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Budapest, 2019. december 3. 

Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Budapest 

és 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

Budapest 

Tárgy: Kilométer- és szennyezésarányos fővárosi útdíj bevezetése 

 

Tisztelt Miniszter Úr!  

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

Az elmúlt napokban több nyilatkozat jelent meg a fővárosi dugódíjjal kapcsolatban. Az ezzel 

kapcsolatos vitát nagyon fontosnak tartjuk, és meggyőződésünk, hogy Budapest élhetőségének 

megőrzése, a torlódások és a légszennyezettség okozta egészségügyi és gazdasági károk 

csökkentése érdekében elengedhetetlen a gépjármű-forgalom pénzügyi eszközökkel történő 

szabályozása. Egy ilyen intézkedés bevezetéséhez természetesen alapvető, hogy a kormány és 

a fővárosi vezetés egyaránt támogassa a lépés megtételét. A megjelent nyilatkozatok alapján 

úgy látjuk, hogy a felek álláspontja között nincs feloldhatatlan ellentét. A jelen levelünkben 

megfogalmazott javaslatunkkal az útdíjfizetésnek egy olyan módjára teszünk javaslatot, 

amelyben a társadalmi, a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok egyensúlya biztosítható 

és az intézkedés így mindkét fél részéről támogatható.  

Egyetértünk a kormánnyal1 abban, hogy nem szabad lehetővé tenni a 2007-ben készült fővárosi 

tanulmányban2 leírt dugódíj megvalósítását. Karácsony Gergely még főpolgármester-jelöltként 

megerősítette nekünk, hogy ő sem ilyen dugódíjat képzel el.3 A 2007. évi elképzelés szerint 

ugyanis a pesti és a budai oldal belvárosi részein alakítanának ki olyan övezeteket, amelyekben 

az autósoknak fizetniük kellene a behajtásért. Egy ilyen, ún. kordonos rendszer kialakítása 

azonban nem hozna érdemi változást Budapesten. Külföldi tapasztalatok bizonyítják, hogy egy 

ilyen rendszernél dugó a behajtási díjjal védett övezeten belül is kialakulhat, de még inkább 

áldatlan torlódási és parkolási helyzetek adódhatnak az övezet határán. Ennek következtében 

ezeken a területeken megnövekszik a levegő szennyezettsége is. (Ezeket a jelenségeket egy 

 

1 A Miniszterelnökség közleménye, 2019. november 20., 

http://os.mti.hu/hirek/148909/a_miniszterelnokseg_kozlemenye 

2 Ld. A fővárosi behajtási díj indokoltságának, bevezethetőségének és zónarendszerének vizsgálata. Városkutatás 

Kft., 2007, http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/Infra/Bp-dugodij-tan-I%5b1%5d.pdf 

3 Ld. https://szbd.hu/jeloltek-valaszai/fopolgarmester-jeloltek/xy/, illetve a civil követelések 13. pontját, 

https://szbd.hu/ajanlasok/ 

http://os.mti.hu/hirek/148909/a_miniszterelnokseg_kozlemenye
http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/Infra/Bp-dugodij-tan-I%5B1%5D.pdf
https://szbd.hu/jeloltek-valaszai/fopolgarmester-jeloltek/xy/
https://szbd.hu/ajanlasok/
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korábbi tanulmányunkban részletesebben ismertettük London példáján.4) Nem véletlen, hogy a 

budapesti tervek megismerését követően az érintett kerületi önkormányzatok és lakosok annak 

idején élesen tiltakoztak a tervezett kordonos rendszer ellen.  

Mára a technika lehetővé tette a kordonos behajtási díjnál jóval hatékonyabb, finomabb 

forgalomszabályozási eszköz bevezetését, használatát. A kilométer-, útkoptatás-, szennyezés- 

és torlódásarányos útdíjat már Magyarország is kiveti autópályákon, főutakon a 3,5 tonnánál 

nagyobb össztömegű teherautókra. 

A Levegő Munkacsoport már évek óta egy jól kialakított városi útdíj bevezetését szorgalmazza 

(erre egy részletes javaslatot is tett5), amelynél a fizetendő díj öt tényezőtől függ: a megtett út 

hosszától, a jármű megengedett össztömegétől és környezetvédelmi besorolásától, valamint a 

helytől és az időtől (érdemes más díjat alkalmazni például munkanapon reggel 7 és 10 óra 

között, mint éjfélkor vagy hétvégén). A városi útdíj kiszámítása és közlése rendkívül egyszerű, 

még komolyabb beruházást sem igényel, lehet akár egy alkalmazás is az okostelefonon, ami a 

műholdas pozíció alapján a tarifatérképre illeszti a megtett útvonalat, és kiszámítja, majd 

interneten beküldi az elszámoló rendszernek a fizetendő összeget. Bár az ellenőrzési rendszer 

kiépítése már komolyabb ráfordítást igényel, de – amint azt a tehergépkocsik elektronikus 

útdíjának tapasztalatai is bizonyítják – ez a ráfordítás sokszorosan megtérül. 

Úgy véljük, hogy miközben zajlik majd a tarifatérkép és az elszámoló rendszer kialakítása – 

célszerűen a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. bázisán – első lépésként érdemes bevezetni 

egy napi Budapest-matricát, amivel a budapesti utak használóit hozzá lehet szoktatni a 

gondolathoz, hogy a fővárosi közterület használatáért nekik is fizetniük kell, mint bárki másnak. 

(A Budapest-matrica gondolatát nyilvánosan már Tarlós István korábbi főpolgármester is 

fölvetette 2015-ben.6) A technikai megoldás tesztelésére pedig alkalmas lehet a tehergépkocsik 

kilométerarányos útdíjának kiterjesztése a főváros minden útjára.  

Számításaink szerint egy jól bevezetett városi útdíj összességében évente több mint 250 milliárd 

forinttal (fejenként csaknem 150 000 forinttal) gazdagítaná a budapestieket. Az Európai 

Bizottság adatai szerint7 az Európai Unióban átlagosan a GDP egy százalékát teszik ki a 

közlekedési dugók okozta veszteségek. Budapesten minden bizonnyal jóval magasabb ez az 

érték, hiszen – az INRIX kimutatása szerint8 – Budapest a világ 220 nagyvárosa közül a 30. 

legrosszabb helyen áll a forgalmi torlódások tekintetében. Az Európai Bizottság 

Magyarországról szóló országjelentése pedig megállapítja: „A városi utak túlterheltsége a 

foglalkoztatási ráta és a motorizáció fellendülésével a magyarországi termelékenység gátjává 

válhat. … A JRC [az EU Közös Kutatóközpontja] számításai szerint a magyarországi városi 

 

4 Dugódíj – de hogyan? Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés. Levegő Munkacsoport, 

2013, https://www.levego.hu/site/assets/files/2124/dugodijtanulmany20130424_0.pdf 

5 Legyen végre dugódíj Budapesten! Levegő Munkacsoport, 2015, 

https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf 

6 Tarlós István a miniszterelnökhöz fordul a BKV finanszírozása és a dugódíj ügyében. 2015. szeptember 18. 

http://budapest.hu/Lapok/2015/tarlos-istvan-a-miniszterelnokhoz-fordul-a-bkv-finanszirozasa-es-a-dugodij-

ugyeben.aspx 

7 Urban mobility. Európai Bizottság, https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en 

8 INRIX 2018 Global Traffic Scorecard, http://inrix.com/scorecard/ 

https://www.levego.hu/site/assets/files/2124/dugodijtanulmany20130424_0.pdf
https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf
http://budapest.hu/Lapok/2015/tarlos-istvan-a-miniszterelnokhoz-fordul-a-bkv-finanszirozasa-es-a-dugodij-ugyeben.aspx
http://budapest.hu/Lapok/2015/tarlos-istvan-a-miniszterelnokhoz-fordul-a-bkv-finanszirozasa-es-a-dugodij-ugyeben.aspx
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
http://inrix.com/scorecard/
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területek 2013-ban az 5 legzsúfoltabb között voltak Európában (a tényleges sebesség és az 

akadálymentes sebesség átlagos arányát tekintve).”9 Mivel 2013 és 2018 között Budapesten 94 

ezerrel, Pest megyében pedig 116 ezerrel nőtt a személyautók száma10, a helyzet nyilvánvalóan 

tovább romlott az elmúlt hat évben. 

Óvatosságból tételezzük fel, hogy Budapesten mindössze a GDP 1 százalékára tehető a 

torlódások miatti veszteség. Mivel fővárosunk termeli az ország GDP-jének 40 százalékát, 

egyszerűen kiszámolhatjuk, hogy 2018-ban legalább 170 milliárd forintra rúgott a dugók okozta 

veszteség Budapesten. Magyarországon évente több mint 5 milliárd eurót (1700 milliárd 

forintot) tesz ki a légszennyezés okozta egészségi kár az Európai Bizottság adatai szerint.11 

Jelentős az épületekben, hidakban, műemlékekben, a növényzetben okozott károk is, de itt csak 

az egészségi károkat vesszük számításba. Lakosságarányosan számolva, Budapesten az is 

mintegy 300 milliárd forintunkba kerül évente. Ha feltételezzük, hogy a légszennyezés okozta 

károk 25 százalékkal csökkennek a városi útdíj bevezetésének hatására, akkor évente további 

75 milliárd forint veszteséget kerülhetünk el. 

A városi útdíj bevezetését komoly kommunikációs munka kell, hogy megelőzze.12 Ahhoz, hogy 

az útdíj bevezetését a fővárosi lakosság támogassa, elengedhetetlen az útdíjból származó 

bevétel értelmes, átlátható felhasználása is. Az említett tanulmányunkban azt javasoltuk, hogy 

a bevételeket a közösségi közlekedés, illetve a közlekedési infrastruktúra javítására fordítsák. 

Valószínű azonban, hogy a társadalmi támogatottságot még inkább lehetne növelni azzal, ha 

keletkező bevétel egy részét visszajuttatnánk a lakosság részére – egyenlő mértékben minden 

budapesti lakosnak (kivéve azokat a háztartásokat, ahol az átlagosnál jóval magasabb az egy 

főre jutó jövedelem). Így legalább kis részben ellentételezni lehetne számukra azokat a károkat, 

amelyeket a gépjármű-közlekedés miatt elszenvedtek.  

A városi útdíjfizetés rendszere igazságos, érvényesíti „a használó fizet” és „a szennyező fizet” 

elvet, ráadásul a budapesti lakosok túlnyomó részének előnyös lenne. Ez különösen 

szembetűnő, ha figyelembe vesszük, hogy egy átlagos munkanapon a budapesti lakosoknak 

csak kevesebb mint 20 százaléka ül személygépkocsiba, az autózás okozta hátrányok 

(kiemelkedően a légszennyezés) viszont a lakosság 100 százalékát sújtják. A 20 százalék 

autózót pedig ma még rendszeresen sújtják a torlódások és az ezekből fakadó időveszteség és 

stressz is. A dugódíjként is funkcionáló városi útdíj az ő számukra teheti egyenletesebbé, 

kiszámíthatóbbá a forgalmat.  

Véleményünk szerint a gépjármű-forgalom 10-12 százalékos csökkenését eredményező 

mértéjű útdíj bevezetéséhez nem szükségesek nagyívű, költséges kiegészítő intézkedések (a 

tömegközlekedési kapacitások nagyságrendi növelése, P+R parkolók létesítése stb.). 

 

9 2016. évi országjelentés – Magyarország, amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és 

kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza. Bizottsági szolgálati munkadokumentum, 

SWD(2016) 85 final, Brüsszel, 2016.2.26., http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf  

10 KSH (2019): Közúti személygépjárművek száma év végén (db), http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp  

11 Clean Air Dialogue between the Commission and Hungary promotes measures for cleaner air. Európai 

Bizottság, 2017, https://ec.europa.eu/environment/pdf/05_10_2017_news_en.pdf 

12 A “Legyen végre dugódíj Budapesten!” című tanulmányunkban a kommunikációra is tettünk néhány 

javaslatot.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_hu.pdf
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
https://ec.europa.eu/environment/pdf/05_10_2017_news_en.pdf
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Véleményünket arra alapozzuk, hogy a 2008-as pénzügyi válság hatására mintegy 13 

százalékkal csökkent Budapesten a gépjármű-forgalom anélkül, hogy ez fennakadást okozott 

volna a tömegközlekedésben. (Természetesen az útdíjtól függetlenül is javítani kell a 

tömegközlekedési szolgáltatások színvonalán, ösztönözni a közautó- és telekocsi-használatot, 

javítani a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeit stb.)  

A legfontosabb szempont azonban a lakosság egészsége. Budapesten az asztmás gyermekek 

száma évről évre nagymértékben növekszik: 2001 és 2017 között (azaz mindössze 16 év alatt) 

megkétszereződött. Az adatok arra utalnak, hogy amennyiben nem történik érdemi intézkedés, 

akkor ez a szomorú tendencia tovább fog folytatódni. A hivatalos nyilvántartás szerint az 

asztmás gyermekek száma a fővárosban már megközelíti a 15 ezret,13 ugyanakkor az Asztmás 

és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) szerint a hivatalosan nyilvántartottnál 

jóval nagyobb a számuk, mivel sokan nem kerülnek be a nyilvántartásba. Szintén az ABOSZ 

szerint általános tapasztalat, hogy amikor ezek a gyermekek néhány napot tiszta levegőjű 

területen töltenek el, tüneteik jelentősen enyhülnek, esetenként meg is szűnnek. A Kormány és 

a Fővárosi Önkormányzat alapvető közös célja egy gyermekbarát politika folytatása, a városi 

útdíj pedig éppen ezt a különösen érzékeny, ráadásul a szennyezést semmilyen módon 

befolyásolni nem tudó társadalmi réteget védené. 

A fenti indokok alapján kérjük, hogy a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat működjön együtt 

annak érdekében, hogy 2020-ban Budapesten bevezetésre kerüljön a napi Budapest-matrica, 

2021-ben pedig a kilométer- és szennyezésarányos városi útdíj. 

Kérjük, hogy az általunk javasolt városi útdíjjal, illetve az annak bevezetését megelőző napi 

Budapest-matricával kapcsolatban szíveskedjenek számunkra eljuttatni az álláspontjukat.  

Köszönettel és üdvözlettel: 

 

 

 Vargha Márton Lukács András 

 közlekedési témafelelős elnök 

 

 

13  KSH (2019): Gyermekek betegségei, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp?wcfc57795f1=x  

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp?wcfc57795f1=x

