lehet állapítani, és az, hogy 
melyik költségelemet milyen súllyal vesszük éppen figyelembe, az az aktuálisan el-
érendő célok függvénye. Vagyis szükség van egy díjmegállapítási és -felosztási rend-
re, amely működteti a rendszert. 
1.3. Bevezetés: A közlekedési infrastruktúrahasználati díj bevezetésével sok minden 
megváltozik, és ügyelni kell arra, hogy ne keletkezzenek túlzott terhek, illetve a hazai 
fuvarozók ne kerüljenek versenyhátrányba a tranzittal és a kabotázzsal szemben. 
Ezért szerintem fel kell vázolni egy-két menetrendet, amellyel a közlekedési infrast-
ruktúrahasználati díj bevezethető, ecsetelve mindegyik változatnál az egyes érdek-
csoportok előnyeit, hátrányait. Egy komoly hatástanulmány sem ártana, de talán más 
országok tapasztalatai is elég alátámasztást nyújthatnak. 
 
2. Nem tartjuk hihetőnek, hogy leküzdhetetlen akadályok tornyosulnak 
Schengennél a GPS bevezetése előtt. Meg kell nézni, mit terveznek ez ügyben Szlová-
kiában és Hollandiában, és mindenütt máshol, ahol nemcsak az autópályán, hanem 
más útvonalakon is a GPS OBU-s rendszer bevezetésén dolgoznak. 
 
Budapest, 2009. július 27. 
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