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Köszönettel megkaptam 2008. február 13-i, GKM/1552/3/2008. számú levelét. Örülök, 
hogy a tavaly év végi országgyűlési döntés után sem a tárca, sem a projektfelelős 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ nem állt le az elektronikus útdíj-rendszer 
létrehozásának előkészítésével. Annál is inkább, mert abban mindenképpen egyetértek Önnel, 
hogy szükség van a közúti fuvarozók hozzájárulásának jelentős növelésére a közlekedési 
infrastruktúra építési és fenntartási költségeihez. 

A nemzetközi trendek ismeretében azonban nem értem az Ön és munkatársai félelmét a 
GNSS/CN technika elszigetelődésétől. Annál is inkább nem értem, mert Ön, mint az 
intelligens közlekedési rendszerek terjesztését célul kitűző ITS Hungary egyesület elnöke 
nálam és munkatársaimnál is szélesebb körben ismeri a közlekedési résztvevői földrajzi 
helyzetének meghatározásán alapuló szolgáltatások bevetésére irányuló, évek óta zajló 
európai törekvéseket. Ma már szinte nincs is nemzetközi fuvarozó, amelynek a kamionjai ne 
lennének ellátva műholdas helymeghatározó eszközzel, és előrehaladottak a segélyhívó 
rendszerrel kapcsolatos fejlesztések is. Az Európai Unió ha halasztja is, de nem tett le a 
Galileo rendszer teljessé tételéről, annak pedig az egyik kulcsfelhasználója éppen a 
közlekedési helymeghatározás és az arra épülő általános használatarányos útdíj-rendszer. 

Leveléből arra kell következtetnem, hogy Ön és munkatársai nagyon is tisztában vannak 
azzal, hogy az autópályákon és egyes főútszakaszokon bevezetett útdíj a visszájára fordulhat, 
és a leterelődő kamionok okozta közvetlen és közvetett károk össztársadalmi szinten a bevétel 
jelentős részét vihetik el. Ha nem így volna, akkor nem is foglalkoztatná Önöket, hogy 
mennyire is fordul a világ a DSRC felől a viszonylag olcsóbb, lefedettség szempontjából 
rugalmasabb és felhasználási lehetőségeit tekintve sokoldalúbb GNSS fedélzeti egységre 
építő rendszerek felé.  

Az utak állapotát látva országszerte, adódik a következtetés, hogy a finanszírozási 
nehézségek nemcsak az autópályák fenntartásában, de mindenütt jelentkeznek az országban, 
ahol nem a használók – közülük is az utakat rendkívüli mértékben igénybe vevő nehéz 
tehergépkocsik – fizetik meg az infrastruktúra fenntartásának költségeit. Ezért gondoljuk mi 
úgy, hogy egy előremutató, átgondolt útdíjpolitikának az ország teljes úthálózatára (sőt, még a 
vasútra is) figyelemmel kell lennie, nemcsak a fő közúti közlekedési folyosókra. Ezért 
különösen örülünk annak, hogy elmélyült díjpolitikai előkészítő munka folyik, és készülnek a 
társadalmi vitára is. 

Bár a tender kiírásával nem voltunk teljesen elégedettek, és különösen nehezményeztük a 
tavaly e téren megtett lépések elhibázott sorrendjét, azt látom, hogy érdemes volt részt 
vennünk a folyamatban, mert ha kicsit is, de sikerült néhány ponton javítani. Osztom az Ön 
levelében rejlő visszafogott optimizmust, annál is inkább, mert az Euromatrica-irányelv 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

2 

várható módosítása már lehetővé fogja tenni nemcsak az infrastruktúra-költségek 
megfizettetését, hanem a környezeti és egyéb károk költségeinek is a beépítését a díjakba – 
ami csak aláhúzza azt, hogy a magyar díjpolitika kidolgozásakor érdemes ezt a szempontot 
figyelembe venni. 

Amint levelében is említi, az útdíj bevezetését hátráltatja az inflációs hatásoktól való 
félelem. Úgy véljük, hogy ez egy tévhit, amit a GKM-nek kötelessége eloszlatni. Az útdíjból 
származó többletbevétel ugyanis lehetővé teszi, hogy egyéb forrásokból kevesebbet költsünk 
az utak építésére, fenntartására, vagyis források szabadulnak fel az állami költségvetésben, 
amit akár adócsökkentésre is lehet használni. Az útdíj bevezetésével korszerűsödik a gazdaság 
szerkezete, javul az ország versenyképessége és csökken a környezetszennyezés, ami mind a 
költségek csökkentése, vagyis az infláció visszafogása irányába hat. Ugyanakkor 
szükségesnek tartjuk annak is a minél hatékonyabb és szélesebb körű ismertetését, hogy 
milyen társadalmi, gazdasági és környezeti veszteségekkel jár a kilométer- és 
környezetterhelés-arányos útdíj bevezetésének elmaradása – különös tekintettel a gazdasági 
szerkezetünk viszonylagos korszerűtlenségére, túlzott energiafüggőségünkre, a környezeti és 
egészségi károk növekedésére. A Levegő Munkacsoport már hosszú évek óta folytatja 
ezirányú tevékenységét, és e téren továbbra is örömmel együttműködünk a GKM-mel. 
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