
A nehéz tehergépkocsik Svájc teljes területére kiterjedő útdíja 
 

Ueli Balmer  
a Svájci Szövetségi Területfejlesztési Minisztérium  

Közlekedéspolitikai Főosztályának helyettes vezetője 
 
Az útdíj története 
 

„Az alagút nem a nehéz tehergépkocsiké” – nyilatkozta az illetékes svájci miniszter a 
Gotthard közúti alagút felavatása alkalmából 1980 szeptemberében.  

A kezdetekben valóban csak néhány száz kamion vette igénybe az Alpokat átszelő 
autópályát. 

Azonban az elkövetkező években elárasztották az utakat a teherautók. A megnyitás után 
húsz évvel évente egymillió járművet számoltak. A forgalom légszennyezése a keskeny 
hegyvidéki völgyekben az alagút északi és a déli oldalán különösen drasztikus hatást fejtett ki, 
és az érintett lakosságnál növekvő elégedetlenségéhez vezetett. A tarthatatlanná váló 
körülmények a tranzitforgalom elleni népi kezdeményezést indítottak el. 1994. február 20-án 
népszavazás megerősítette ezt a kezdeményezést, valamint az alaptörvényben a 
tehergépkocsi-forgalom fennálló szabályozási rendszerének egy teljesítménytől függő 
rendszerré való átalakítását is elfogadták. Négy évvel később a lakosság megszavazta az 
alkotmány vonatkozó cikkelyének megváltoztatásához szükséges törvényi módosításokat. Ez 
a döntés egy különleges politikai konstelláció eredménye volt, mivel az érintett fuvarozó 
szervezetek kemény harcot vívtak a forgalomcsökkentés ellen, így a döntés egyáltalán nem 
volt természetes. Svájc kétoldalú szerződések megkötését támogatta az Európai Unióval 
annak érdekében, hogy azokat a hátrányokat csökkentse, amelyek abból adódnak, hogy Svájc 
sem az EU-nak, sem az EGK-nak (Európai Gazdasági Közösség) nem volt tagja. Az EU-nak 
az egyik feltétele a szerződéskötés tárgyában az volt, hogy Svájc anehéz tehergépjárművekre 
vonatkozó súlyhatárt 28 tonnáról emelje fel 40 tonnára. Attól való félelmükben, hogy Svájcot 
a 40 tonnás súlyhatár bevezetésekor lavinaszerűen elárasztják a kamionok, Svájc a megadott 
határidőig nem hajlandó ezt változtatást megtenni. A változás egy alacsonyabb összegű 
átalány útdíjról egy sokkal magasabb összegű teljesítménytől függő útdíjra megmutatta a 
lehetséges kiutat ebből az igencsak kényes helyzetből. Az ilyen jellegű útdíj bevezetése 
megfelelő eszköznek bizonyult a súlyemelés ellentételezésére, és megfelelt Svájc és 
ugyanakkor az EU igényeinek is. 

Nemcsak ennek a kedvező politikai helyzetnek a felhasználása volt az egyetlen döntő lépés 
az új útdíjrendszer elfogadtatásánál. A következő tényezők szintén fontos szerepet játszottak: 

• A politikai feltételek: Az útdíj a múltban és jelenleg is központi kérdése annak 
politikának, melynek célkitűzése az áruforgalom átterelése a közútról a vasútra. A svájci 
lakosság nemcsak a teljesítményfüggő útdíjrendszerrel, hanem különféle más 
közlekedési fejlesztésekkel is egyetértett. 

• A bevételek felhasználása: A bevételeket a közlekedési ágazatba, mindenek előtt a 
vasút fejlesztésére fordítják. Így elsősorban az árufuvarozásnak közútról a vasútra 
történő áthelyezését szolgálják. 

• Praktikus műszaki megoldás: A műszaki megoldás egyszerű, megbízható és arra is 
alkalmas, hogy olyan kívánalmaknak megfeleljen, amelyek a politikai irányvonalakból 
adódnak. 

• Okozati elv: Az útdíj kiszámításánál a tehergépjármű-forgalom külső költségeit (a 
környezeti és egészségi károkat) is figyelembe veszik. A közvélemény-kutatások szerint 
ez a svájci lakosság körében is kedvező visszhangra talált. 
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Kialakítás és elszámolás 
 

A díjfizetési kötelezettség alá vont járművek azok, amelyeknek engedélyezett teljes súlya 
több mint 3,5 tonna. A díj számításánál a teljes svájci úthálózaton megtett úthosszból és a 
jármű megengedett összsúlyából számolt tonnakilométer adatot vették alapul. Az 
engedélyezett legmagasabb értékű tétel tonnakilométer adata egyrészt az EU-val történt 
megállapodásból, másrészt a nemzeti útdíj-törvényből adódik: 

• Megállapodás az EU-val: Az alapokat itt a szerződő felek között kialakított 
legmagasabb összeg, azaz 325 SFR, mely egy 40 tonnás jármű 300 km-es (Basel–
Chiasso) útvonalon tett útja képezi. Ez l,8 eurócent tonnakilométerenkénti díjnak felel 
meg. 

• Nemzeti jog: Az elszámolás alapját ebben az esetben a tehergépkocsi-forgalom által 
nem fedezett közvetlen és közvetett költségek képezik, amelyek az útdíj bevezetése 
előtt merültek fel. Ez az összeg 1993-ban, az elszámoláshoz vett bázisévben mintegy 
1150 millió SFR-t tett ki (750 millió euró, lásd az ábrát! grafikát). Ezen összeg 
elosztásra került a Svájc területén teljesített tonnakilométerrel (a bázisévben 47 millió 
tkm), és hozzáadták a nem fedezett (külső) költségek fedezetéhez szükséges útdíj-
tételt (1,65 eurócent tonnakilométerenként). Az tehergépjármű-útdíjról szóló 
törvényben megállapított felső határ 2,0 eurócent. 

Az EU-val kötött megállapodásban megegyeztek, hogy az érvényes útdíj-tételt a jármű 
károsanyag-kibocsátása szerint is differenciálják. Az eltérés az útdíj középértékétől legfeljebb 
l5% lehet. 

Jelenleg a következő tételek érvényesek: 
- 1. emissziókategória (Euro 0 és 1)  1,9 eurócent 
- 2. emissziókategória (Euro 2)  1,65 eurócent 
- 3. emissziókategória (Euro 3-5)  1,4 eurócent 

 
 

A tehergépkocsi-forgalom fedezetlen költségeinek számítása  
(3,5 tonna feletti járművek) 

 

 

10 millió €€  fedezetlen  
infrastruktúrális költségek 

Egészségügyi károk
260 millió €€  

10 millió €€   
fedezetlen 
baleseti 
költségek 

220 millió €€  
Épületkárok 

Zaj 160 millió €€  
90 milliió €€

Kompenzációs 
átalány útdíj 

Összesen 750 millió €€  (1993-ban, a bázisévben) 
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Műszaki átállás 
 

A kormányzat úgy döntött, hogy a díjszedést nem privatizálja, hanem átadja a 
vámfelügyeletnek. Ezáltal ezek hatásköre az adózási ügyekben közvetlenül felhasználásra 
került. Az átállásnál nemcsak a megtett útra vonatkozó adatok meghatározása, a súly és 
légszennyezés-kibocsátás megállapítása volt követelmény, hanem azt a körülményt is 
figyelembe kellett venni, hogy Svájc a külföldi autók fenntartóit nem kötelezhette 
elektronikus regisztráló berendezés beépítésére. Ezáltal két rendszer került kialakításra, egy a 
regisztráló berendezéssel rendelkező járművek részére, egy pedig a készülékkel nem 
rendelkező járművek részére. 

Megoldás regisztráló berendezés alkalmazása esetén: A belföldi forgalmi rendszámú 
járműveknél alapvető követelmény az elektronikus regisztráló berendezés felszerelése. Ez a 
járműbe van építve és az útdíj megállapításához szükséges adatokat tárolja. A tachográfhoz 
kapcsolódó kábel-összeköttetés a megtett távolságot rögzíti. Az országhatár átlépésekor 
rövidhullámú összeköttetés révén (azonos technológia, mint az osztrák tehergépkocsi-útdíjnál) 
a számoló funkció ki- és ismét bekapcsolódik. Különböző ellenőrző mechanizmusok 
segítenek, hogy a megfelelő adatokat szolgáltassa a rendszer. Így a regisztrációs berendezés 
külső oldalán elhelyezett világító diódák felvilágosítást adnak a jármű állapotáról (például, 
hogy az utánfutót bejelentették-e) továbbiakban egy beépített szonda a GPS segítségével 
ellenőrzi az utazási teljesítményt és a határátlépéseket. Pótlólagosan az ellenőrző állomásokon 
a készülék működését ellenőrzik, és a rögzített adatokat egyeztetik a bejelentett adatokkal és a 
regisztrációs berendezés jelzéseivel. Havonta egyszer leolvassák az adatokat egy chipkártya 
segítségével, és postán vagy elektronikus úton értesítik a legfelső vámhatóságot. 

Megoldás regisztrációs készülék nélküli járművek esetében: Ellentétben a belföldi 
forgalomban jegyzett járművekkel a külföldi járművek esetében a regisztrációs készülék 
beépítése nem írható elő. A külföldi járműfenntartók azonban járműveiket önkéntes alapon 
felszerelhetik egy regisztrációs berendezéssel, és ezután csatlakozhatnak a svájci járműveknél 
érvényes eljáráshoz. A külföldi járműveknél, amelyek nem rendelkeznek regisztrációs 
készülékkel, az első határátlépésnél egy azonosító kártyát állítanak ki, amely tartalmazza az 
útdíj meghatározásához szükséges adatokat. A gépkocsivezető a kártyát egy kiszolgáló 
terminálban egy megadott készüléken leadja és hozzávetőlegesen még a megtett 
kilométereket is közli. A vámhatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi ezeket a nyilatkozatokat. 
Az útdíjat legkésőbb Svájc területének elhagyásakor kell rendezni készpénzben vagy az 
üzemanyag-tankolásnál használható vagy más hitelkártyával. 

Átjárhatóság: Kezdettől fogva nagy súlyt fektettek arra, hogy a műszaki megoldásokat 
úgy alakítsák, hogy a regisztrációs berendezés a külföldi rendszerekben is felhasználható 
legyen. Ez részben sikerült is. Így az útdíj-regisztrációs készülék az osztrák útdíjrendszerben 
is használható, miután azonos műszaki megoldáson alapszanak, és az osztrák díjszedő 
rendszert üzemeltetőkkel a szükséges megállapodásokat meg tudták kötni (az átjárhatóság 
nemcsak műszaki, hanem egy szerződéses megállapodásokat is megkövetel az üzemeltető 
társaságok között). 

Jelenleg több ország dolgozik az Alpok területét érintve egy közös projekten1 annak 
érdekében, hogy a már megvalósult, illetve részben még tervezett útdíjrendszer az egész 
térségben átjárható legyen. 
 
 
 

                                                          
1 Forrás: Management of Electronic Fee Collection by DSRC InteroperAbility 
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Kivitelezés: 
Azért, hogy a fuvarozásban érintettek az új rendszerhez fokozatos átmenettel 

kapcsolódhassanak, azt határozták el, hogy ezt lépésenként vezetik be: 
2001. január 1. A tehergépjárművek útdíjának bevezetése 1,1 eurócent/tonnakilométer tétellel,
 ezzel egyidejűleg az engedélyezett súlyhatár 28 tonnáról 34 tonnára emelkedik. 
2004. január 1. Az útdíj 1,65 eurócent/tonnakilométerre és a súlyhatár 40 tonnára emelése 
2008. január0 1. Az útdíj emelése 1,8 eurócent/tonnakilométerre. 
 
Hatások 

 

Előzetes megjegyzés: A svájci útdíj hatásáról folytatott vitában két körülményt feltétlenül 
figyelembe kell venni, melyek bizonyos hatások fellépését és elmaradását tartósan 
befolyásolták: 

1. A súlyhatárok párhuzamos emelése lehetővé tette a közúti fuvarozók számára, hogy 
olyan nyereségnövekedésre tegyenek szert, mely az útdíjból eredő nagyságrendileg 
20%-os költségnövekedést ellensúlyozta. 

2. A svájci útdíj kereken 5-ször magasabb mint a német, és 2,5-szer magasabb, mint az 
osztrák díjtétel, de nem csak az autópályákon kell fizetni, hanem az összes úton. 

A közúti fuvarozókat érintő hatások: 2001-ben, az útdíj bevezetésének időpontjában a 
nehéz tehergépkocsik eladása 45%-kal nőtt. Ez a növekedés egyértelműen az új közlekedési 
szabályzók hatásának tudható be: 
• Az új járművek a legkedvezőbb díjkategóriába kerülnek, a kivetendő díjtétel 30%-kal 

alacsonyabb, mint azonos tömegű öreg járműveknél. 
• Mivel a díjtétel arányosan nő a megengedett össztömeggel, így az új járművek vételénél a 

tényleges igényekhez lehetett igazítani a jármű szállítási kapacitását, össztömegét. 
Korábban gyakran túlméretezett teherbírású járműveket szereztek be, melyek csak ritkán 
voltak a lehetőségek szerint kihasználva. 

Egyidejűleg az új szabályzók a közúti fuvarozással foglalkozó vállalkozások bizonyos 
koncentrációjához vezettek. Ennek az az oka, hogy a nagyobb szállítmányozó cégek jobban 
tudták kihasználni a járműveiket, és különösen az üres fuvarokat eredményesen küszöbölték 
ki. Főként a nagyobb járműpark miatt minden fuvarhoz a megfelelő méretű járművet tudták 
hozzárendelni. A legújabb kutatási eredmények szerint sokkal kevésbé csökkent a közúti 
fuvarozási vállalkozások száma, mint várták. Láthatólag a fuvarozási vállalkozások számának 
csökkenése elsősorban az ún. szerződéses fuvarozókra korlátozódott. 

A közúti közlekedést érintő hatások: A fejlesztések a járművek sokkal jobb 
kihasználtságához vezettek, aminek következtében ugyan csökkent az utazási teljesítmény az 
utakon, de ugyanakkor több árut szállítottak. Különösen jól leírja ezt a helyzetet az Alpokat 
keresztező forgalom változása: az új szabályozás bevezetése utáni első 5 évben a forgalom 
14%-kal csökkent, ugyanakkor 30%-kal nőtt a közúton szállított áruk tömege. Egész Svájc 
viszonylatában 2000 és 2002 között a forgalom 8%-kal mérséklődött, az azt követő két évben 
valamelyest növekedett. A díj ismételt emelése 2005. január 1-jén ismét csökkentette a 
forgalmat. Ez mindenesetre nem volt olyan jelentős, mint az útdíj bevezetésekor. Sajnos Svájc 
egészére kiterjedően még nincsenek megbízható adatok a szállított tonnák tekintetében. Egy 
ebből a célból indított kutatás megvizsgálta a kérdést, hogy mennyiben befolyásolta a 
forgalmat az útdíj, a súlykorlátozás megemelése és más hatások. Az eredmény: nagyjából 
azonos mértékben befolyásolta a változást az útdíj és a súlykorlátozás emelése. Egy kis részét 
a változásnak a gazdaság visszaesése okozta. Nem játszott ellenben szerepet a 3,5 tonnánál 
kisebb járművek elterjedése. 
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A vasutat érintő hatások: Svájcban igen magas a vasúton szállított áruk részaránya. 
Országszerte eléri a 40%-ot, de az Alpokon keresztül áramló forgalomban minden szállított 3 
tonnából 2 síneken utazik. Nem csak a súlykorlátozás megemelése miatt előálló 
többletnyereség az oka, hogy a helyzet a mai napig nem változott meg. Az áruforgalom 
sínekre terelődését nem csak a fuvardíjak akadályozzák, hanem – elsősorban a nemzetközi 
forgalomban –- vasút fejlesztésének akadozása a megbízhatóság és a vevőbarát kiszolgálás 
terén. 

Környezeti hatások: Mivel a helyszínen mért légszennyezési adatokat nem lehet az egyes 
kibocsátókra visszavezetni, ezért modellszámításokhoz folyamodtak. Összehasonlították a 
2007-ben várható szennyezőanyag-kibocsátást a régi szabályozás (feltételezett) megléte 
esetén az új szabályozás szerint várható értékekkel. Ezek a modellszámítások az NOx-, CO2- 
és PM10-kibocsátás 6-8%-os csökkenését mutatták a régi szabályzók megtartásának 
feltételezett értékeihez képest. 

Elkerülő forgalom: A teljes úthálózatra kivetett útdíj legnagyobb előnye gyorsforgalmi 
utakat elkerülő forgalom teljes elmaradása. Ugyan 2001-ben, az útdíj bevezetésekor, és 2005-
ben, a díjtételek emelésekor is érkeztek olyan vádak (valósak és feltételezettek), melyek 
megnövekedett forgalmat jeleztek falvakban amiatt, hogy állítólag egyes fuvarozók a 
hosszabb, autópályán megteendő út helyett kis településeken hajtottak keresztül. Ezek a vádak 
hamar eltűntek, mivel a kutatások bebizonyították, hogy ez nem tranzitforgalom volt, vagy a 
vezetőknek hamar elment a kedve az autópályával párhuzamos, de nehézkes és időrabló kis 
utakon való közlekedéstől. Az útdíj bevezetésekor érezhetően áthelyeződött a forgalom a 
határ mentén Basel és Schaffhausen térségében a német utakra. 

Végrehajtás: A regisztrációs készülékkel rendelkező úthasználók nem tudnak csalni, 
megfelelően ellenőrizhetőek. A regisztrációs készülék nélküli járműveknél, mivel itt a 
járművezető adja meg a megtett út kilométeradatait, nagyobb az esélye a visszaélésnek. Mivel 
a vámszervek ellenőrzik a fuvarleveleket és a tachográf állását, valamint sok állandó 
ellenőrző-állomás van videokamerákkal (rendszámfelismeréssel) és mobil ellenőrző egységek 
is járják az utakat, igen jó a behajtás eredményessége. Az a körülmény, hogy a bevételek jól 
egybevethetők az előrejelzésekkel, a behajtás eredményességét bizonyítja. 

A bevételek és felhasználásuk: A bevételek 2005-ben kereken 800 millió eurót tettek ki. 
A jó rendszernek és a magas díjtételnek köszönhetően a behajtási költségek a bevételeknek 
mindössze 5%-át teszik ki. A kezdeti beruházás amortizációs költségét is beleszámítva az 
összes költség a bevételek 8%-át jelenti. A bevétel kétharmadát a kormány használja fel a 
vasút fejlesztésére (elsősorban nagyberuházásokra, mint például alagútépítésre az Alpokban). 
A fennmaradó egyharmadot a kantonok kapják meg, és azt közlekedési beruházásokra 
fordítják a saját belátásuk szerint (például útfelújításra, tömegközlekedésre, kerékpárutakra).  

 
Összegzés 
 

Az útdíjat időben és bonyadalmak nélkül vezették be, és azóta is megállja a helyét. A 
legfontosabb hatása, köszönhetően a súlyhatárok egyidejű megemelésének, hogy jelentősen 
javult a közúti teherfuvarozás hatékonysága. Ez nem csak a forgalom kívánt csökkenését 
idézte elő, hanem az útdíj bevezetésével létrejött árelőny kiegyenlítő hatású volt a vasút 
javára. Ahhoz, hogy a vasút hasonló magas színvonalon tudja növelni piaci részesedését, 
kiegészítő intézkedésekre van szükség. A vasút versenyképességének javítása érdekében 
reformokat vezettek be, és az átálláshoz megfelelő infrastruktúra-fejlesztési lépéseket tettek. 
 
2006.12.08. 

Németből fordította a Levegő Munkacsoport megbízásából: 
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