Útdíj és törvény
Évek óta szó, de csak szó van róla, hogy a tehergépkocsik okozta költségeket
közvetlenül meg kell fizettetni a fuvarozókkal. Mind a mai napig ugyanis az úthálózat építésének, fenntartásának, felújításának, a levegő- és zajszennyezésnek, a baleseteknek és a többi költségnek jelentős részét az egész társadalom
fedezi azok helyett, akiket ez illet. A Levegő Munkacsoport megalakulása óta
következetesen dolgozik azon, hogy ez a helyzet megváltozzon, így például
2006-ban minden korábbinál nagyobb országos kampányt indított a tehergépkocsik kilométer- és szennyezés-arányos útdíjának bevezetéséért. Ennek is köszönhető, hogy ezt az emberek nagy többsége támogatja, már csak a kormányzat ezirányú lépései hiányoznak. Érdekes, hogy bár a Széll Kálmán Terv
is előirányozza, az illetékes tárca, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavaly ősz
óta sűrű hallgatásba burkolózik az útdíj ügyében.
Így volt ez idén július 6-án is, amikor a Közlekedéstudományi Egyesület és a
Levegő Munkacsoport közösen tartott egy konferenciát a kilométer- és szennyezésarányos útdíj bevezetésének jogi vonatkozásairól. Sem előadót, sem
képviselőt nem küldött a közigazgatás, hogy legalább meghallgassák, mit gondolnak a témáról mások.
Bendik
Gábor
környezetvédelmi
szakjogász az aktuális jogi helyzetet
ismertette, 2000 éves előzményekre
is kitérve: „Aerem corrumpere non
licet” (a levegőt szennyezni nem
szabad), rendelkezett egy törvény a
levegőtisztaságról
a
Római
Birodalomban. Kiemelte, hogy a
közúti közlekedésről szóló törvény
33/A. paragrafusa szerint a kormány
rendeletben kijelölheti azokat az
útszakaszokat,
ahol
a
megtett
távolsággal
arányos
útdíjat
kell
fizetni. Sajnálatos módon ugyanez a paragrafus azt is meghatározza, hogy a
bevételt közvetlenül azoknak az utaknak a fenntartására és fejlesztésére kell
költeni, ahol beszedték. Ellentétben az egyes utakon ma is fizetendő
időarányos használati díjjal, a matricával, amelynek a bevételét a törvény az
egész közlekedési ágazat javára rendeli felhasználni. Az előadó szerint vannak
eldöntendő szabályozási kérdések, amelyeket a jogszabályi környezet most
zajló átalakítása is megkövetelhet. Tisztázandó például az útdíj viszonya az
adózással kapcsolatos sarkalatos törvényhez, és szükséges a beszedésiellenőrzési módszer jogi szabályozása is.
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Vargha Márton előadásában a mai
jogszabályi környezetnél szigorúbb
szabályozás mellett érvelt. Miután az
úthasználat fizetőssé tétele – ami ha
a
tehergépkocsikkal
elkezdődik,
előbb-utóbb
minden
gépjárműre
nézve érvényessé válik – komoly
paradigmaváltást
jelent
a
mai
viszonyokhoz képest, az útdíj elfogadottságához elengedhetetlen a
széleskörű társadalmi vita és a
törvényi szabályozás. Mindenkivel
meg kell értetni, hogy a közúti
közlekedés költségei sokkal nagyobbak, mint amennyit a résztvevői fizetnek,
és a jövőben már nem várhatja senki, hogy mások költségére, mások adójából
terítsen az állam aszfaltszőnyeget a kocsijuk elé.
Szintén törvényi szabályozást igénylő kérdés az elektronikus útdíjkivető és
-beszedő rendszer használatának kiterjesztése a települési, önkormányzati úthálózatra. Közismert, hogy Budapesten napirenden van valamifajta dugódíj bevezetése. Ha a londoni vagy stockholmi mintát követné Budapest, akkor egy
kordont húzna Budapest belseje köré, amin belülre kerüléskor fizetni kell.
Mintha csak újraépítenék a középkori városfalat, visszafordítva a városi
struktúra fejlődését. Csakhogy a középkorban a városfalon belül laktak az
emberek, ennek a kordonnak viszont mindkét oldalán laknának, vagyis a kint
rekedő járművek nem a pusztában parkolnának, hanem lakóházak
tőszomszédságában. A fizetést elkerülni akaró autók lakott területen növelnék
a forgalmat, mint ahogy az látszott is egy másik előadó, Kelen Csaba egyik
diáján. Ha viszont az országos elektronikus útdíjkivető és -beszedő rendszerre
a települések, így Budapest is rá tud csatlakozni, akkor a forgalomhoz igazított
tarifával mindig elérhető a folyamatos haladás azoknak a gépkocsiknak a
számára, amelyek tulajdonosa hajlandó kifizetni a díjat. (Az előadó javaslatai
olvashatók a Világgazdaság július 23-i számában Dugó ellen városi útdíj
címmel megjelent cikkében is.) Miután az állami és az önkormányzati
útdíjszedés két különböző hatóság együttműködését igényli, a törvényi
szabályozásra szükség van. Végül törvény nélkül nehezen biztosítható a
bevételeknek a befizetők számára átlátható és a közösség javát szolgáló
felhasználása. Márpedig az átlátható felhasználásra szükség van ahhoz, hogy
azok, akik eddig ingyen – az autópályák esetében jelképes összegért –
használhatták az utakat, lássák a hasznát a változásnak, és ne csak egy újabb
sarcnak tartsák az útdíjat.
Székely Iván társadalmi informatikus arról beszélt, hogy a digitális információáramlás világában mennyire ki vagyunk szolgáltatva azoknak, akik a személyes adataink összegyűjtésével, rendszerezésével és az ebből létrejövő személyiségképünkkel, profilunkkal kereskednek. Megfelelő törvényi szabályozás és
intézményi biztosítékok híján az elektronikus útdíjkivetés és -beszedés egy
újabb lehetőség lehet a rólunk alkotott profil finomítására. Ennek a veszélynek
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az elhárítására is a széles körben megvitatott útdíjtörvény lehet alkalmas, az
rendelkezhet arról, hogy a gépkocsi által megtett útról készült térképet ki mire
és meddig használhatja föl. (Horribile dictu az is megoldható, hogy az út leírása ne hagyja el a gépkocsit, az abban elhelyezett számítógép csak a fizetendő
díj összegét jelentse időről időre.)
Egyszer már volt Magyarországon a
megtett úttal arányos útdíj, 1991-ben
vetette ki az országgyűlés a hazai
utakat
használó
külföldi
tehergépkocsikra.
Lukács
András
előadásában elmondta, hogy ha ez az
útdíj különféle hazai és (főleg) külföldi
lobbik nyomására nem szűnt volna
meg, 1993 és 2010 között több ezer
milliárd forint bevétele származott
volna az államháztartásnak (az erről
szóló részletes számítások külön
cikkben találhatók). Lukács András
sokoldalúan bizonyította a megtett úttal és a szennyezéssel arányos útdíj
szükségességét. Bemutatta, hogy hatalmas aránytalanság van a közúti
teherszállításból származó állami bevételek és az arra fordított állami kiadások
között. Mindent összesítve, a Levegő Munkacsoport számításai szerint az
adófizetők árutonna-kilométerenként 20 forinttal támogatják a fuvarozókat.
Az előadás második része az externáliák meghatározásának lehetőségeiről
szólt. A közlekedés keltette zaj, légszennyezés, a baleseti károk jelenleg olyan
költségek, amelyeket nagyrészt nem az fizet meg, aki szállít és az sem, akinek
a megbízásából szállítanak, hanem mások. Annak például, akinek a fülébe zúgnak a faluján átszáguldó kamionok, a szállításból csak az alvászavar jut.
Miután ezeket a költségeket az adott tevékenységben részt nem vevő – jogi
nyelven harmadik – személyek viselik, összefoglalóan külső költségnek vagy
negatív externáliának nevezték el őket. A fuvarozók azonban rendszeresen a
közlekedés „pozitív externáliáit” hangsúlyozzák, mondván, ha van külső kár,
akkor külső haszonnak is lennie kell. Lukács András rámutatott arra, hogy a
közlekedéshez, teherszállításhoz kapcsolható, külsőnek nevezhető hasznot találni nem egyszerű feladvány. Rövid gondolkodás után ugyanis mindenkinek el
kell ismernie, hogy az utat használónál jelentkező időmegtakarítás, költségmegtakarítás, kevesebb baleset, kisebb kockázat, a gyors és olcsó közlekedésnek tulajdonítható magasabb termelékenység, egyáltalán a közlekedési igény
kielégítése bár hasznos a fogyasztónak, de nem külső, hiszen maga a fogyasztó nem kívülről szemléli a dolgot, hanem résztvevője, az egész érte van. Hasonlóan nem járulékosan, hanem a közlekedés, szállítás céljaként és eredményeként áll elő a harmadik személyeknél jelentkező, a piaci mechanizmus által
közvetített haszon, az alacsony szállítási költségek eredményezte alacsonyabb
termék- és szolgáltatás-ár, a kiterjedtebb fogyasztói és munkaerőpiacokból
eredő termelői haszon, a jövedelemnövekedés. Ugyanez igaz a személyszállí-
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tásban a szülők, nagyszülők, rokonok gyakori látogatására, a stoppolók hasznára és így tovább. A közgazdasági elmélet szerint mindez a fogyasztói – úthasználói – többletnek az átcsordulása. Hatékonysági szempontból a fenti esetekben nincs szükség állami beavatkozásra. A láthatatlan kéz dolgozik, a piac
működése növeli a hatékonyságot és a piaci szereplők alkalmazkodnak az
újonnan kialakult helyzethez. Elosztási oldalról viszont szükség lehet a beavatkozásra, ha az állam politikai, illetve egyenlőségi szempontokat kíván érvényesíteni, és regionális, időszakos, vagy szociális szempontból értelmesnek ítéli.
Karmos Gábor, a Magyar Közúti
Fuvarozók
Egyesületének
(MKFE)
főtitkára
lendületes
előadásában
általános
áttekintést
adott
a
magyarországi közúti fuvarozásról,
majd
–
hivatkozva
a
Levegő
Munkacsoport és az MKFE közös
nyilatkozatára is – elmondta, hogy a
fuvarozók milyen megtett távolsággal
arányos
útdíjat
tartanak
elfogadhatónak. Érvelésének alapja a
közúti
teherszállítás
gazdaságbeli
helyzete,
amit
számokkal
szemléltetett. Az összes magyarországi alkalmazott 3,5%-a dolgozik a
szektorban, amelynek az éves adóbefizetése megközelíti az 500 milliárd
forintot, az államháztartás bevételének 6%-át, és hozzájárulása a GDP-hez
közel 1600 milliárd forint, a teljes magyar GDP-nek szintén 6%-a. Korábban az
MKFE és a kormány közötti tárgyalásokon a fuvarozók több követelését is
rögzítették. Fontosnak tartják többek között az útdíj bevezetését azért, mert
Magyarország tranzitország, és míg a magyar fuvarozók – az ország többi
vállalkozásával és a lakosokkal együtt – adóikkal fenntartják a közúti
infrastruktúrát, addig országon átmenő – az EU-csatlakozás előtti statisztikák
alapján a kamionforgalom 40%-át kitevő – a külföldi fuvarozók csak a matrica
árát, vagy azt sem fizetik meg. Viszont az útdíj okozta terhelésnövekedést
részben ellensúlyozni javasolja az MKFE a közúti fuvarozók által fizetett
különféle adónemek csökkentésével. Azt is fontosnak tartják az MKFE-nél,
hogy a bevételeket transzparensen, és a közúti infrastruktúra fenntartására,
fejlesztésére fordítsa a mindenkori kormány.
Kormányok jöttek és ígértek, aztán mentek, de útdíj még mindig nincs, sőt ősz
óta azt sem tudni, mi történik, mire készül a tárca. Míg a mindenkori magyar
kormányzat csak gondolkodott, bevezették a kilométer-arányos útdíjat Csehországban, Szlovákiában és idén júliusban már Lengyelországban is. A legutóbbi
elképzelést a Széll Kálmán Tervben olvashatjuk arról, hogy lesz útdíj, 2013. január 1-jei bevezetéssel. Részletekről semmi. – fejezte be előadását Karmos
Gábor.
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Útdíjat szedni a tehergépkocsik után
– amint erről már volt szó – városban
is lehet, sőt kell is. Devecz Miklós, a
Parking Kft. ügyvezető igazgatója és
Kelen Csaba, a Közlekedés Kft.
irodavezető-helyettese
arról
a
kérdéskörről
beszéltek:
milyen
eszközökkel lehet a városi gépjárműforgalmat a szükséges mértékre
visszaszorítani. Reményre adhat okot,
hogy Devecz Miklós előadásában a
már
bevezetett
budapesti
tehergépkocsi-behajtási övezet- és
díjrendszer gondjairól és lehetőségeiről beszélt. Vagyis arról, hogy egy
működő, a városi teherautó-forgalom visszaszorításában már eredményeket
elért megoldást milyen irányokba kell és lehet továbbfejleszteni. Az előadó úgy
látja, hogy nincs összhang Budapesten a nagy léptékű ingatlanfejlesztések és a
közúthálózat fejlesztése között, és hiányolt egy városi logisztikai koncepciót is.
Érdemes egy pillantást vetni az alábbi ábrára a teherforgalom szabályozására
ilyen-olyan módon hatással lévő – valamilyen érdeket képviselő –
szervezetekről.

Látva a sok – gyakorta ellenérdekelt – szereplőt, az az érzés támad, hogy a
feladat a kötélen való egyensúlyozással egyenértékű, mindezek ellenére a társaság igyekszik összekötő szerepet betölteni ebben a kapcsolatrendszerben,
többek között az önkormányzatokkal és fuvarozókkal történő egyeztetések keretében. A Parking Kft stratégiai céljairól a következő összefoglalót kaphattuk:
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a városi áruellátás területén a city-logisztikai gondolkodásmód elterjesztése, a
kisebb és környezetbarátabb járművek alkalmazásának ösztönzése, ennek
eredményeképpen a közlekedési eredetű károsanyag-kibocsátás csökkentése
kiemelt helyen állnak. Ezeken kívül a bevételek növelése érdekében a Parking
Kft. az ellenőrzés javítása mellett a tarifarendszer finomítása és a teljesítményarányos díjrendszer kialakítása felé mozdul – fejezte be előadását Devecz Miklós.
Kelen Csaba a különféle díjkoncepciók ismertetése után átfogóan, példákkal
mutatta be az Európában kialakult városi forgalomcsillapító megoldásokat és
eredményeiket.
Infrastruktúra-alapú díjak
1. Autópálya díjak: használat esetén fizet
2. Hidak, alagutak, hágók : használat esetén fizet
Terület-alapú díjak
1. Kordon: Be/kilépő forgalom fizet
2. Zóna: be/kilépő és belső belső forgalom fizet
Távolság alapú díjfizetés
1. Megtett úthossz arányában fizet
2. Terület, napszak, járműtípus stb. szerint differenciálható
Forrás: Kelen Csaba előadása a Útdíj és törvény konferencián

Előadása
befejezéseképpen
ismertette,
milyen,
Budapest
esetében is alkalmazható kordonos
lehetőségeket
vizsgáltak
a
Városkutatás szakértői a 2007-ben
készített tanulmányban. A Fővárosi
Közgyűlés által 2008-ban elfogadott
Budapest Közlekedési Rendszerének
Fejlesztési Tervéhez készült forgalmi
modellezés eredménye szerint az
ilyen kordonon kívüli, a fizető terület
elkerülésére alkalmas gyűrűirányú
útvonalakon
jelentős
forgalomnövekedés várható.
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M0 gyűrű, Körvasút. Hungária krt.. Lakóövezet, Nagykörút
Forrás: Kelen Csaba előadása a Útdíj és törvény konferencián

A konferencián az előadók és a jelenlévők között élénk párbeszéd alakult ki a
közlekedés pozitív externáliáiról, de nem alakult ki egyetértés a kérdésben.
Abban viszont egyetértettek a résztvevők, hogy a kilométer-arányos útdíj
egyik feladata, hogy a tehergépkocsi-forgalom minél nagyobb részét a településeket elkerülő utakon, zömmel az autópályákon tartsa. Konkrét példaként az
hangzott el, hogy az útdíjnak ösztönöznie kell a nemzetközi országúti szállítókat, hogy észak-déli irányban a magyarországi 86-os út helyett inkább az osztrák A2 autópályán döngessenek.
Budapest, 2011. július 20.
Vargha Márton
a Levegő Munkacsoport témafelelőse
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