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Útdíjpolitikai konferencia Budapesten 
 
 
Az Útügyi Világszövetség (World Road Association, PIARC) és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) szervezésében idén 
májusban két napos konferenciára került sor Budapesten, amelyen a 
résztvevők a tervezett és már működő használatarányos közúti útdíj-
változatokkal ismerkedhettek. Bár Magyarország számára a legnagyobb 
hasznot akkor hajtotta volna a rendezvény, ha az ügyben leginkább illetékes 
közlekedési tárca és a Pénzügyminisztérium is képviseltette volna magát, de 
ők távollétükkel jelezték érdektelenségüket a téma iránt. Végighallgatta 
viszont az előadásokat Sipos László a Miniszterelnöki Hivatal képviseletében. 
 
Az elhangzottak alapvető tanulsága, hogy elkötelezett, erős kezdeményező politikus 
támogatása nélkül az útdíj bevezetése nem remélhető. Egy másik tanulság, hogy a 
politikusok nagy része egész Európában úgy tart az autósoktól, fuvarozóktól, mint a 
tűztől. A legszebb történetet erről Monique van Worteltől, a holland Közlekedési és 
Vízügyi Minisztérium küldöttétől hallottuk. Húsz évig állt ellen az útdíjnak a holland 
politikusok többsége annak ellenére, hogy az ország Európa egyik legnagyobb 
kikötőjének, a rotterdaminak a kamionforgalmát is kénytelen elviselni. A kedvező 
kormánydöntés végül 2007-ben, az útdíj mellett elkötelezett ötödik miniszter 
szorgalmazására született meg. Az első díjak várhatóan 2012-ben folynak majd be az 
ottani kincstárba. (A holland előkészítés – beleértve a képviselők és nem mellékesen 
az állampolgárok tájékoztatását is – példaszerű. A minisztérium honlapjáról letölthető 
anyagok világosak, tömörek, jól érthetőek.) 
 
Fontos, előremutató jellemzője a holland modellnek, hogy Európában először minden 
közúton a forgalomtól és az externáliáktól is függő útdíjat lehet majd kivetni, 
beleértve a településeket is. Feltétel, hogy a holland autósok terhei összességében 
nem nőhetnek, és a bevételnek legfeljebb öt százalékát teheti ki a rendszer kiépítési 
és működési költsége (ezt érdemes összevetni a budapesti parkolási díjbeszedés 50 
százalékot meghaladó költségeivel!), és minden centet infrastruktúrára kell költeni. A 
döntéshozóknak még arra is kiterjedt a figyelmük, hogy kijelentsék, az útdíj nem 
alternatívája a közútépítésnek!  
 
A holland közigazgatás négy, négy és fél évet kapott a törvényelőkészítésre, a 
díjbeszedő szervezet felállítására és az elektronikus rendszer kialakítására. Ezt az időt 
Monique van Wortel kihívásként értékelte, pedig – innen, a több mint egy éve lefújt 
magyarországi tender árnyékából nézve – van idejük, és időarányosan jól állnak. A 
törvényt az útdíjról várhatóan idén fogja elfogadni a parlament, és már folyamatban 
van a szervezetek felállítása is. Nem úgy kezdenek bele, hogy egycsapásra minden 
autó legyen fölszerelve a fedélzeti egységgel, hanem úgy, hogy kifejlesztik – 
megrendelik – az infokommunikációs rendszert, és 2010-ben száz saját, majd 1000 
baráti, és végül 60 000 kiválasztott járműbe szerelt GPS-es fedélzeti adatgyűjtővel 
tesztelik. A 2011. márciusra tervezett éles teherautós indulásra tehát egy alaposan 
kipróbált, bejáratott megoldással akarják kifogni a szelet a szkeptikusok és az 
ellenzők vitorlájából. 
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Ha a holland történet arról szól, mennyire nehéz meggyőzni arról a politikusokat, hogy 
nem eszik meg őket a dühös autósok, amennyiben jót cselekszenek, a svájci inkább 
arról, hogy egy – Magyarországhoz hasonlóan – tranzitország lakói, ha értelmesen, 
érdekeiket nem sértve, hanem feltárva egyeztetnek velük, akár alkotmányos jogukról 
is képesek lemondani. Igen, a svájci Területfejlesztési Hivatal közlekedéspolitikai rész-
legének vezetője, Ueli Balmer előadásából kiderült, hogy Svájcban a piac liberalizálá-
sával 1848-ban kezdődött folyamat végén, 1957-ben került bele az alkotmányba, 
hogy a közút közös jószág, azt mindenki szabadon használhatja. A parlament azonban 
tehet kivételeket, és tett is, miután a svájciak népszavazáson kötelezték erre. Min-
denkinek fizetnie kell a Szent Bernát hágónál, és mindenütt fizetniük kell a 3,5 tonna 
megengedett össztömegűnél nagyobb teherautóknak. A személyautók autópályadíjá-
ból származó bevétel évente „alig” 200 millió euró, amit Ueli Balmer a közlekedéssel 
kapcsolatos 3 milliárd eurós adóbevétellel vetett össze. A teherautó-forgalomból vi-
szont nagyobb hasznot húz a svájci kincstár, évente 900 millió eurót útdíjként, és 600 
milliót egyéb módokon. Mindezt két fontos népszavazás alapozta meg. Az egyik dön-
tés az Alpok védelmét mondja ki, elrendeli az áruforgalom vasútra terelését és meg-
tiltja a közúthálózat bővítését. A másik, 57 százalékos támogatással elfogadott 1998-
as döntés a teherautók kilométerarányos útdíjának alkotmányos alapja: kötelezővé 
teszi a szennyező fizessen elv alkalmazását. A 2001-es bevezetés óta nőtt Svájcban a 
közúti szállítás hatékonysága, csökkent a megtett kilométerek száma, nőtt a kapaci-
táskihasználtság, vasúton szállítják az áru 40 százalékát, és csökkent a járművek át-
lagos életkora. Az évi 900 millió eurós éves teherautó-útdíjbevétel két harmadát vas-
útfejlesztésre költi a szövetségi állam, egyharmadát a kantonok kapják helyi közleke-
dési feladatokra (például közösségi közlekedésre). A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a forgalom az útdíj hatására csak átmenetileg csökken, utána újból növekedésnek in-
dul (ld. az 1. ábrát!). A tartós csökkenéshez (de még a szinten tartáshoz is) az útdíj 
rendszeres emelésére lenne szükség. (Az alapdíj 2001-ben, a bevezetés évében 
tonnakilométerenként átlagosan egy, 2005-ben másfél eurócent volt, és 2008 óta 1,7 
eurócent.) 
 
 
1. ábra: A teherautók által megtett út alakulása Svájcban 
(millió jármű-kilométer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Ueli Balmer előadása a budapesti PIARC szemináriumon, 2009. május 6-7. 
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Abból a tényből, hogy a forgalom szinte töretlenül emelkedik, két következtetés von-
ható le. Az egyik, hogy tovább kell lépni valamilyen irányban. Az előadó főleg ezzel a 
kérdéssel foglalkozott, taglalva a svájci alkotmányos és érdekeltségi korlátokat, ki-
emelve a városi torlódások kezelését. Számunkra viszont egy másik – az útdíj szor-
galmazásában használható – következtetés látszik fontosnak, nevezetesen az, hogy a 
közúti áruszállítás még a svájci – Európában az egyik legmagasabb – útdíjra is kevés-
sé érzékeny. Hamis tehát az az érv az útdíj bevezetése ellen, hogy tönkretenné a fu-
varozókat. 
 
Dr. Anton Sieber, a 2100 kilométeres osztrák autópálya-hálózatot üzemeltető és azo-
kon kilométerarányos útdíjat szedő ASFINAG International GmbH képviseletében tar-
tott előadást. Az osztrák helyzet ismertetése után foglalkozott napjaink érdekes kér-
désével: mi van az interoperabilitással, vagyis azzal, hogy egy teherautó az EU egyik 
sarkától a másikig úgy tudjon áthaladni országokon, hogy a határon nem kell fedélzeti 
egységet cserélnie – vagy átkapcsolnia egyikről a másikra –, és mégis mindenütt be 
lehessen szedni tőle a díjat. Hasonlít a feladat a bankközi elszámoláshoz, a klíringhez, 
de a rádiótelefon-használat szabadságát biztosító barangolás hátterében zajló elszá-
moláshoz is. A gond nem kicsi, hiszen bár az osztrák, a svájci és a cseh rendszer egy 
elven működik – a teherautó ellenőrző pontokon való áthaladását regisztrálják az álta-
la sugárzott rádiós azonosító jel alapján –, mégis külön eszköz kell hozzá Csehország-
ban és Ausztriában. Igaz, a svájci eszközt már 2004 óta felismerik az osztrák autópá-
lyák automata megfigyelői. Dr. Anton Sieber  vázlatosan említett projekteket, melyek 
célja az egységes európai elektronikus díjszedő szolgáltatás (EETS), de ez egyelőre a 
levegőben lebeg annak ellenére, hogy 2008-ban már sikerült demonstrálni, hogy lehet 
a GPS-es regisztrálást és a rádiós külső azonosításhoz szükséges rádió adóvevőt egy 
készülékben egyesíteni. A háttér, az egyes országok rendszerei közötti együttműkö-
dés kialakításán azonban még dolgoznak a CESARE IV projektben. 
 
Scott Wilson Nagy-Britanniából azt mesélte el, hogyan szokás a szigeten megfúrni a 
jobbnál jobb ötleteket. Manchesterben például azt bocsátották népszavazásra, hogy 
két körös védett zónát vezetnének be a város szívében behajtási díjjal, de a várható 
bevételre kölcsönt vennének fel, és abból jelentősen javítanának a tömegközlekedé-
sen. Az eredmény 78,8 százalékos NEM volt. De levették napirendről az országos or-
szágúti útdíjat is, sőt az is előfordul, hogy évtizedek óta létező hídvámot törölnek el. A 
sokat emlegetett londoni behajtási díj inkább kivétel, mint mintát teremtett kezdemé-
nyezés. Mindez annak ellenére, hogy a számítások szerint már ma is évi 7-8 milliárd 
font a torlódások társadalmi kára, és 2025-re, ha minden változatlan marad, 31 szá-
zalékkal nő a közúti forgalom és 30 százalékkal a dugósodás. Ha nem tesznek sem-
mit, addigra 10 milliárd fontos veszteség várható az áruszállításban és 12 milliárd font 
a háztartásokban.  
 
Schmidt Szabolcs, az Európai Bizottság Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóságának 
főosztályvezetője a tehergépkocsik útdíjáról szóló uniós irányelv módosítására tett ja-
vaslatot ismertette, amelynek lényege, hogy fellazítják a kilométerarányos útdíj szá-
mításának ma érvényben lévő, a fuvarozók érdekeit igen szigorúan védő szabályait 
azzal, hogy beépíthetővé teszik a torlódási és a környezetszennyezési költségeket is. 
A tervezetet első olvasatban már jóváhagyta az Európai Parlament, és most a tagál-
lamok minisztereit tömörítő Tanács jóváhagyására vár. 
 
Andreas Kossak Hamburgból a kamionokra kivetett németországi használatarányos 
autópályadíj történetét mesélte el. A díj gondolata az 1980-as években merült föl, és 
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a kamionokra 1995-1997-ben matricás útdíjat vetettek ki. A kilométerarányos rend-
szerre való áttérés elhatározását 1998-99-ben az motiválta, hogy úgy látták, a matri-
cás megoldásból nincs elég bevétel a közúti infrastruktúra fenntartására, fejlesztésé-
re. A minden útra és minden gépjárműre kiterjeszthető elektronikus rendszer, vagyis 
a GPS-es fedélzeti számítógép – a megtett út belső, a teherautóban történő mérése – 
mellett döntöttek, 2003-as bevezetési határidővel. A bevezetés csúszott, de 2005 óta 
a rendszer jól működik. A nettó bevétel felét kapja a közút-, 38 százalékát a vasút- és 
12 százalékát a belső víziút-hálózat. A német rendszer érdekessége, hogy nemcsak a 
beépített fedélzeti rendszer mérése alapján lehet megfizetni az útdíjat, hanem előre 
is, az útkereszteződésekben elhelyezett automatáknál. (A 12 ezer kilométeres autópá-
lya-hálózaton 2 213 ki- és belépési pont, valamint 251 kereszteződés van, tehát ennyi 
helyen kell karbantartani, üríteni az automatákat, ami jelentős költség lehet.) A terü-
leti vagy autófajta szerinti bővítés egyelőre nincs napirenden, mert a német kormány-
zat általános költségvetési bevételként kezeli a bevételt, és ez ellenállást váltott ki. 
Belátható ideig tehát marad Németországban 12 tonna feletti teherautók 
kilométerarányos autópályadíja, a többi autóra pedig a matrica. 
 
Az első három év tanulságaiból: 

• Nincs érzékelhető áremelkedés az áruszállításban. 
• A fogyasztói árakra az útdíjnak gyakorlatilag nem volt hatása. 
• Viszonylag kicsi az átterhelődés a közútról a vasútra és a vízi utakra. 
• Elenyésző az autópálya-elkerülés aránya.  
• Nőtt a korszerű, alacsony kibocsátású teherautók eladása.                        
• Nincs szignifikáns átterhelődés a 12 tonna alatti teherautókra.  
• Erőteljesen nőtt a 10-12 tonna közötti teherautók száma.  
• Lényegesen javult a kapacitáskihasználás, nőtt a teherautók átlagos terhelése. 
• 15 százalékkal csökkent az üresen megtett teherautó-kilométerek éves száma. 

 
2. ábra: Ha nem egységesítik az útdíjrendszereket, így nézhet ki a jövőben  
egy kamion szélvédője… 

 
Andreas Kossak egy beszédes fényképpel szemléltette az interoperabilitás mielőbbi 
megoldásának szükségét (2. ábra). 
 
Leginkább a volt magyarországihoz hasonló politikai helyzetre lehetett következtetni a 
szlovén Dean Herenda előadásából. A 2007-ben felállított akciótervet, amely egy belső 
méréssel dolgozó, könnyen kiterjeszthető rendszer kiépítését célozta, a tavalyi válasz-
tás után beiktatott kormány egyszerűen törölte, és új elvek szerint új akcióterv kidol-
gozására utasított. 
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3. ábra: Útdíjbevétel a környező országokban 2007-ben  
(millió CZK; 1 EUR ~ 2CZK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Václav Černý előadása a budapesti PIARC szemináriumon, 2009. május 6-7. 

 
Václav Černý előadásának egy emlékezetes grafikonja látható a 3. ábrán. Az ábra a 
csehországi autópályák útdíj-bevételét mutatja, benne a 12 tonna feletti teherautókra 
2007-ben kivetett kilométerarányos díjból befolyt bevétellel. A zöld és a piros csík kü-
lönbsége alulról közelíti azt a nemzeti ajándékot, amivel Magyarország 2009-től éven-
te támogatja a fuvarozókat a politikusok miatt, akik 2007 decemberében egy díjkivető 
és -beszedő rendszerre kiírt tendert lehetetlenítettek el a Parlamentben. A 4. ábra is 
beszédes, azt mutatja, hogy Csehországban 2008-ban a bevétel 40 százaléka a kül-
földi tehergépkocsiktól származott. (A Levegő Munkacsoport számításai szerint Ma-
gyarországon még ennél is nagyobb lesz a külföldiek aránya, ha egyszer bevezetjük a 
használatarányos útdíjat.) 
 
4. ábra: Az útdíj-bevétel felosztása az úthasználó nemzetisége szerint  
Csehországban 2008-ban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Václav Černý előadása a budapesti PIARC szemináriumon, 2009. május 6-7. 

 
Csehországban a 2007-ben az autópályákra bevezetett kilométerdíjat fokozatosan – a 
technikai kiépítés függvényében – terjesztik ki az elsőrendű főutakra. A két legmaga-
sabb szintű úthálózat felszerelése az arra járó teherautókat regisztráló külső berende-
zésekkel 2017-re várható. A teljes, 55 000 kilométeres közúthálózatra való kiterjesz-
tés ezzel a technikával gazdaságtalan lenne, ezért arra már eleve a belső mérőrend-
szeres változattal –hibrid fedélzeti egységgel – készülnek, de döntés egyelőre nincs.  
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Az egyik hozzászólásból megtudhattuk azt is, hogy Szlovákiában 2010-ben fogják be-
vezetni a németországihoz hasonló jellegű útdíjat, és már folyik a rendszer technikai 
kivitelezése. 
 
Siposs G. Árpád, a szeminárium fő szervezője, a KKK Útdíjstratégiai Főosztályának 
vezetője emlékezetes előadásban ismertette a magyarországi helyzetet. Az útdíj be-
vezetésével kapcsolatos döntéseket három kategóriába sorolta, az első a tarifastruk-
túra (maga a díjpolitika), erre esik szerinte a jogalkotási munka kétharmada, a másik 
a technika, ez a maradék egyharmad rész. A megvalósításhoz, beleértve az ellenőrzé-
sét is, Siposs G. Árpád szerint már nem kellenek külön jogszabályok. Arra is felhívta 
hallgatósága figyelmét, hogy a díjpolitika lényege a terhek elosztásának koncepciója. 
 
 
Szubjektív összegzés 
A szeminárium – a bevezetésben említettek miatt – csak egészen kis lépéssel vitte 
közelebb Magyarország adófizetőit az igazságos teherviseléshez a közlekedési infrast-
ruktúra fenntartásában és az externáliák költségviselésében. De azt megerősítette, 
hogy azoknak, akiket ez a téma érdekel, a jövőt illetően vigyázó szemeiket Hágára 
kell vetniük, mert az ott formálódó megoldás igen jónak tűnik. Aki viszont egy gyors 
megoldást szeretne, annak a svájci példát érdemes lépten-nyomon a döntéshozók or-
ra alá dörgölnie. 
 
A konferencia előadásai letölthetők a http://www.kkk.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=4545 címről. 

 
 
Budapest, 2009. május 31. 
 
 
 
Vargha Márton 
(készült a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 


