
Lesz használatarányos útdíj Magyarországon 
 
 
A közúti közlekedés okozta környezetszennyezés visszaszorításában és a teherfuvarozás 

ésszerűsítésében jelentős szerepe lehet a jól beállított használatarányos útdíjnak. Ezért a 
Levegő Munkacsoport közel két évtizede szorgalmazza annak bevezetését. Ebben már 1991-
ben részsikert értünk el, mivel a külföldi tehergépkocsikra bevezették a tonna-
kilométerenkénti 3 forintos útdíjat. Sajnos a kétoldalú nemzetközi megállapodások 
következtében egyre több ország kamionjai mentesültek a díj megfizetése alól, míg végül már 
csupán néhány százalékuk fizetett. 

Néhány éve azt is javasoltuk, hogy svájci mintára legalább minden nehéz teherautóra 
vessenek ki Magyarországon útdíjat a menetíró-készülék adatai alapján, de ezt a javaslatunkat 
az illetékes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) rendszeresen elutasította. 

A GKM mindaddig halasztotta a használatarányos útdíjrendszer felállítását, míg el nem 
jutott abba a helyzetbe, hogy a matricás rendszerrel – saját bevallása szerint – már 
finanszírozhatatlanná vált még a gyorsforgalmi úthálózat fenntartása is (az egyéb utak 
fenntartásáról és új utak építéséről nem is beszélve). Ehhez képest (és ahhoz képest, hogy 
Románia és Bulgária csatlakozásával 2007-ben ismét ugrásszerűen megnőtt a tranzitforgalom 
a magyarországi utakon), csak most, 2007. június 26-án jutott odáig a helyzet, hogy 
megszületett az országgyűlési határozat, amelyben a GKM felhatalmazást kapott egy 
közbeszerzési eljárásra öt éves elkötelezettséggel az elektronikus útdíjkivető és -beszedő 
rendszer felállítására. 

Miután a GKM a határozati javaslat benyújtását megelőző kormányhatározat előkészítését 
társadalmi vitára bocsátotta, a Levegő Munkacsoport képviseletében Lukács András elnök és 
Vargha Márton szakértő részt tudott venni a folyamatban. 

Részvételünk több irányú volt: 
• Részletes elemzést készítettünk és nyújtottunk át a GKM-nek a 

kormányelőterjesztésről (http://www.levego.hu/kamionstop/utdij-kozigre-
lm0612.pdf). 

• Módosító javaslatot készítettünk az országgyűlési határozattervezethez és eljuttattuk a 
Gazdasági Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság 
minden tagjához (http://www.levego.hu/kamionstop/ogy-utdij-mod070516.pdf). 

• Megbeszéléseket folytattunk a közúti fuvarozók érdekvédelmi szervezeteivel (ld. 
például: http://www.levego.hu/kamionstop/nit-osszefogl070402.pdf), és a Magyar 
Közúti Fuvarozók Egyesületével alá is írtunk egy közös nyilatkozatot 
(http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/lm_mkf_060519.pdf) arról, hogy 
a használatarányos útdíj bevezetését miként a legcélszerűbb bevezetni. 

• Kapcsolatot kerestünk önkormányzatokkal, önkormányzatok érdekvédelmi 
szervezeteivel annak érdekében, hogy ők is erősítsék az álláspontunkat. A Magyar 
Önkormányzatok Szövetségével már korábban kiadtunk egy közös nyilatkozatot, és az 
azóta folytatott megbeszélésen megerősítették, hogy egyetértenek álláspontunkkal. 
Június 22-én pedig részt vettünk a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén, 
ahol felszólalásunk nyomán az álláspontunkat erősítő határozatot fogadtak el. 

• Tevékenységünkről folyamatosan tájékoztattuk a sajtót, így a széles közvéleménynek 
is jobb lehetősége nyílt megismerni a fejleményeket, valamint a Levegő Munkacsoport 
álláspontját. 
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Álláspontunk lényege az, hogy a használatarányos útdíjat minden közúton ki kell vetni, és 
a díj differenciálásával kell elérni, hogy a kamionok a legritkább esetben térjenek le a 
gyorsforgalmi utakról. 

A határozati javaslat tárgyalása idején robbant ki Csehországban a 2007. január elsejével 
bevezetett elektronikus útdíjbeszedő rendszer botránya. Csehországban mindössze 900 
kilométer autópályára szereltek fel egy technikailag elavultnak mondható – fizikai kapukra 
szerelt érzékelőkkel működő – rendszert, amit a kamionosok többsége sikeresen kikerül... 
Most egy olyan új rendszer bevezetésébe fogtak, amely minden úton képes lesz az útdíj 
kivetésére. 

A magyar országgyűlés határozata végül sokat változott, amiben a Levegő Munkacsoport 
munkájának is része van. Sajnos az alapvető célunkat nem sikerült elérni, a határozat nem az 
útdíjat az ország minden útján kivetni képes elektronikus rendszerről beszél, hanem csak az 
autópályákról, gyorsforgalmi utakról és párhuzamos utakról. Aggodalomra ad okot az is, hogy 
a határozat gyakorlatilag felhatalmazza a GKM-et egy útdíjrendszer kidolgozására, vagyis 
nem kezeli jelentőségének megfelelően az útdíjpolitika kérdését. 

Viszont, ahogy javasoltuk, kikerült a határozatból az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 
automatikus megbízása 23,5 milliárd forintért a kamionokat a fizetésre kényszerítő, az 
elektronikus útdíjbeszedő rendszert támogató rendszer felállítására és üzemeltetésére. 

A legnagyobb sikernek azonban egy másik módosító javaslatunk elfogadását 
könyvelhetjük el, nevezetesen a következőt: 

 
„2. A közbeszerzési eljárás célja: 
Az arányosabb felhasználói teherviselés megvalósítása, az EU vonatkozó irányelveinek történő 
megfelelés és az úthálózat (kiemelés a szerző által) finanszírozásának korszerűsítése érdekében a 
megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési és önálló ellenőrzési rendszer Magyarországon 
történő bevezetése és üzemeltetése.” 
 
Az eredeti javaslatban ugyanis csak annak az úthálózatnak a finanszírozásáról volt szó, 

amelyre a díjbeszedő rendszert felállítják. Az országgyűlési határozatnak ez a pontja tehát 
lehetőséget ad arra, hogy a kistérségek szorgalmazni kezdjék a településeket összekötő utak 
rendbehozatalát az útdíjbevételekből, és az önkormányzatok szorgalmazni kezdjék ugyanezt 
az ő tulajdonukban lévő utakra. 

A következő hónapokban folytatnunk kell a munkát annak érdekében, hogy a 
közbeszerzés eredménye ne a csehországihoz hasonló kudarc, hanem egy olyan útdíjbeszedő 
rendszer felállítása legyen, amellyel minden úton be lehet szedni az útdíjat – ha akarják. A 
másik feladat ebből következően annak elérése, hogy akarják is. 

 
Budapest, 2007. június 28. 
 

Vargha Márton 
a Levegő Munkacsoport szakértője 


