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A Vállalkozók Országos Szövetsége nyilatkozatban1 tiltakozott a tehergépkocsik fővárosi 
behajtási díjának emelése és kiterjesztése ellen. Véleményük szerint „a Fővárosi Közgyűlés 
által 2007. december 28-án közzé tett 74/2007. számú önkormányzati rendelet a fuvaros, 
iparos, kereskedő és szolgáltató vállalkozások tízezreit hozza kilátástalan helyzetbe, hiszen a 
korlátozással és a díjtétel indokolatlan nagyságrendű növelésével áremelésre kényszeríti a 
tehergépjármű üzemeltetőket és a velük kapcsolatban álló – elsősorban fővárosi – 
vállalkozásokat, rontva ezzel munkavégzési körülményeiket és versenyképességüket.” 

Az eddigi tapasztalatok és adatok ezzel szemben azt mutatják, hogy a versenyképességet 
éppen az rontja rendkívüli mértékben, hogy a közúti fuvarozók költségeik jelentős részét a 
társadalomra hárítják, aminek következtében torz árak alakulnak ki. Az eltorzított árszerkezet 
pedig pazarláshoz, ésszerűtlen döntésekhez, tisztességtelen piaci verseny kialakulásához vezet, 
és akadályozza az innovációt. Ezt az Európai Unió vezetői már évekkel ezelőtt  felismerték, 
ezért kerülhetett bele a 2001-ben elfogadott közlekedéspolitikába, hogy „az aránytalanságok 
és hiányosságok egyik legfontosabb oka, hogy a közlekedőket nem sikerült megfelelően 
szembesíteni tevékenységük költségével. Mivel az árak nem fejezik ki a közlekedés teljes 
társadalmi költségét, a kereslet rendellenesen nagyra növekedett. Megfelelő árképzéssel és 
infrastruktúrapolitikával ezek a hiányosságok idővel nagyrészt kiküszöbölhetők lennének.”2 
Magyarországon az elmúlt években a közúti teherfuvarozás több ezer milliárd forint nyílt és 
rejtett támogatásban részesült.3 Tehát a gazdasági ésszerűség és a társadalmi igazságosság 
egyaránt indokolja a tehergépkocsikra kirótt díjak emelését. 

Az elmúlt időszakban Európa országaiban számos helyen emelték a teherfuvarozás adóit, 
díjait. 4  Svájcban például 2001-ben vezették be a tehergépkocsik egész Európát tekintve 
rendkívül magasnak számító útdíját. (A svájci díj a mai osztrák díjnak két-háromszorosa, és 
Ausztriával ellentétben nemcsak az autópályákon, hanem kivétel nélkül minden úton meg kell 
fizetni.) A tapasztalatok szerint a díj bevezetése óta nemcsak a környezetszennyezés csökkent, 

                                                 
1 http://www.vosz.hu/modules/foldertree/versions/1/view.php?type=7&nid=1906  
2 Fehér könyv: Európai közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni. COM(2001)370. Az Európai 
Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2001. szeptember 12. 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_en.html 
3 Részletesen ld.: http://www.levego.hu/kamionstop/kamionkiadvany1.pdf  
4 Ld. http://www.levego.hu/kamionstop/dijamiterdemes.pdf  
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de ésszerűbbé, hatékonyabbá vált az áruszállítás. Svájc továbbra is megtartotta előkelő helyét 
a világ versenyképességi listájának élén5.  

Németországban 2005-ben vezették be a tehergépkocsik útdíját. Az útdíj itt is javította a 
versenyképességet, és ésszerűbbé tette a szállításokat. Egyebek mellett mindössze egy év alatt 
13 százalékkal csökkent az üres fuvarok száma, és nőtt a vasúti áruszállítás teljesítménye. A 
világ számos városában is vezettek be korlátozásokat, emelték a behajtási díjat6. Az érintett 
városok versenyképessége sehol sem romlott, hanem éppen ellenkezőleg, javult.   

A különböző európai országok adatainak összehasonlítása szintén azt mutatja, hogy az 
alacsonyabb szállításigényesség nagyobb versenyképességgel jár együtt.7 

Önök annak ellenére kifogásolják a budapesti behajtási díjak tízszeresére emelését 
(amelyből egyébként a korszerű járművek jelentős kedvezményt kapnak), hogy az 
tulajdonképpen nem is emelés, csupán valorizáció, hiszen a mai díjakat 18 évvel ezelőtt 
állapították meg, és azóta az infláció az árakat általában is a tízszeresükre emelte.  

A sajtóban megjelent állításuk szerint8 a díjemelés azért sem indokolt, mert a változó 
üzemanyagárak is sújtják a fuvarozókat. Az üzemanyagárak valóban változnak, de inkább a 
csökkenés irányába. 2002. július 1. óta nem emelték az üzemanyagok jövedéki adóját, 
miközben az infláció azóta 30 százalékos volt. Az elmaradt valorizáció 2002 és 2007 között 
összesen 25 milliárd forint támogatást jelentett a közúti fuvarozóknak. Megjegyzendő, hogy 
ezen időszak alatt a kőolaj világpiaci árának emelkedésének ellenére is mérséklődött a gázolaj 
reálértéken számított ára, hiszen a névleges emelkedés mindössze 25,6 százalék volt, ami 
reálértéken 3,5 százalékos csökkenésnek felel meg. 

A tiltakozásuk azért is érthetetlen, mert a közúti fuvarozás az ország gazdasági 
teljesítményét jóval meghaladó mértékben növekedett. A közúti árufuvarozás teljesítménye a 
2001. évi 16,8 milliárd árutonna-kilométerről 2007-re 36,9 milliárd árutonna-kilométerre, 
vagyis 120 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a bruttó hazai termék (GDP) 2001-től 2007-ig 
mindössze 25 százalékkal emelkedett. Tehát egy százalék GDP-növekedés majdnem ötszörös 
(4,8 százalékos) közúti áruszállítási teljesítmény-növekménnyel járt! 

Az említetteken kívül a mostani budapesti tapasztalatok is arra késztethetik Önöket, hogy 
felülvizsgálják álláspontjukat. Az eltelt másfél hónap tapasztalatai bebizonyították, hogy 
nemhogy nem állt elő az Önök által előre jelzett katasztrofális helyzet, de semmilyen lényeges 
változás nem történt a budapesti teherszállítás helyzetében. Figyelemmel a fentebb leírtakra is, 
ebből a tényből következik, hogy a behajtási díjak további komoly emelésére van szükség. 
Kérjük, hogy a környezetvédelem és a nemzetgazdaság versenyképességének javítása 
érdekében ezt segítsék elő. 

A Fővárosi Önkormányzat a díjakból származó bevételt olyan feladatokra kívánja 
fordítani, amelyeket Önök is szükségesnek tartanak. Önök új utak megépítését is követelik, de 
arról hallgatnak, hogy ki fizette eddig, és ki fizesse a jövőben a közúti infrastruktúra 
fejlesztésének és fenntartásának költségeit. Tehát amikor tiltakoznak a behajtási díj emelése 
ellen, akkor Önök nem általában a vállalkozók és a lakosság terheinek csökkentéséért lépnek 
fel, hanem csupán a közúti fuvarozók további támogatását szeretnék elérni mások terhére. 
Amit követelnek, az nem más, mint hogy a közúti teherszállítás helyett mások fizessék az 
általuk okozott infrastrukturális, környezeti és egyéb költségeket – miközben ráadásul a 
fuvarozók jelentős támogatásban részesülnek. 

                                                 
5 http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm  
6 Erre vonatkozóan bőségesen lehet példákat találni az Európai Unió „Legjobb megoldások a városi 
áruszállításban” című programjának honlapján: www.bestufs.net. Friss példa a londoni behajtási díj, ld. 
http://nol.hu/cikk/480135/   
7 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/mls-opp_080215.pdf, 4. pont  
8 Ld. például: http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=206505  
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Egyértelmű tehát, hogy a VOSZ a szóban forgó tiltakozásával rossz szolgálatot tesz 
Magyarországnak: a torz árviszonyok megtartásának szorgalmazásával hátráltatja 
gazdaságunk szerkezetének korszerűsítését. De rossz szolgálatot tesz a fuvarozóknak is. 
Először is, mert gerjeszti a közúti fuvarozókkal (különösen a nehéz tehergépkocsik 
üzemeltetőivel) szembeni, igen széles körben elterjedt lakossági ellenszenvet és tiltakozást. 
Másodszor, mert a fuvarozókban azt a tévhitet erősíti, hogy a jelenlegi helyzet fenntartható. 
Pedig az olajárak emelkedésétől kezdve az éghajlatváltozásig számos tényező bizonyítja, 
hogy fenntarthatatlan – amint azt már az Európai Unió, valamint a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) is megállapította.9 Harmadszor, nem akar lehetőséget adni a 
hazai fuvarozóknak, hogy fokozatosan alkalmazkodjanak a várhatóan súlyosbodó 
körülményekhez, kockáztatva, hogy a drasztikus változások hirtelen fognak rájuk szakadni.10 
Negyedszer pedig, a VOSZ lebecsüli hazai fuvarozókat, hiszen piacellenes támogatásokkal 
kívánja segíteni őket, azt sugallva, hogy nem képesek helytállni a valódi piaci versenyben, és 
nem képesek úgy folytatni és fejleszteni a tevékenységüket, hogy egyre növelik annak 
hozzáadott értékét.  

Kérjük Önöket, hogy ne a súlyosan környezetszennyező, nagy energia-felhasználással járó 
tevékenységek további támogatását szorgalmazzák, hanem a magas hozzáadott értéket 
biztosító, nagy tudáshányadot tartalmazó tevékenységet végző vállalkozók, vállalkozások 
sikereit mozdítsák elő. Ebben örömmel együttműködnénk Önökkel. 

 
Üdvözlettel: 
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9 Ld. http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/04/3010.hpp  
10 Különös tekintettel a várható olajválságra, ld. például: 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/mls-opp_080215.pdf, 3. pont 


