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A Szövetségi Parlament 2001. december 13-i 208. Ülésén elfogadta a Közlekedési, Építési és Lakásügyi
Bizottság határozati javaslatát (a Szövetségi Parlament 14/7822 sz. irata), melyben arra kérték a Szövetségi Kormányt, hogy alaposan vizsgálja meg, milyen hatásai lehetnek a tehergépjárművekre kiszabott
úthasználati díjak bevezetésének az agglomerációs körzetekre, lakókörzetekre és a határos területekre,
és az úthasználati díjfizetési kötelezettség bevezetését követő egy év múlva, 2005. január 1-jén tegyen
erről jelentést a Szövetségi Parlamentnek. Az ehhez szükséges tanulmányokat egy munkacsoport fogta
össze, melynek tagjai voltak a Szövetségi Közlekedési, Építési és Városfejlesztési Minisztérium (BMVBS)
és öt szövetségi tartomány, úm. Északrajna-Vesztfália (tartományi illetékesség), Baden-Württemberg,
Brandenburg és Rajna-Pfalz, valamint Hessen (2005 után). A vizsgálatok eredményeit a mellékletként
csatolt közös munkacsoporti jelentés foglalja össze, melyet Északrajna-Vesztfália tartomány átad a tartományi közlekedési miniszterek konferenciájának.
Az elemzések elsősorban a 2005. év 2. negyedének automatikus tartós számlálóállomásainak adataira
épülnek. Azt, hogy a forgalom a következő években hogyan helyeződik át, csak becsülni lehet. Elsősorban az állapítható meg, hogy az úgynevezett „belengési folyamat” még nem fejeződött be. Emiatt folyamatosan vizsgálják majd a helyzet további alakulását. Az elemzések összességében azt mutatják, hogy
az úthasználati díjat kikerülő forgalmak nem jelentenek nagy területre kiterjedő problémát. Ugyanakkor
meg lehet állapítani a forgalom áthelyeződésének súlypontjait. Itt elsősorban jól kiépített szakaszokról van
szó, melyek kiépítési színvonaluknak köszönhetően ezt a forgalmat fel tudják venni (pl. autópályához
hasonló kiépítés), és már a tehergépjármű úthasználati díj bevezetése előtt is átlagon felüli forgalomterhelést mutattak. Céljuknak megfelelően ezek az utak alkalmasak a tehergépjármű forgalom befogadására is.

1

Összességében csak elvétve fordulnak elő olyan szövetségi közutak, ahol nagy forgalomáthelyeződések
figyelhetők meg.
Az ezeknek a kikerülő forgalmaknak a csökkentésére irányuló lehetséges intézkedések megítélésében
különböző szempontok játszanak szerepet, mint pl. szakasz-/forgalom-karakterisztika, baleseti események, helyi sajátosságok, a gazdasági forgalom igényei, az úthasználati díj kivetésének hatásai, stb. Ezeket a paramétereket a szükséges helyi ismeretek miatt csak a tartományi közigazgatási szervek tudják
részletekbe menően megítélni. Ebből kiindulva az a megegyezés született minden tartománnyal, hogy
mindazokat a szakaszokat, ahol jelentős, az úthasználati díjat kikerülő forgalom jelentkezik, külön-külön
fogják vizsgálni. Ehhez a tartományi közigazgatási szervek rendelkezésére bocsátották a számítások
eredményeit. Ezzel kapcsolatban a tartományok mérlegelni fogják, hogy egy adott szakasszal kapcsolatban terjesszenek-e javaslatot a BMVBS elé az úthasználati díj kivetésére, vagy pedig a Közúti Forgalmi
Szabályzat (KRESZ, Németországban StvO) 45. § értelmében szükséges-e valamilyen intézkedést hozni.

A Közlekedési, Építési és Városfejlesztési Szövetségi Minisztérium 2005 decemberében kelt iratával a
Német Szövetségi Parlament 2001. december 13-iki Határozata szerint beterjesztve (14/7822 sz. szövetségi irat).
A „Forgalom áthelyeződése a tehergépjárművekre kivetett úthasználati díj miatt” SzövetségTartományok-Munkacsoport résztvevőinek záróhatározata:
– Szövetségi Közlekedési, Építési és Lakásügyi Minisztérium (vezetés)
– Közúti Szövetségi Hivatal
– ÉszakRajna-Vesztfália tartomány közlekedési, energiaügyi és területtervezési minisztériuma
– Baden-Württembergi belügyminisztériuma
– Brandenburg infrastruktúra és területrendezési minisztériuma
– Hessen gazdasági, közlekedési és területfejlesztési minisztériuma (2005 óta)
– Rajna-Pfalz közúti és közlekedési szövetségi üzeme
– IVV-Aachen mérnökcsoport
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Bevezetés/korábbi vizsgálatok
A tehergépjárművek útszakaszhoz kötött úthasználati díjának bevezetésével összefüggésben a Német
Szövetségi Parlament 2001 végén felszólította a szövetségi kormányt, hogy részletesen vizsgálja meg,
milyen hatásai vannak a tehergépjárművek úthasználati díjának az agglomerációs területekre, lakókörzetekre és a határos területekre, hogy ennek alapján szükség esetén meg lehessen hozni a megfelelő ellenintézkedéseket. Hasonlóképpen a közlekedési miniszterek konferenciája 2002. április 22-23-án úgy határozott, hogy testületeikben foglalkoznak ugyanezzel a kérdésfelvetéssel. Ebből kiindulva 2003 elején a
Szövetség és a tartományok közösen rögzítették, előzetes és utólagos összehasonlítások keretében
megvizsgáltatják a forgalom áthelyeződésében bekövetkezett változásokat. Az ehhez szükséges tanulmányokat egy munkacsoport gondozta, melynek tagjai a Szövetségi Közlekedési, Építési és Lakásügyi
Minisztérium (BMVBW), a Közúti Szövetségi Hivatal (BASt) és az öt szövetségi tartomány: ÉszakrajnaVesztfália (a tartományok felelőse), Baden-Württemberg, Brandenburg, Rajna-Pfalz és Hessen (2005 óta)
voltak.
A szövetségi autópályák használatáért Németországban a bel- és külföldi tehergépkocsiknak ≥ 12 t megengedett összsúly után 1995. január elseje óta kell fizetniük. Ez kezdetben időarányos autópályadíjat
jelentett (az úgynevezett Euro-matrica). Ennek a díjnak a lépcsői a használati időtartam
(nap/hét/hónap/év) mellett a tengelyszámhoz (≤ 3 tengely / ≥ 4 tengely), 2001. április 1-je óta pedig 3
károsanyag-kibocsátási osztályhoz (Euro 0 / Euro I / Euro II és jobb) igazodtak.
Ezt a díjat 2003. augusztus 31-ig kellett fizetni. Az időarányos díj nem vette figyelembe a szövetségi autópályák használatának mértékét és így a ténylegesen megtett úthosszakat sem. Ezért az időarányos fizetést szakaszarányos díjfizetéssel váltották fel, amit 2005. január 1-től kell leróni.
A lehetséges forgalom-áthelyeződések becslésére már a tehergépjármű úthasználati díj bevezetésétől
kezdve különböző szervek végeznek vizsgálatokat. Egy 2001. évi vizsgálat, melyet a BMVBW megrendelésére végzetek, arra az eredményre jutott, hogy az autópályákon 25-35 Pfennig/km összegű úthasználati
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díj bevezetése az autópályák fizetős tehergépjármű fogalmának kilométer-teljesítményében 1-1,7 százalékos csökkenését idézi elő, ami az ország közútjain a kisebb forgalmi értékek miatt 2,2-3,9 százalékos
megtett kilométer-növekedéshez vezet.
A Prognos AG Basel 2002-ben készült úgynevezett „útköltség-szakvéleményében” az útköltségek számításának keretében egy 5%-os átalányértéket vettek alapul az áthelyeződés becsléséhez.
A Környezetvédelmi Szövetségi Hivatal megbízásából 2001-ben tanulmány készült „Elvárások a közúti
áruforgalom környezetarányos nehézgépjármű-adóztatásával szemben” címmel. Ezeknek a modellszámításoknak az alapján a díjköteles tehergépjárművek esetében az autópályák kilométer-teljesítményének
2,2-3,3 százalékos visszaesését várták. Ennek következtében a számítások szerint a kilométerteljesítmény az alárendelt úthálózatban 5,5-8,1 százalékban növekedett volna.
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Vizsgálati módszer

Az utak besorolása szerint (autópálya, országút, stb.) korábban egyetlen szerv sem értékelte ki a ≥ 12 t
összsúlyú tehergépjárművek kilométerteljesítményét. Ezért először is létre kellett hozni a megfelelő kiindulási adatokat. Erre tekintettel az áthelyeződési hatások mennyiségi kiértékelése érdekében két vizsgálati
stratégiát követtek: A tartós számlálóhelyek adatinak modellszámításai (pályadíjjal/pályadíj nélkül összehasonlítás) és kiértékelései (előtte/utána-összehasoníltás). A két vizsgálati megoldás eredményeit végül
egybevetették.
(a) Modellszámítások végzése
A modellszámításokat az IVV-Aachen a szövetségi közlekedési útvonalterv (BVWP) számításai alapján
végezte el. A forgalomáthelyeződések számításához a német úthálózat forgalmi terheléseit útvonalválasztás-szimulációk segítségével két tervezési esetre határozták meg:
– nincs úthasználati díjfizetési kötelezettség (- útdíj nélküli eset)
– 12,4 Cent használati díj egy autópályakilométerre számítva ≥ 12 t összsúlyú tehergépjárművek esetén
(= útdíj nélküli eset). Az útdíjjal és útdíj nélkül esetek forgalomterheléseinek összehasonlításából kapjuk az egyes útszakaszok útdíjfüggő plusz és mínusz terhelését.
A tehergépjárművek forgalomárainak útvonalválasztását szimulálva egy olyan eljárást hajtottak végre,
melyet a BVWP keretében fejlesztettek ki és ellenőriztek a gyakorlatban. A szimulációk során minden
szakaszra fajlagos ellenállásokat (idő + költség) vettek figyelembe. Az útdíjas esetben az autópálya szakaszok ellenállásaihoz hozzászámították az úthasználati díjakat is.
Az útvonalválasztás szimulációját emellett a 0.00-tól 24.00 óráig (nappali forgalom) és a 22.00-tól 6.00
óráig (éjszakai forgalom) terjedő időszakra elkülönítve is elvégezték.
Az útdíjas esetben meghatározó jelentősége volt azon költségelőny mennyiségi meghatározásának is,
ahonnan kezdve az útdíjas tehergépjárművek letérnek az autópályáról azért, hogy az alsóbbrendű országúthálózat olcsóbb útvonalait választva jussanak célba. Ezt a küszöbértéket iterálással határozták
meg, amikor is a szimulációs eredményeket minden esetben összehasonlították azokkal az áthelyeződési
mennyiségekkel, melyeket tartós számlálások alapján határoztak meg.
A forgalomszimulációk elvégzéséhez a BVWP 2003 alapadatait használták fel, melyeket a jelen vizsgálatokhoz aktualizáltak. Ezek az alapadatok egyebek mellett a következők voltak:
– A szövetségi távolsági úttervezés úthálózat modellje, melyet a 2005. január 1-jei hálózati szintre aktualizáltak
– A személygépkocsi és a tehergépjármű forgalom forgalomáramai, melyeket a 2004/2005-ös szintre
aktualizáltak
– A forgalomszimuláció algoritmusai
A modellszámítások eredményeivel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy itt olyan becslésekről van
szó, melyekhez bizonyos ingadozó mozgások kapcsolódnak. Erre tekintettel a modellszámítások eredményeit terhelésosztályokban mutatták ki. Az 50 tehergépjármű/24 óránál kisebb díjelkerülő forgalommal
kapcsolatban nem lehet megállapításokat tenni.
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(b) Az automatikus tartós számlálóhelyek kiértékelései
Az automatikus tartós számlálóhelyek adatai alapján a Közúti Szövetségi Hivatal vizsgálta a díjbevezetés
előtt és utáni helyzet összehasonlításával kapcsolatos forgalomáthelyeződést. A vizsgálat alá vont tartós
számlálóhelyek hálózata a német távolsági közutakon jelenleg 1.300 tartós számlálóhelyet foglal magába,
melyek közül kb. 600 autópályákon és kb. 700 közutakon található. Ezeken a számlálóhelyeken, melyek
általában hosszabb szakaszvonalakat reprezentálnak, vizsgálják a díj bevezetése előtti és utáni helyzet
összehasonlításával a forgalom alakulását. A 12 t-nál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek saját járműfajtaként ill. –csoportként történő mérése az automatikus tartós számlálóhelyeken nem lehetséges. A díjköteles tehergépjárműveket azonban minden esetben tartalmazzák a következő járműfajták ill. ezekkel a
járműfajtákkal jórészt azonosak.
– tehergépjármű > 3,5 t összsúllyal utánfutó nélkül
– tehergépjármű > 3,5 t összsúllyal utánfutóval
– nyerges vontató
Ez a három járműfajta együttesen a „nehéz áruforgalom” (SGV) járműcsoportot alkotja, melyekre a következő elemzések kiterjednek.
Az automatikus tartós számlálóhelyek adatait folyamatosan mérik, és így egy díjbevezetés előtti és díjbevezetés utáni összehasonlításhoz rendelkezésre állnak. Tekintettel arra, hogy a tartós számlálóhelyek óra
pontossággal mérik az adatokat, ezért ezeknek az adatoknak a segítségével a nap különböző szakaszaiban elemezhetők a különböző áttevődések.
A Közúti Szövetségi Hivatal kifejlesztett egy eljárást, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen tartós számlálóhelyeken megjelenítsék a nagy volumenű forgalomban bekövetkező lehetséges változásokat. Erre egy
összegvonal használható, ahol összeadódnak egy év különálló napi értékei. Így az összes napi érték öszszege egy év forgalommennyiségének felel meg (lásd 1. ábrát). Különösebb behatások nélkül ebből az
összegvonal jó közelítéssel egyenes vonalú növekedése adódik, amint az az 1. ábrán bemutatott példából
látható. Ennek a növekedésnek az ismeretében megbízhatóan regresszió-analitikai módszerrel prognosztizálható a további „normál” forgalomalakulás.
Ha egy olyan esemény következik be, amely a forgalmi történés ugrásszerű növekedését vonja maga
után, ebben az egyenes vonalú növekedésben törés következik be. Ilyen események lehetnek például
forgalom-engedélyezések (pl. egy adott helység megkerülésére) vagy akár az Eu keleti bővítése is, ami
Csehország és Lengyelország határán ugrásszerű forgalomnövekedéshez vezetett. De ugyanilyen esemény a tehergépjármű autópályadíj bevezetése is, ami különleges forgalomalakulásokhoz vezethet. Ha ez
az ugrásszerű növekedés 2005. január elsejére esik, abból lehet kiindulni, hogy ezeknél a plusz járműveknél 12 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművekről van szó, tekintve, hogy kizárólag nehéz haszonjárműveknél vetődik fel a csábítás, hogy az alacsonyabb rendű úthálózatot vegyék igénybe.
Ez lehetővé teszi, hogy a ténylegesen számlált forgalommennyiség és a 2004. év forgalommennyiségéből
prognosztizált összegvonal különbségéből meghatározzuk az úthasználati díjhoz kötődő növekedést. A
bemutatott úgynevezett ”kumulált eljárással” meghatározhatók azok a forgalomáthelyeződések, melyek a
tehergépjármű úthasználati díj bevezetésére vezethetők vissza. Erről az eljárásról elmondható, hogy minden más becslési eljáráshoz hasonlóan meghatározott bizonytalanság jellemzi. Az eljárás például akkor
érkezik el lehetőségei határára, ha a tehergépjármű úthasználati díj bevezetése egy másik eseménnyel,
mint pl. egy helységet elkerülő út megnyitásával esik egybe. Ebben az esetben ennek a két eseménynek
a hatásait már nem lehet elkülöníteni egymástól.
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1. ábra
Egy tartós számlálóhely napi értékeinek összegvonala a 2000-től 2003-ig terjedő időszakban
7026 „Maudach” számlálóhely

B 9 elsőrendű főútvonal

Napok

A 2. ábrából kitűnik,hogy a forgalom alakulásának (a napi értékek összegvonala) különböző változatai
lehetnek: Így olyan útvonalszakaszok is láthatóvá válnak, melyeket megkerülő szakaszokként való alkalmasságuk tekintetében tehergépjármű vezetők teszteltek, melyek azonban nem bizonyultak ilyennek.
Ilyen értelemben meg kell különböztetni a tartós forgalomáthelyeződéssel rendelkező vagy anélküli szakaszokat azoktól, melyeken kezdetben jelentkezett forgalomáthelyeződés, amely azonban később megszűnt.
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2. ábra
A forgalom alakulásának változata a tehergépjármű úthasználati díjak bevezetése után

Útdíj előtt

útdíj után

Állandó forgalomáthelyeződéssel

Kezdeti forgalomáthelyeződéssel

Forgalomáthelyeződés nélkül

Nap
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Általános forgalomalakulás

A korábbi évek futásteljesítmény adatai csak a nehézgépjármű forgalommal kapcsolatban állnak rendelkezésre. Ez a 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyt képviselő, utánfutóval ellátott és anélküli tehergépjárművekből, nyerges vontatókból és autóbuszokból tevődik össze. Az elmúlt évek forgalomalakulásából kitűnik,
hogy a nehézgépjármű forgalom éves menetteljesítményei az autópályákon az 1995. évi 25,3 milliárd
jármű-km-ről 2004-re 33,7 milliárd járműkilométerre növekedtek (3. ábra). Az átlagos napi forgalomerősség (DTV) ugyanebben az időszakban 6 070 jármű/24 óráról 7 600 jármű/24 órára emelkedett.
Míg a nehézgépjármű forgalom éves menetteljesítményének növekedése a 90-es évek végén évente még
kb. 5 százalék volt, ugyanezek az éves növekedések a 2000. évtől kezdődően visszaestek mintegy 2
százalékra. Az elsőrendű főútvonalakon viszont a nehézgépjármű forgaloméves menetteljesítménye kb. 9
milliárd jármű-km-nél stagnál. A 765 jármű/24 óra értékkel a DTV is 2004-ben ugyanabban az időszakban
stabilizálódott (755 jármű/24 óra 1995-ben).
Az elsőrendű főútvonalakon bekövetkezett stagnálás ellenére a forgalomterhelés jelentősen ingadozott
(növekedések és visszaesések) az egyes útszakaszokon. A nehézgépjármű forgalom 100 százalékot
messze meghaladó nagyságrendű növekedését vagy 80 százaléknál nagyobb visszaesését rendszeresen
(évente) kell vizsgálni az útszakaszokon. Ennek oka többek között a forgalom áthelyeződése újonnan
épített szakaszokra (pl. autópályákra, elkerülő utakra), a településszerkezeti változások (pl. ipartelep létrehozása) vagy időközönkénti áthelyeződések útépítések miatt. A 2004. év különlegességeként kell megemlítetni az EU keleti bővítését, ami elsősorban a határmenti területeken idézett elő 200 százalékot meghaladó forgalomnövekedést a nehézgépjármű forgalomban.
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3. ábra
A nehézgépjármű forgalom futásteljesítményének alakulása (tehergépjármű > 3,5 tonna
összsúllyal, utánfutóval vagy anélkül + nyerges vontatók + buszok) autópályákon
és településen kívüli elsőrendű főútvonalakon 1995-től 2004-ig

pirossal: autópályák
kékkel: településeket elkerülő országutak

A vizsgálatok eredményei
A modellszámítás eredményei, valamint a tartós számlálóhelyek kiértékelései együttesen a következő
eredményekkel szolgálnak:
A forgalomalakulás elemzése éves szinten (2005/2004. évi havi összehasonlítás) a tartós számlálóhelyek
adatai alapján összességében nem egységes fejleményekről tanúskodik (4. ábra). A januári nagy növekedés (+12,6 százalék) azt igazolja, hogy a tehergépjármű úthasználati díj 2005. évi bevezetésével a
tehergépjármű vezetők kezdetben fokozottan tértek át kikerülő útvonalakra. A növekedések havi ingadozásai (minimális érték +4,7 százalékkal márciusban és maximális érték +9,4 százalékkal májusban) azt
mutatják, hogy eddig csak feltételesen lehetett belengési folyamatot tapasztalni. Ez azonban részben arra
vezethető vissza, hogy a 2005. és 2004. évben más időpontokra estek a szabadságolások.
Ebben az elemzésben a úthasználati díj okozta forgalomáthelyeződések mellett olyan jelenségek is közrejátszottak, melyeknek semmi közük nem volt az úthasználati díjak bevezetéséhez, és így ezekben a
számokban a teljes forgalomalakulás visszatükröződik.
Ennek a belengési folyamatnak, valamint annak a körülménynek a tükrében, hogy a 2. negyedév általában csak kis mértékben tér el a forgalomterhelés éves átlagától (éves DTV), a következő elemzések kizárólag a 2. negyedév adataira épülnek.
A tartós számlálóhelyeken mért tehergépjármű forgalom forgalomterheléseinek összehasonlítása 2004 és
2005 között (adatbázis: 2. negyedév) azt mutatja, hogy az elsőrendű útvonalhálózatban nem következett
be a forgalmi események egyenletes változása, hanem az előző évekhez hasonlóan növekedések és
csökkenések egyaránt megfigyelhetők voltak (3. ábra).
A nehézgépjármű forgalom alakulása az elsőrendű főútvonalakon összességében nagyon eltérő jellegzetességeket mutat. Növekedések és csökkenések egyaránt megfigyelhetők. Ugyanakkor a forgalomalakulás
nagy számú számlálóhelyen is stagnál.
Amennyiben viszont a megállapított növekedéseket a tehergépjármű úthasználati díjak bevezetése okozza, ez csak a fent bemutatott úgynevezett „kumulált eljárás” segítségével az egyes számlálóhelyek öszszegvonalainak alapján határozható meg.
A német-cseh határtérségben például növekedések következtek be a tehergépjármű forgalomban, melyek
összefüggésben állnak az EU 2004. május elsején bekövetkezett keleti bővítésével. Az EU keleti bővítése
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által előidézett forgalomnövekedések viszont nem korlátozódtak a követlen határtérségre, hanem hoszszabb szakaszokon át benyúlnak az ország belsejébe is.
A B170-esen a „Possendorfer Berg” számlálóhely példájából (6. ábra) kitűnik, hogy a tehergépjármű forgalom ugrásszerű növekedése egyértelműen összefügg az EU keleti bővítésének napjával (2004. május
elseje). Nem mutatható ki viszont olyan további növekedés, amely összefüggésbe lenne hozható a tehergépjármű úthasználati díjjal.
4. ábra
A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek átlagos napi forgalomerősségének (DTV)
alakulása Németország elsőrendű útvonalain – 2005/2004 havi összehasonlítás
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A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek átlagos napi forgalomerősségének (DTV)
alakulása a tartós számlálóhelyeken az elsőrendű utakon
– a forgalom általános alakulása (a díjnövekedésekkel együtt) 2004-/2005-ben (2. negyedév) –

Forrás: BASt
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6. ábra
A „Possendorfer Berg” tartós számlálóhely elhelyezkedése (B170)

10

7. ábra
A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek összegvonala (SGV) a „Possendorfer
Berg” számlálóhelyen (B170)
„Possendorfer Berg” számlálóhely

B170 elsőrendű főútvonal

2004. május 1.
Az EU keleti bővítése

A forgalom tényleges
alakulása

A forgalom prognosztizált „normál” alakulása

Díjfüggő forgalomáthelyeződések olyan szakaszokon jelentkeznek, ahol a tehergépjármű forgalom napi
értékeinek összegvonala 2005. január elseje után hirtelen megugrik. A B9 elsőrendű főútvonalon elhelyezett schweigenheimi tartós számlálóhelyen (8. ábra) kitűnik, hogy itt a forgalomnövekedés nagyrészt a
tehergépjármű úthasználati díjak bevezetésére vezethető vissza (9. ábra). Ennek részarányát a bemutatott számítási módszerrel lehet megbecsülni.
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8. ábra
A „Schwegenheim” tartós számlálóhely elhelyezkedése (B9)

12

A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek összegvonala (SGV) a „Schwegenheim”
számlálóhelyen (B9)
Schwegenheimi számlálóhely

B9 elsőrendű főútvonal

A forgalom tényleges alakulása

A forgalom prognosztizált „normál” alakulása

1. 2004. január

2005. január 1.

Függőleges tengelyen:
A nehézáruforgalom (SGV) járműveinek száma

A tartós számlálóhelyek adatai összességükben azt mutatják, hogy ott jelentkeznek áthelyeződési súlypontok, ahol az elsőrendű főútvonalakat magas kiépítettségi szint (ún. autópálya-jellegű kiépítettség, kis
számú áthaladás helységeken, stb.) jellemzi. Emellett itt elsősorban olyan szakaszokról van szó, melyeken a tehergépjármű úthasználati díj bevezetése előtt is átlagon felüli volt a tehergépjármű terhelés.
A napszaktól függő forgalomáthelyeződések felderítése érdekében a nappali forgalomra (6.00 órától
22.00 óráig) és az éjszakai forgalomra (22.00 órától 6.00 óráig) külön-külön végeztek elemzéseket.
A nagyobb forgalomáthelyeződések az éjszakai forgalomban (10. ábra) elsősorban azokat az elsőrendű
főútvonalakat érintik, ahol a nappali időszakban is nagyobb áthelyeződések voltak megfigyelhetők.
Az elsőrendű főútvonalakon viszonylag kisebb éjszakai forgalomáthelyeződések miatt ebben az időszakban a tehergépjárművek okozta növekedések az átlagosan +15,5 százalékos értékkel magasabbak, mint
a nappali forgalom +6,5 százalékos növekedése.
Az úgynevezett „kumulált eljárás” segítségével ugrásszerű változások nagyságrendje becsülheti meg a
tartós számlálóhelyeken és osztályozhatók az úthasználati díjtól függően, ha azok a 2005. január 1-vel
kapcsolatban jelentkeznek. Az elsőrendű utak tartós számlálóhelyeivel kapcsolatban ez az eljárás nyert alkalmazást. A 11. ábra kizárólag a tartós számlálóhelyek útdíjfüggő forgalomalakulását szemlélteti.
Tekintettel arra, hogy a tartós számlálóhelyek eredményei a forgalomalakulásokat csupán pontszerűen
képesek rögzíteni, és mivel ráadásul nem minden útszakaszt lehet tartós számlálóhellyel felszerelni, kiegészítő modellszámításokkal az egész hálózatra kiterjedő eredményeket határoztak meg, melyeket a
tartós számlálóhelyek adataival korrigáltak.
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A 12. ábra a modellszámítások eredményét a legalább 12 tonna összsúlyú tehergépjárművek útdíjfüggő
terheléskülönbségeként mutatja be (az egyes tartományok helyzetét a melléklet szemlélteti). Ehhez az
útdíjfüggő terhelésnövekedéseket öt áthelyeződési osztályba sorolták be. Amint az a 12. ábrából kitűnik, a
modellszámítások alapján a megállapított díjelkerülő forgalmak túlnyomórészt csupán az alsóbbrendű
úthálózatban idéznek elő kisebb terhelésváltozásokat, és nagyobb koncentrációk csak részben jelentkeznek.
A modellszámítások azt mutatják, hogy a nehéz tehergépjárművekkel lebonyolított utazásoknak több mint
97 százalékánál a korábban választott autópálya útvonalak a tehergépjármű úthasználati díj bevezetése
után is olcsóbbak, mint a nagyobbrészt az alsóbbrendű hálózatba irányuló új útvonalak.
A letérési potenciál becsléséből adódóan az utazások 3 százalékánál az alsóbbrendű hálózatra való letérés járatonként legalább 1 euró költségmegtakarítást eredményez. A letérési reakciók a járatoknak mindössze 0,3 százalékánál eredményeznek járatonként 10 eurónál nagyobb költségmegtakarításokat. Ez az
úthasználati díjra kötelezett tehergépjárművek esetében az elsősrendű utakon jelentkező teljes menetteljesítmény kereken 1,5 százalékát teszi ki.
A reprezentatív szakaszokon tartós számlálásokkal mért áthelyeződési volumenek alapján megállapítható, hogy általában akkor választják a gépjárművezetők a díjelkerülés megoldását, amikor a költségmegtakarítás járatonként legalább mintegy 4 eurót ér el és a járat összköltségének több mint 2 százalékát teszi
ki.
A menetteljesítmény áthelyeződései nagyrészt a távolsági forgalomban (50 km-nél hosszabb járattávolságok) jelentkeznek. A közeli forgalomban viszonylag kisebb mértékben mutatkoznak áthelyeződések. A
díjelkerülő forgalom esetén ugyanakkor regionális jellegű forgalomról is szó lehet, ahol egy távolsági forgalmi járat kiindulási és végződési pontja a díjelkerülő szakaszon helyezkedik el.
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A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek átlagos napi forgalomerősségének (DTV)
alakulása a tartós számlálóhelyeken az éjszakai időszakban 22 óra és 6 óra között az elsőrendű
utakon – a forgalom általános alakulása (a díjnövekedésekkel együtt) 2004-/2005-ben (2. negyedév) –
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11. ábra
Az átlagos napi forgalomerősség úthasználati díjtól függő növekedése 3,5 tonnánál
nagyobb összsúlyú tehergépjárművek esetén a tartós számlálóhelyeken Németország
elsőrendű főútvonalain
– becslés a 2005/2004. évi (2. negyedév) összehasonlítása alapján –

Forrás: BASt

16

12. ábra
A forgalom úthasználati díjtól függő növekedése legalább 12 tonna összsúlyú tehergépjárművek esetén
– áttekintés –

Forrás: IVV GmbH & Co. KG mérnökcsoport

Abból a feltételezésből kiindulva, hogy az év további alakulása megegyezik a 2. negyedévével (áprilistól
júniusig), a tartós számlálóhelyek adataiból Németország közútjai esetén a következő éves forgalomalakulásra lehet számítani:
Az elsőrendű főutakon a nehézáru forgalom átlagosan +7,6 százalékkal növekszik (+57 jármű/24 óra). A
kumulált eljárással számított díjfüggő növekedés +6,6 százalék (49 jármű/24 óra) és ennek megfelelően
az általános növekedés +1,0 százalék (+8 jármű/24 óra).
A 2005. évi járműterhelés becslésével így a helységeken kívüli utakon kb. +0,6 milliárd járműkilométer
(+8,0 százalék) növekedés várható. Az úthasználati díjakkal kapcsolatban jelentkező növekedés kb. 0,5
milliárd járműkilométerre (+6,9 százalékra) becsülhető.
A 11. ábrán bemutatott, az úthasználati díj következtében az elsőrendű utakon jelentkező többletterhelések távolság szerinti összefoglalása a 2. táblázatban látható. A modellszámításokból kitűnik, hogy az első-
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rendű főutak kb. 95 százalékán az úthasználati díj bevezetése következtében 150 tehergépjármű ≥ 12
tonna megengedett összsúly/24 óra alatti többletterhelés állapítható meg. Az elsőrendű utakon az útkilométer 0,7 százalékán 500 tehergépjármű ≥ 12 t megengedett összsúly/24 óra jelentkezik.
Az autópályákon a tartós számlálóhelyek adataiból kb. 450 tehergépjármű > 3,5 t megengedett összsúly/24 óra állapítható meg az átlagos napi forgalomerősségben (DTV). Az autópályákon mutatkozó viszszaesések az alacsonyabb rendű hálózatra való áthelyeződés (és így részben a menettávolságok ezzel
összefüggő lerövidülése) mellett a gépjármű-teherforgalom forgalomteljesítményének (különösen az üzemi forgalomban mutatkozó) általános visszaesésével, valamint az üres járatok visszaesésével magyarázhatók.

1. táblázat
Becslés a 3,5 tonna megengedett összsúlyú tehergépjárművek napi forgalomerősségének (DTV)
alakaulására (nehézáru forgalom) az elsőrendű főutakon
DTV-értékek

Változás 2005/2004
tgk > 3,5t zGG/24h

%

DTVhétfő-vasárnap

+57

+7,6

DTVhétfő-szombat éjjel

+15

+15,5

DTVhétfő-szombat nappal

+42

+6,5

DTVhétfő-szombat díjfüggő

+49

+6,6

2 . tá b l á za t
Többletterhelés az elsőrendű utakon a díjelkerülő forgalom következtében
Többletterhelés/munkanap1)
DTVW

1)

5

Elsőrendű főút kilométe
Helyközi és helyi

[tgk > 12t megengedett összsúly]

(kerekített értékek)

(teljes távolság aránya)

< 50
50 – 150
150 – 250
250 – 500
> 500

30.100
9.000
1.200
600
300

73,1%
21,8%
2,9%
1,5%
0,7%

hétfő-vasárnap (a szünidei munkanapok nélkül)

A lehetséges intézkedések

A Szövetség-Tartományok-Munkacsoport behatóan foglalkozott a lehetséges kritériumok kérdésével (pl.
az elsősrendű utak bevonása az úthasználati díjrendszerbe) és egyéb megoldásokkal. Az intézkedések
megítélését illetően a következő szempontok játszanak szerepet:
– szakaszjellemzők
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– forgalomjellemzők
– baleseti események
– helyi sajátosságok
– a gazdasági forgalom jellemzői
– az úthasználati díjak bevezetésének hatásai
Mindezeknek a szempontoknak az általános vizsgálata azt mutatja, hogy a lehetséges intézkedések megítéléséhez önmagában a határértékek rögzítése (például a +250 tehergépjármű ≥ 12 tonna megengedett
összsúly/24 óránál nagyobb növekedés) önmagában nem lenne elegendő, mivel a forgalmi összterhelés
ugyanúgy, mint a nehéz tehergépjárművek teljes száma a 2004. évben, de a szakaszjellemzők is meghatározó mutatók lehetnek a kiértékelésben. Különösen érzékeny területeken a kisebb értékek is jelentős
többletterhelésre utalhatnak. Éppen ezért nem került sor rögzített határ- ill. küszöbértékek rögzítésére,
mivel ezek nem tekinthetők alkalmas, minden elvárásnak megfelelő ismérvnek.
A „Törvény szakaszfüggő díjak bevezetésére az elsőrendű főutak nehéz haszonjárművekkel való igénybevételéhez (Autópályatörvény, ABMG)” értelmében a díjfizetési kötelezettség csak akkor terjeszthető ki
az elsőrendű utakra, ha ez biztonsági okok miatt indokolt. Szimuláció segítségével nem végezhető biztonságelemzés. Ehhez nem elegendő pusztán a forgalom alakulásának az ismerete. Egy útszakasz forgalombiztonságának szükséges megítélésével kapcsolatban elsősorban a következő szempontokat kell
figyelembe venni:
– egyedi baleseti súlypontok/baleseti gyakoriságok
– átlagon felüli baleseti események az útszakaszon (baleseti gyakoriság/baleseti sűrűség)
– a biztonság szempontjából különösen fontos útszakaszok (a helységeken való (közeli) áthajtások száma/hossza, hiányzó gyalogjárók száma/hossza, érzékeny körzetek, mint pl. óvodák, iskolák)
Ezeket az említett paramétereket ill. ismérveket a szükséges helyi ismeretek miatt csak a tartományi közigazgatási szervek tudják részletekbe menően megítélni. Ebből kiindulva az a megegyezés született minden tartománnyal, hogy mindazokat a szakaszokat, ahol jelentős, az úthasználati díjat kikerülő forgalom
jelentkezik, külön-külön fogják vizsgálni.
5.1 Úthasználati díj bevezetése elsőrendű főútvonalakon
Az Autópályatörvény 1. § 4. bek. Felhatalmazza a Szövetségi Közlekedési, Építés- és Lakásügyi Minisztériumot, hogy az Európai Közösségek Bizottságának az 1999/62/EK Irányelv 7. cikkely, 2. bek. B. betű i
szám szerinti meghallgatása után és a Szövetségi Parlament jóváhagyásával kiterjessze az elsőrendű
főutak pontosan megjelölt szakaszaira, amennyiben ezt biztonsági okok indokolják. Más besorolású utakon az úthasználati díjak bevezetését az Autópályatörvény nem teszi lehetővé.
Ha az elsőrendű főutakon is bevezetik az úthasználati díjat, tekintettel kell lenni arra, hogy ezzel a díjelkerülő forgalom mellett díjfizetéssel sújtanák azt a regionális gazdasági forgalmat is, melynek az autópálya
nem lehet alternatívája. Az ilyen szakaszokra települt gazdaság következésképpen nem kerülhetné el az
adott területhez kapcsolódó hátrányokat. Ennek kiértékelése is csak az egyedi esetek vizsgálata keretében lenne lehetséges.
Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy az elsőrendű főutak bevonása a díjfizetős rendszerbe további forgalomáthelyeződést vonna maga után az alacsonyabb rendű úthálózatba. Erre tekintettel került
sor az elsőrendű főutak úthasználati díj alá vonásának hatáselemzésére modellszimulációk felhasználásával.
A modellszámítások abból indultak ki, hogy a teljes vonalhálózatra kiterjesztik az úthasználati díjat. A Toll
Collect üzemeltető társaság vizsgálatai azonban kimutatták, hogy az elsőrendű főutak teljes vonalhálózatát csak bizonyos feltételek mellett lehet bevonni az úthasználati díjrendszerbe (pl. akkor, ha az utakat
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autópályaszerűen építik meg). Ha azonban a leágazások túl sűrűn követik egymást, vagy ha egymáshoz
közel párhuzamos szakaszok futnak, előfordulhat, hogy az úthasználati díjak bevezetési ilyen szakaszokon csak aránytalanul nagy ráfordítás mellett lehetséges.
A modellszámítások vizsgálati eredményei a következő felismerésekre vezetnek (például a 13. ábrán):
– Amennyiben a díjfizetési kötelezettséget (12,4 Cent) kiterjesztik a különösen érintett elsőrendű főutak
használatára is, ez számos elsőrendű főúton csak részben idézi elő a díjelkerülő forgalom visszaterelődését az autópályákra. Ugyanakkor várható, hogy az autópályákról már „kiszorított” forgalom jelentős
része más (nem fizetős) elsőrendű és/vagy alacsonyabb rendű (nem fizetős) útra terelődik át.
– Az elsőrendű utak használatára vonatkozó díjfizetési kötelezettség ugyanakkor azoknak a szállításoknak az áthelyeződéséhez vezet, melyek már az autópályadíj bevezetése előtt a kikerülő utat választották. Ezeknek a forgalmaknak egy része más díjmentes szakaszokra (országos, tartományi, körzeti és
községi úthálózat) terelődik át.
13. ábra
Az elsőrendű főutak fizetőssé tételének hatásai
– Példa: fizetési kötelezettség a B4 / B209-en Braunschweig és Lüneburg között –

Forgalomáthelyeződések
kiválasztott elsőrendű főutak
fizetőssé tétele következtében
fizetős elsőrendű főút
országos autópályák
elsőrendű főutak
tartományi és állami főutak
naponta 250 tgk-nál nagyobb növekedés
naponta 50...250 tgk növekedés
naponta -50...50 tgk csökkenés ill. növekedé
naponta –250...-50 tgk tgk csökkenés
naponta –250 tgk fölötti csökkenés

5.2

Napszakfüggő díjszabás az országos autópálya hálózaton (éjszakai kedvezmény)
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A településeken áthaladó díjelkerülő forgalom különösen éjszaka háborgatja a lakosságot. Annak figyelembevétele mellett, hogy az éjszakai díjelkerülő letérések a nappalihoz képest viszonylag ritkábbak, vizsgálták, hogy ezt a forgalomáthelyeződést hogyan lehetne visszaszorítani oly módon, hogy az autópályákon a 22.00 és 6.00 óra közötti időszakban csökkentik az úthasználati díjat.
Az ezzel kapcsolatos szimulációkban abból indultak ki, hogy az éjszakai díj 6,2 Cent/km, ami 50 százalékos mérséklésnek felel meg. Az ily módon kieső bevételek kompenzálására feltételezték, hogy az úthasználati díj a 6.00 és 22.00 óra közötti időszakban 14,0 Cent/km-re emelkedik.
A szimulációk eredményeként arra számítanak, hogy jelentős mértékben csökken az éjszakai díjelkerülő
forgalom. Az még tisztázandó, hogy van-e lehetőség és mikor a technikai megvalósításra1). Ennek megfelelően a munkacsoport azon a véleményen van, hogy a díjelkerülő forgalom csökkentése érdekében a
jövőben tovább foglalkozik a napszakfüggő díjszabás lehetőségével.
1)

A napszakfüggő díj korrekt számítása csak az On-Board Unit (OBU, fedélzeti egység) segítségével oldható meg, mivel ez a készülék percre pontosan méri, hogy mikor halad át a jármű egy fizetős szakaszon, és így az elszámolás az adott időpontban érvényes
díjtételek szerint történhet. A kézi megoldás alkalmazásakor (terminál ill. az Internet igénybevételével) a fizetős utat az utazás
megkezdése előtt kell lekönyvelni. Ily módon előzetes számítások alapján meghatározható lenne, hogy a lekönyvelt utazásra mely
időpontban (és így milyen díjtétel szerint) kerül sor egy meghatározott szakaszon. Ezzel a differenciál adatgyűjtési eljárással jelenleg nem biztosítható az úthasználati díj automatikus és manuális rendszerben történő azonos számítása. Tekintettel azonban arra,
hogy az OBU használatát a diszkriminációs-mentesség elve alapján nem lehet kötelezően előírni, az úthasználati díjak napszakfüggő rögzítésére jelenleg még nincs lehetőség.

5.3

Forgalomkorlátozások (a Közúti Forgalmi Szabályzat 45. §-ának alkalmazása

A tartományok a Közúti Forgalmi Szabályzat (KRESZ) 45. §-a értelmében azonnali intézkedésként már
most is bevezethetnek forgalomkorlátozásokat (áthaladási tilalmakat). Erre az intézkedésre már néhány
esetben sor is került (pl. a B9-es lezárása Nierstein és Rheindürkheim között). Az intézkedések eredményeképpen bebizonyosodott, hogy ebben a térségben a forgalomnövekedés megállt, sőt végül vissza is
fordult. De a KRESZ 45. § alkalmazásakor is gondosan mérlegelni kell a regionális gazdasági forgalom
szempontjait.
Azért, hogy a jövőben a legalább 12 tonna összsúlyú tehergépjárművek településhatárokon túlmenő átmenő forgalma ne térhessen le a fizetős szakaszokról, módosítani kell a Forgalmi Szabályzat 45. §-át. Így
a forgalmi korlátozások a jövőben már akkor is elrendelhetők lennének, ha az úthasználati díjnak az
Autópályatörvény szerinti kivetése a legalább 12 tonna összsúlyú tehergépjárművekre jelentősen befolyásolná a forgalom alakulását.

6

Végkövetkeztetések

Az automatikus tartós számlálóhelyek adatai, valamint modellezési számítások alapján vizsgálták a szakaszfüggő tehergépjármű úthasználati díjak miatt bekövetkező forgalomáthelyeződéseket. Ezekhez az
elemzésekhez az automatikus tartós számlálóhelyek adatait egészen a 2005. év első feléig visszamenőleg lehetett felhasználni. A belengési folyamatnak (a megkerülő útvonalak fokozott vizsgálata), valamint
annak a körülménynek a tükrében, hogy a 2. negyedév általában csak kis mértékben tér el a forgalomterhelés éves átlagától (átlagos éves forgalomerősség), ezek az elemzések elsősorban a 2. negyedév adataira épülnek. Azt, hogy a forgalom a következő években hogyan helyeződik át, csak becsülni lehet. Elsősorban az állapítható meg, hogy az úgynevezett „belengési folyamat” a 2. negyedévben még nem fejeződött be. Emiatt folyamatosan kell majd a helyzet további alakulását vizsgálni.
Az eredmények kiértékelésénél tekintetbe kell venni, hogy az elvégzett számítások részben becslésekre
épülnek, melyekhez némi bizonytalanság kapcsolódik.
A nehézgépjármű forgalom forgalomalakulása az elsőrendű főútvonalakon összességében nagyon eltérő
jellegzetességeket mutat. Növekedések és csökkenések egyaránt megfigyelhetők. Ugyanakkor a forgalomalakulás nagy számú számlálóhelyen is stagnál. Az elemzések összességében azt mutatják, hogy az
úthasználati díjat kikerülő forgalmak nem jelentenek nagy területre kiterjedő problémát.
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Minthogy az elsőrendű főutakon a forgalomnövekedésnek számos oka lehet, így ezt nem kell feltétlenül
az úthasználati díj bevezetésével magyarázni (lásd például az EU keleti bővítésével kapcsolatban bekövetkezett forgalomnövekedést). Az átlagos napi forgalomsűrűség (DTV) növekedése az elsőrendű főutakon +7,6 százalék, míg az úthasználati díj bevezetésére visszavezethető forgalomnövekedés +6,6 százalékra tehető.
Ugyanakkor meg lehet állapítani a forgalom áthelyeződésének súlypontjait. Itt elsősorban jól kiépített szakaszokról van szó, melyek kiépítési színvonaluknak köszönhetően ezt a forgalmat fel tudják venni (pl.
autópályához hasonló kiépítés), és már a tehergépjármű úthasználati díj bevezetése előtt is átlagon felüli
forgalomterhelést mutattak. Céljuknak megfelelően ezek az utak alkalmasak a tehergépjármű forgalom
befogadására is.
Az autópályákról a párhuzamosan futó alsóbbrendű szakaszokra csak meghatározott feltételek mellett
helyeződik át a forgalom. Jelentősebb áthelyeződéssel akkor számolhatunk, ha az autópályával párhuzamosan haladó kikerülő útvonalak használata kiépítettségüknek köszönhetően nem jár említésre méltó
időveszteséggel.
A fizetős szakaszról való letérés különösen akkor vonzó, ha az eddig használt autópálya útvonal jóval
hosszabb, mint a nem fizetős elkerülő útvonal az autópályától általában messze eső első- vagy másodrendű utakon. Összességében csak elvétve találni jelentősebb forgalomáthelyeződést mutató elsőrendű
főútvonalakat.
Az intézkedések megítélését illetően különféle szempontok játszanak szerepet, mint pl. az útszakasz ill. a
forgalom jellemzői, baleseti statisztika, helyi sajátosságok, a gazdasági célú forgalom igényei, stb. Ezeket
a paramétereket a szükséges helyi ismeretek miatt csak a tartományi közigazgatási szervek tudják részletekbe menően megítélni. Ebből kiindulva az a megegyezés született minden tartománnyal, hogy mindazokat a szakaszokat, ahol jelentős, az úthasználati díjat kikerülő forgalom jelentkezik, külön-külön fogják
vizsgálni. Ehhez a tartományi közigazgatási szervek rendelkezésére bocsátják a számítások eredményeit.
Ezzel kapcsolatban a tartományok mérlegelni fogják, hogy egy adott szakasszal kapcsolatban terjesszenek-e javaslatot a BMVBS elé az úthasználati díj kivetésére, vagy pedig a Közúti Forgalmi Szabályzat 45.
§ értelmében szükséges-e valamilyen intézkedést hozni.
A tartományokkal olyan megállapodás született, aminek értelmében ezeknek a megfontolásoknak az alapján javaslatot terjesztenek a Szövetségi Közlekedési, Építési és Lakásügyi Minisztérium elé a fizetős
utakkal kapcsolatban. A Szövetségi Közlekedési, Építési és Lakásügyi Minisztériummal való egyeztetés
után lehetőség nyílik az elsőrendű főutak fizetőssé tételére vonatkozó rendelettervezetre, az EU Bizottság meghallgatására, és ezzel párhuzamosan a díjfizetés bevezetésének technikai előkészítésére.
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Mellékletek
A1 ... A6 ábra: A modellszámítások tartományok szerinti ismertetése
A1 ábra
A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Schleswig-Holstein, Hamburg, Alsó-Szászország, Bréma –
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A2 ábra
A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Berlin, Brandenburg, Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia –

24

A3 ábra
A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Északrajna-Vesztfália, Hessen, Rajna-Pfalz, Saarland –
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A4 ábra
A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Baden-Württemberg –

26

A5 ábra
A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Bajorország –
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A forgalom úthasználati díjak miatti áthelyeződése autópályákról elsőrendű főutakra
– Berlin, Brandenburg, Szászország, Sachsen-Anhalt, Türingia –
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