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A Levegő Munkacsoport véleménye 
„Az elektronikus útdíjfizetési rendszer (ED) magyarországi bevezetéséről”  

szóló országgyűlési határozattervezetről 
 
 
 

A Levegő Munkacsoport üdvözli a kormány azon elhatározását, hogy útdíjat vezet be a 
tehergépkocsik részére. Örömmel látjuk, hogy ezt azon érvek alapján teszi, amelyeket a Leve-
gő Munkacsoport immár 17 éve hangoztat.  

Sokszor kinyilvánított álláspontunk, hogy a tehergépjárművek részére minden magyaror-
szági úton be kell vezetni és használatarányossá kell tenni az útdíjfizetési kötelezettségét. Arra 
a javaslatunkra, miszerint ez megoldható a menetíró készülékek rendszeres leolvasásával és 
önbevallással, a válasz az volt, hogy az ellenőrzést bonyolult és költséges lenne megoldani, 
érdemesebbnek látják megvárni a küszöbön lévő elektronikus útdíjfizetési rendszert.  

Sajnos ezzel szemben az országgyűlési határozattervezet egészen más stratégiát vázol fel. 
Az útdíjfizetést csak az utak egy részére tervezi bevezetni – mintegy 4000 kilométerre az 
összesen 130 000 kilométer hosszú úthálózatból. Különösen aggályos, hogy a településeken 
belüli utak túlnyomó része kimarad a díjfizetés hatálya alól. Egy ilyen intézkedés még inkább 
a lakott területekre terelné a járműveket, az eddiginél is nagyobb károkat és a korábbinál is 
szélesebb körű lakossági tiltakozásokat váltva ki 

Az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája tanulmánya1, valamint az Európai Bi-
zottság kutatási keretprogramja keretében végzett vizsgálatok2 számszerűen is kimutatták azt 
a mindenki által ismert tényt, hogy a gépjárművek sokkal nagyobb költséget (kárt) okoznak a 
településeken belül, mint azokon kívül. Tehát teljesen ellentétes a piacgazdaság elveivel, a 
társadalmi igazságossággal, illetve az Európai Unió Alapszerződésében is rögzített, „a szeny-
nyező fizet” elvvel is, ha a járművek használata után csak a lakott területeken kívül kell fizet-
ni, a lakott területeken pedig nem. 

Az önkormányzatok részéről is komoly értetlenséget és ellenállást válthat ki, ha az útjai-
kon haladó tehergépjárművek mentesülnek a díjfizetés alól, miközben ezekben az utakban 
általában sokkal nagyobb károkat okoznak, mint a gyorsforgalmi utakban. Mindezt tetézi, 
hogy továbbra sem lesz elég a bevétel a települések útjainak felújítására, karbantartására 
(ugyanis a tervezet szerint a bevételeket elsősorban azon utak fenntartására, felújítására kíván-
ják fordítani, ahol azokat beszedik). A károkon és tiltakozásokon felül mindez ahhoz is vezet-
het, hogy egyre több önkormányzat igyekszik majd saját területén bevezetni az útdíj valami-
lyen formáját (amint ezt tette a főváros XI. és XII. kerülete, és amint tervezi – értesüléseink 
szerint – a III. és IV. kerület, sőt a Fővárosi Önkormányzat is). Ez a fuvarozók és az állam 
részére egyaránt kezelhetetlen helyzetet idézhet elő. 

A fenti okok miatt továbbra is sürgetjük, hogy az elektronikus útdíj a teljes úthálózaton 
kerüljön kivetésre – egyelőre egységes mértékben, amit a későbbiekben lehetséges differenci-
álni. Nem értünk egyet azzal az érveléssel, hogy egy ilyen rendszer sokkal többe kerülne, mint 
a tervezett, csak bizonyos fő közlekedési utakra kiterjedő rendszer. Sőt, az általunk javasolt 
rendszer megvalósítása jóval kevesebbe kerülne, és rövidebb idő alatt bevezethető, hiszen 
nem kell külön felmérni, beprogramozni a sok különböző útszakaszt (és elkerülhető a sok-sok 
vita arról, hogy mely utak, útszakaszok kerüljenek be a rendszerbe). A teljes úthálózatra 
történő kiterjesztés esetén az ellenőrzés valóban többe kerülne, de nem jelentős mértékben (ld. 
a 4. pontot!). Ráadásul az ellenőrzés költségének sokszorosát tennék ki azok a károk, amelyek 
a viszonylag kevés útra történő bevezetés esetén bekövetkeznének. 

                                                 
1 Efficient Transport for Europe: Policies for Internalisation of External Costs. ECMT, Paris, 1998 
2 Methodologies for external cost estimates and internalisation scenarios. CE Delft, March 2007. 
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A fentieknek megfelelően tehát azzal tudunk csak egyetérteni, ha az útdíjat minden ma-
gyarországi útra bevezetik, valamint ha ezáltal megfelelő forrás teremtődik nemcsak egyes fő 
közlekedési utak, hanem az egyéb – köztük az önkormányzati kezelésű utak – fenntartására és 
felújítására is. 

Szorgalmazzuk továbbá, hogy az útdíj az út igénybevételével (vagyis a jármű tengelyter-
helésével) minél arányosabb legyen. Javasoljuk, hogy a svájci gyakorlat mintájára az útdíj 
mértéke függjön a jármű megengedett össztömegétől, valamint szennyezőanyag-
kibocsátásától. 

Az útdíj mértéke semmiképp ne legyen alacsonyabb, mint az Ausztriában alkalmazott 
mérték. Egyrészt így kerülhető el, hogy a tehergépkocsik magyarországi utakat válasszanak az 
ausztriaiak helyett (például a 86-os utat az A2-es autópálya helyett). Másrészt az útdíj mértéke 
még így is jóval elmarad a társadalmilag indokolt mértéktől (ezt Európában leginkább a svájci 
útdíj közelíti meg). Egyébként is indokolatlan, hogy például egy bolgár vagy török kamion 
kevesebbet fizessen az utak használatáért Magyarországon, mint Ausztriában. 

Az anyagban és majd a kommunikációban is hangsúlyosan kell megjeleníteni, hogy a ter-
vezett intézkedés elősegíti a piacgazdaság jelenlegi torzulásainak kijavítását, azaz a használók 
fogják megfizetni a költségeket azzal az eddigi gyakorlattal szemben, amikor ezek a költségek 
nagyrészt az egész társadalomra hárultak. Így az intézkedés elősegíti a helyes döntések meg-
hozatalát, a nemzetgazdaság szerkezetének korszerűsítését, versenyképességünk javítását. 

 
 
 

Részletes vélemény 
 
1. Az alábbiakban idézzük az előterjesztés azon állításait és megállapításait, amelyek a 
Levegő Munkacsoport álláspontját és menetrendi javaslatát támasztják alá, szemben az 
előterjesztés stratégiájával: 
  
Ad 1. a 14. lapon: 
„További kiemelkedő indok, hogy a hatályos „interoperabilitási irányelvnek” megfelelően a 
megtett úttal arányos díjat szedő hálózatokon a 3,5 tonna feletti járművel közlekedő úthaszná-
lók számára várhatóan 2010. közepére, minden egyéb kategória esetében pedig várhatóan 
2012. közepétől biztosítani kell az elektronikus díjfizetés lehetőségét.” 
 

Ad 2. A 22. lapon: 
„A hatások mértékének előrejelzését segítheti, ha tudjuk, hogy a fuvarozók közel 60 százaléka 
szerint az új díjfizetés hatására nem változtatna a cég autópálya használati szokásain. 17 
százalék kevesebbet használná az autópályákat és gyorsforgalmi utakat, és 15 százalék pedig 
azt állította, hogy többet használnák ezeket utakat. „ 
 
Ad 3. a 24. laptól: 
„d. A megtett úttal arányos díjfizetési rendszer útdíjakra gyakorolt hatása” (a teljes alpontra 
gondolunk!) 
 
Ez a rész összességében megerősíti azt a véleményünket, hogy az arányos útdíjat európai áron 
kell bevezetni. 
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Ad 4. a 29. lapon: 

 „Amennyiben a bevezetendő elektronikus díjfizetési rendszer specifikációi azt szüksé-
gessé teszik, a 2006/38/EK irányelv rendelkezése szerint a szolgáltatással kapcsolat-
ban biztosítani kell egy könnyen használható, alternatív díjfizetési lehetőséget is.” 

Ha a fedélzeti egység minden Magyarországon (át)haladó kamion számára kötelező – bérlési 
lehetőséggel a határon –, akkor alternatív díjfizetési lehetőségre az első lépésben, a 12 tonná-
nál nagyobb össztömegű gépkocsik, szerelvények esetében biztosan nincs szükség. Ez is 
alátámasztja a javaslatunkat arra, hogy ezzel kezdjük. 
 
Ad 5. a 39. lapon: 

„…így a mai kilátások alapján a 3,5 tonnát meghaladó jármű és minden 9 személynél többet 
szállító jármű esetében 2010-től, minden egyéb típusú gépjármű esetén körülbelül 2012-től 
kellene biztosítani az irányelv előírásainak megfelelő elektronikus útdíjszedési szolgáltatást.” 

 
 
2. Hiányzó szempont 
 
Egyáltalán nem foglalkozik az anyag azzal, hogy a GPS/GSM rendszer rendészeti célokra is 
használható. Pedig a gyorshajtásról – különösen a kamionokéról – jól tudjuk, hogy nemcsak 
emberi életeket veszélyeztet, komoly katasztrófahelyzetet is okozhat, de a felderítési aránya 
igen alacsony. A GPS/GSM rendszerrel a szabályszegés azonnal felderíthető. Az útdíjtól 
elkülönítve kezelt büntetési tétellel pedig szankcionálható a sebességtúllépés. 
A gépkocsi sebessségét, haladási irányát az utolsó öt percre rögzítő (a memóriát folyamatosan 
felülíró) eljárás beépítése a fedélzeti számítógép programjába segítheti a körülmények objek-
tív feltárását baleset esetén. 
Egyébként a Népszabadság nemrég megjelent cikkében – nyilvánvalóan a GKM-től kapott 
tájékoztatást alapján – szintén kihangsúlyozza ezt a tényezőt: „Emellett az előterjesztés sze-
rint a rendszer hozzájárulhatna a közúti visszaélések, bűncselekmények visszaszorításához is. 
A gyorshajtók számára üzenetértékű lehet, hogy a 130 kilométer/órás engedélyezett sebességű 
sztrádák új ellenőrző rendszerének képesnek kell lennie a 200 kilométeres sebességgel haladó 
járművek 95 százalékának azonosítására is.”3 
 
 
3. Kérdések 
 
Ad 6. a 17. lapon: 

„A legkedvezőbb alternatívában a konstrukció állami nettó jelenértéke az előzetes becslések 
szerint 235 milliárd forintra becsülhető. Az állami NPV értékét a forgalmi teljesítmény és az 
útdíj nagyban befolyásolja. A forgalmi teljesítmény kockázatát az Állam viseli. „ 

Sajnos nem érthető, hogy minek az állami nettó jelenértékéről van szó!? 
– Öt éves nettó bevétel jelenértéke? 
– Ráfordítások jelenértéke? 

 
 
 
                                                 
3 Elektronikus díjszedés 2009-es indulással. Népszabadság, 2007. március 23. 
http://nol.hu/cikk/439993/  
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Ad 7. a 18. lapon: 
„Az átalánydíjas matricás rendszerről a megtett úttal arányos, elektronikus díjszedési rend-
szerre való átállásnak egy díjpolitikai és egy technológiai vetülete van. A váltásnak ez a két 
dimenziója elméletben teljesen független egymástól. Egyrészt a megtett úttal arányos rend-
szerben is érvényesíthetőek olyan díjszintek, amelyek nem okozzák az éves díjbevételek növe-
kedését. Egy ilyen átállásnak – a jelenlegi átalánydíjas matricás rendszerhez képest mindösz-
sze annyi belső hatása lenne, hogy mindenki pontosan annyit fizetne, mint amennyit közleke-
dik.” 
Ha egyszer a használatarányos díjfizetés bevezetésének éppen az a legfontosabb célja, hogy 
több lehessen a bevétel, mint a matricás megoldásnál, hiszen a matricás bevétel még a karban-
tartást sem fedezi, nemhogy a felújításokat és a bővítését, akkor miért is kell olyan díjszinte-
ket érvényesíteni, amelyek „nem okozzák az éves díjbevételek növekedését.”? Ha nem emel-
jük a díjat legalább az ausztriai szintre, miként oldható meg az a helyzet – amelyre az előter-
jesztés is hivatkozik –, hogy az osztrák díj bevezetésével az A2-es autópályáról a Magyaror-
szágra, főleg a 86-os útra terelődött át a kamionforgalom nagy része, elviselhetetlen körülmé-
nyeket teremtve az út menti települések részére? 
 
Ad 8. a 29. lapon: 
A szolgáltatáshoz kapcsolódóan olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amely képes a 
teljes forgalomteljesítmény legalább 20%-ának ellenőrzésére. 
  
Mit jelent, hogy forgalomteljesítmény? 
 
4. Az ellenőrzés 
 
Az előterjesztésből nem derül ki világosan, de a szóbeli egyeztetésen tisztázódott, hogy az 
elektronikus díjbeszedéshez két, egymástól elválasztható, és külön kezelhető ellenőrzésre van 
szükség. Az egyiknek – amit a nemzetközi irodalom enforcementnek, vagyis kikényszerítés-
nek nevez – a célja annak biztosítása, hogy az útdíj fizetésére kötelezett gépjármű fedélzeti 
rendszere rendeltetésszerűen működjék, regisztrálja és a tarifának megfelelően jelentse az 
úthasználatot (fogyasztást). A másik cél az összesítést, a pénzbeszedést és a bevételből a 
Magyar Köztársaságot illető rész befizetését kényszeríti ki a beszedéssel megbízott társaság-
ból. 
Úgy látjuk, hogy a kétféle ellenőrzés – a kikényszerítés és a bevételellenőrzés – funkcionáli-
san is elkülöníthető egymástól, ami egyrészt tiszta piaci viszonyokat teremthet, másrészt 
csökkentheti a rendszer teljes költségét, növelheti a várható bevételt. Természetesen az alább 
általunk leírtakhoz képest más technikai megoldás is elképzelhető a kikényszerítésre és a 
bevételellenőrzésre, de véleményünk szerint – még az országgyűlési határozat meghozatala 
előtt – mindenképpen szükség van a kikényszerítés és a bevételellenőrzés különválasztására 
és a lehetséges technikai megoldások költségmodelljének elkészítésére.  
Megjegyezzük, hogy a fogalmi szétválasztást követően a modellekből következhet, hogy 
gazdaságos a kikényszerítést és a bevételellenőrzést egyetlen szervezetre bízni, de ekkor a 
döntéshez vezető folyamat átláthatósága miatt maga a döntés is jóval megnyugtatóbb és elfo-
gadhatóbb lesz, mint amit most tartalmaz a határozattervezet.  
 
4.1 Kikényszerítés 
Ennek megoldása szerintünk elsősorban a pénzt beszedő vállalkozó feladata, bár kétségtelen, 
hogy az állam segítségére siethet azzal, hogy az úthasználati díjat adónak tekinti, és az elkerü-
lést büntetőjogi eszközökkel – szabálysértési, vétségi tényállással – üldözni rendeli. Az, hogy 
ehhez van-e szükség, és milyen állami szervezetre, a jogi döntés függvénye. Ha igen, akkor a 
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keresztmetszeti ellenőrzés igen egyszerűen megoldhatónak látszik – feltéve, hogy a fedélzeti 
rendszer legalább öt perces fekete doboz funkciót is ellát. (Amit a baleseti helyszínelés segíté-
sére mindenképpen érdemes előírni.) Ekkor ugyanis egy útszakasz két végén regisztrálva az 
elhaladó járműveket, és közülük egyeseket szúrópróbaként leállítva, majd megvizsgálva a 
rögzített adatokat, ki lehet szűrni a nem rendeltetésszerűen működő fedélzeti egységgel 
(OBU-val) – netán anélkül – közlekedőket. Az pedig, hogy ez a kiszűrés mennyire hatékony 
kikényszerítő erő, már a szankciótól függ. Például a rendszám levétele, a tehergépkocsi kény-
szerparkolóba küldése néhány napra már elegendő elrettentő erővel bírhat. Szerintünk ez a 
technikai megoldás akkor is csak töredékébe kerülhet az úthasználati díjbevételnek, vagyis 
gazdaságosan megvalósítható, ha az elektronikus díjbeszedéssel az ország minden útja díjkö-
telessé tétetik 3,5 tonna össztömeg fölött minden tehergépkocsi számára.  
 
4.2 A bevételellenőrzés 
A 2004/52/EK irányelvre hivatkozva az előterjesztés is említi, hogy 2007. január elseje után 
minden országban interoperábilis OBU-t kell a gépkocsikba beszerelni. Egy ilyen, GPS-sel és 
GSM kommunikációval ellátott OBU, ha azzal nemcsak az útdíjszedő tud kommunikálni, 
hanem más, például egy állami szervezet is, már alkalmas a keresztmetszeti adatgyűjtésre. 
Egy fedélzeti számítógépben egymás mellett több program is működhet, és ha az intelligens 
közlekedésre gondolunk, előbb-utóbb fog is. Az útdíjszámító mellett ilyen program lesz pél-
dául a forgalomirányító központi rendszerrel kapcsolatot tartó alkalmazás. A programok 
egyikét tehát megszólíthatja az ellenőrzést végző állami szervezet, és lekérhet tőle olyan 
adatokat, amelyekből egy területen adott időszakban az utakat használó díjköteles forgalmat 
becsülni lehet. Ezt a becslést kell aztán összefuttatni az útdíjat beszedő vállalkozás által re-
gisztrált úthasználattal. 
Egy ilyen megoldás, az úthasználat becslése forgalomfigyeléssel a most elképzelttől eltérő 
pénzügyi konstrukcióra is lehetőséget ad. Az úthasználati díj beszedését szerződésben vállaló 
szervezet a forgalomfigyelésen és a tarifatáblázaton alapuló, eleinte évente, majd ritkábban 
változtatott éves díjtömeget köteles befizetni az államkincstárnak, és ami azon felül van, az 
lehet az ő haszna. (A beszedés koncesszióba adása N évre, X évenként felülvizsgált koncesz-
sziós díj ellenében.) 
 
Javasoljuk tehát a kétféle ellenőrzés világos megkülönböztetését és külön kezelését. Az elő-
terjesztésben még akkor is legyen a kettő értelmesen kettéválasztva, ha az előterjesztő ragasz-
kodik a kettőnek egyetlen szervezet általi végrehajtásához. 
 
 
5. Egyéb megjegyzések és javaslatok az anyaghoz 
 
Ad 9. a 12. lapon 
A határozattervezetben az 1 pont b.) alpontja szerint: 
„b.) alkalmazandó díjainak kategóriánkénti mértékét a gazdasági miniszter rendelet formájá-
ban rögzítse.” 
 
Javasoljuk kibővíteni a határozati pontot azzal, hogy a miniszter egy széleskörű – érdekképvi-
seletek, érintett tárcák, társadalmi szervezetek képviselőiből álló – bizottság javaslatainak 
figyelembe vételével dönt. 
 
A bizottság feladata lehet többek között: 

 A. A tarifaszámítási algoritmus együtthatóinak a megállapítása. A tényezők: 
a. a gépkocsi tengelynyomása, 
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b. a gépkocsi össztömege, 
c. az adott útszakasz veszélyeztetettsége környezetvédelmi szempontból, 
d. a megengedett sebességhatár túllépésének mértéke, 
e. A jármű környezetvédelmi besorolása, 
és egyéb szempontok. 
B. A közlekedési szokások változásának monitorozása, a tarifarendszer karbantartása. 

 
Ad 10. a 15. lapon: 
„A díjszedési rendszernek biztosítania kell a díjfizetésbe bevont járművekre kivetett úthaszná-
lati díjak mértékének megkülönböztetését a gépjármű tengelyeinek száma (2, 3, 4+), a díjfize-
tés helye, a megtett útszakasz hossza, az úthasználat időpontja, díjfizetési kötelezett-
ség/mentesség; és a későbbiekben a járművek környezetvédelmi alkategóriába sorolása sze-
rint.” 

a) Nem a díjfizetés, hanem a szolgáltatás igénybevételének a helye az, amit itt figyelembe 
kell venni! 
b) Javasoljuk továbbá bevenni a szempontok közé a sebességet, és törölni az „és a későb-
biekben” kitételt. 

 
Ad 11. a 16. lapon: 
„A bevezetendő rendszer kiválasztásával kapcsolatban alapvető szempont a technológia 
semlegesség, vagyis, hogy a megvalósításra kiírandó közbeszerzési pályázatban technológiai 
megkötés ne szerepeljen. A rendszert megvalósító ED Szolgáltató kiválasztásának fő kritériu-
mai a kért szolgáltatói díj mértéke, a rendelkezésre állás mértéke, bevezetés várható időpont-
jának közelsége és az ajánlott rendszer szakaszos bővíthetőségének sajátosságai lesznek.” 
 
és a 48. lapon: „a) az eszközök egy részének a fogyasztók által történő finanszírozása: a 
technológiai semlegesség érdekében a változatok közül azt fogadtuk el, amely minden, a 
szolgáltatás érdekében megvalósuló beruházást a projekt részének tekint, így arra a szolgálta-
tói díj fedezetet nyújt.” 

 
továbbá a 38. lapon: 

„Az irányelv továbbá kimondja, hogy a díjszedési rendszereket üzemeltető szolgáltatóknak az 
érdekelt úthasználók részére rendelkezésére kell bocsátaniuk olyan beltéri egységeket, ame-
lyek alkalmasak az említett technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes 
elektronikus útdíjszedési rendszer használatára, és amelyek alkalmasak mindenféle járműben 
való használatra az alábbiak szerint4” 
 
a) Javasoljuk kiemelten bevenni a „rendszer szakaszos bővíthetőségének sajátosságai” közé a 
bővítés költségeit is, valamint azt, hogy a tarifaváltoztatás milyen költséget jelent. 
 
b) A technikai semlegesség csak addig igaz, amíg a rendszer OBU független, vagyis valahol 
elő van írva, hogy: 
Az OBU-t a gépjármű tulajdonosa köteles megvásárolni, mégpedig úgy, hogy az Magyaror-
szágon és mellette Svájcban, Németországban, Ausztriában és Csehországban is használható 
legyen. 
  
Például a németországi rendszer költségének túlnyomó részét az OBU-k beszerzése tette ki.  
 

                                                 
4 2004/52/EK 2. cikk 2) bekezdés 
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Ezért azt javasoljuk, hogy – előre felkészülve arra az időre is, amikor a fedélzeti számítógép a 
gépkocsi tartozéka lesz – a gépkocsi tulajdonosát törvény kötelezze arra, hogy szereltesse be 
az autójába a fedélzeti számítógépet. 2008. január elsejéig a 12 tonnánál nagyobb össztömegű 
gépkocsikba, 2009. január elsejéig a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegűekbe, és 2012. január 
elsejéig az összes többibe.  
 
Ad 12. a 15-16. lapon lábjegyzet:  

A kategóriarendszer szerintünk indokolatlanul össze mossa a 3,5 és a 12 tonna 
össztömegű feletti járműveket.  
Nem látjuk bajnak, ha – mint Németországban tapasztalható – a kedvezőbb tarifa (ott csak 
12 tonna össztömeg felett kell fizetni) bizonyos mértékig a könnyebb teherautók irányába 
rendezi át a gépkocsiállományt. Egy 12 tonna alatti össztömegű két tengelyes gépkocsi 
tengelynyomása sokkal kedvezőbb, mint egy 40 tonnás négytengelyű szerelvényé. A sváj-
ci tapasztalatok szerint az útdíj bevezetésével csak azért nőtt a kisebb járművek száma, 
mert a cégek csak akkora járművet vettek, amelyre tényleges szükség volt, míg korábban 
kevésbé törődtek azzal, hogy a jármű terhelés szempontjából nincs kihasználva. Az egy 
nagyobb jármű „kiváltása” több kicsivel ugyanis már kevésbé bizonyult gazdaságosnak. 
Javasoljuk több kategória bevezetését – a fokozatosság elvének a betartását – és a tarifa-
rendszer finomítását, persze csak 2010-től. 

 
Ad 13. a 17. lapon: 
„A választott alternatívában az ED rendszer teljes beruházási költsége 26,4 Mrd Ft.” 
és 48. lap: 
 
A számításokról közöltek sajnos túl szűkszavúak, igaz ez a részletesebb részre is. Tudjuk, 
hogy a teljes bekerülési költség eleve technikafüggő, és – mint már írtuk – a beruházási költ-
ségeket nagyságrendben is befolyásoló eldöntendő kérdés, hogy a fedélzeti számítógépet a 
gépkocsi tulajdonosa vásárolja-e meg vagy a szolgáltató. Fontos szempont az is, hogy a fedél-
zeti számítógépben milyen operációs rendszer van, nyílt (ingyenes) vagy zárt (licencdíj-
köteles).  
 
Ad 14. a 20. lapon: 
„Ezzel a megoldással biztosítható a projekt közcélú jellege, mivel biztosítja a nagy értékű 
nemzeti vagyon értékmegőrzését, és jelentősen csökkenti a közúthálózat központi adóbevéte-
lekből való finanszírozásának terhét.” 
 
Javasoljuk a mondat erősítését: „jelentősen csökkenti” helyett „leveszi” álljon! 5 6 

                                                 
5 (1) Ezen irányelv (1999/62/EK irányelv) nem gátolja a tagállamokat, hogy nem diszkriminatív mó-
don alkalmazzanak: 
a) különleges adókat vagy díjakat, amelyek kivetése: 
- a jármű bejegyzésekor, vagy 
- a szokványost meghaladó súlyú vagy méretű járművek után történik; 
b) parkolási díjakat vagy különleges városi közlekedési díjakat. 
(1a) Ezen irányelv nem gátolja a tagállamokat, hogy nem diszkriminatív módon alkalmazzanak: 
a) időt és helyet követelő közlekedési torlódások felszámolására irányuló különleges szabályozó 
díjakat; 
b) káros környezeti hatások, közöttük a rossz levegőminőség felszámolására irányuló szabályozó 
díjakat, 
bármely úton, nevezetesen városi övezetekben, ideértve a városi övezeten áthaladó transzeurópai 
közúthálózatokat is."; 
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Ad 15. a 22. lapon 
„A témakörben megkeresett fuvarozási szakértők a rendszer rövid távú hatásai közé sorolták, 
hogy a beszerelés magas költségeit finanszírozni kell. Ez a kisvállalatok számára túlzottan 
nagy költséget jelenthet. Ellenállás alakulhat ki a fuvarozók részéről, főként, ha a változtatás 
mellett nem jelenik meg kompenzáció.” 
 
Úgy látjuk, hogy a fedélzeti rendszer ára gyorsan csökken. Egy 2006 szeptemberében megje-
lent holland anyagban7 az OBU maximális becsült ára 140 euró. Ez pedig – összevetve egy 
kamion több tízmilliós árával, még a beszerelés árával együtt sem elviselhetetlen teher.  
 
Ad 16. a 26. lapon: 
 „A díjbevételek meghatározása során figyelemmel kell lenni a lakosság által társadalmilag 
és a fuvarozó szervezetek által gazdaságilag elfogadható útdíj szintekre. Mivel a matricás 
rendszer folyamatosan csökkenő virtuális díjszinttel dolgozik, a jövőben minimum a díjszintek 
reálértéken tartásával, illetve a fizetőképesség növekedésével fokozatosan, az európai átlagos 
díjszintekhez való felzárkóztatással szükséges számolni.” 
 
és az 50. lapon: 
„Azon járműkategóriák esetében, amelyek nem kerülnek az ED rendszerben bevonásra egy 
adott alternatíva esetében, a jelenlegi matricás rendszer fennmaradását feltételezzük. Elemzé-
sünk során a díjszint tekintetében egy 10 év alatti reálértékű évenkénti felzárkóztatást feltéte-
leztünk a jelenlegi átlagos európai díjszintekhez. Azon járműkategóriák esetében, ahol egy 
adott alternatíva esetében fennmarad a jelenlegi matricás rendszer, a jelenlegi rendszernek 
megfelelő díjszintet vizsgáltuk.” 
 

                                                                                                                                                        
a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 
"(2) A tagállamok határozzák meg a közúti infrastruktúrák használati díjaiból származó bevételeik 
felhasználásának célját. A díjakból származó bevételt – a közlekedési hálózat egésze fejlesztésének 
lehetővé tételére – a közlekedési szektor javára és a teljes közlekedési rendszer javítására kell felhasz-
nálni." 
 
6 „III. MELLÉKLET 
A KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSÁNAK ÉS AZ AUTÓPÁLYADÍJAK SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPEL-
VEI…. 
1. A hálózat és az érintett járművek körének meghatározása 
– Amennyiben nem kell egységes autópályadíj-rendszert alkalmazni a teljes transzeurópai közútháló-
zaton, 
a tagállamoknak pontosan meg kell határozniuk, hogy a hálózat mely szakaszán vagy szakaszain kell 
autópályadíj- rendszert alkalmazni, valamint azt, hogy milyen rendszer alapján állapítják meg az 
autópályadíj összegének szempontjából érvényes jármű-kategóriákat. A tagállamoknak azt is meg kell 
határozniuk, hogy az autópályadíj-rendszerük által érintett járművek körét kiterjesztik-e a 12 tonnás 
súlyhatár alá. 
– Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a hálózat különböző szakaszain a költségek megtérülésére 
különböző politikát alkalmaz (amint ezt a 7a. cikk (1) bekezdése lehetővé teszi), a hálózat minden 
egyes, egyértelműen meghatározott szakaszára vonatkozóan külön költségkalkulációt kell végezni. A 
tagállam dönthet úgy, hogy hálózatát több egyértelműen meghatározott szakaszra osztja, hogy minden 
egyes szakaszra külön koncessziós megállapodást vagy hasonló megállapodást kössön. 
7 Cost Benchmark for kilometre pricing in the Netherlands_tcm195-167670 
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A 10 éves felzárkóztatással nem értünk egyet, tekintve, hogy sok termék és szolgáltatás, 
többek között a városi tömegközlekedés ára már elérte az EU-beli szintet (pl. Párizsban 0,8 
euróért lehet átszállni a földalattin, Budapesten ezért 1,5 euró körüli árat kell fizetni).  
A teherszállításban pedig különösen érthetetlen, ha egy bolgár kamion olcsóbban megy ke-
resztül Magyarországon, mint Ausztrián. 
 
 Ad 17. a 27. lapon: 

„Az útdíjszedés területi és járműkategória hatálya: 

 Az útdíjszedés területi hatályának dimenziójában fokozatosan az autópályáktól indulva, 
az autóutakon keresztül, a főútvonalakon át, a forgalombefolyásolást igénylő városi 
szakaszok irányába érdemes mozogni.” 

 
Ezzel nem értünk egyet. Szerintünk a minden úton érvényes alapdíjtól kell finomhangolással a 
differenciált útdíj felé haladni, első lépésben a 12 tonnánál nagyobb tömegű gépkocsikra. Az 
általánossá tétel – újabb kategóriák bevonása a használatarányos díjfizetők körébe – ezen 
belül történhet fokozatosan, de ott is úgy, hogy amikor egy kategóriára sor kerül, arra területi-
leg a meglévő tarifarendszer legyen – arányos díjtételekkel – érvényes. 
 
Ad 19. a 27. lapon: 

„Az útdíjak mértékének meghatározása során tekintettel kell még lenni a nemzetközi szintű 
regionális arányosságra is. Ezen keresztül biztosítható ugyanis az, hogy a nemzetközi tranzit-
forgalom valóban a számára optimális – lehetőség szerint legrövidebb útvonalon – közleked-
jék, és az egyes országokban érvényes díjszabási eltérések miatt ne legyenek regionális szintű 
elterelődő hatások.” 
 
Ez a passzus egyértelmű indoklása a nemzetközi szintű díj azonnali bevezetésének! 
 
Ad 20. a 29. lapon: 
„A megtett úttal arányos díjfizetés bevezetésében a fokozatosság elve érvényesül a díjköteles 
hálózat használóinak körére vonatkozóan is, így a szolgáltatást támogató rendszernek fej-
leszthetőnek kell lennie akár a J1 díjfizetői kör kezelésére is (ez utóbbi kizárólag a gyorsfor-
galmi szakaszokon).” 
 
Javasoljuk a zárójel törlését, amúgy sincs értelme, hiszen ha egy rendszer képes a kamionok 
regisztrálására, akkor nyilván a J1-re is az lesz. 
Viszont egy olyan ígéret van a zárójelben, amit előbb-utóbb úgyis vissza kell majd vonni. 
 

Ad 21. a 29. lapon: 

„A szolgáltatás és a szolgáltatást támogató rendszer képes legyen kezelni a külföldi járműve-
ket is, amennyiben technológiai megoldások engedik, képes legyen együtt működni más útdíj-
fizető rendszerekkel.” 
Javasoljuk a kikötés szigorítását, és kettéválasztását a központi rendszerre vonatkozó, vala-
mint a fedélzeti rendszerre vonatkozó követelményre: 
Például: 
„Amennyiben a külföldi járműben a rendszer kommunikációs megoldásával kompatíbilis 
fedélzeti egység van, akkor azt a rendszer tudja befogadni, és legyen képes azon keresztül 
beszedni a díjat.” 
Valamint: 
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„A magyar gépjárművekbe beszerelésre kerülő fedélzeti egység legyen képes a kommunikáci-
óra mind a GSM, mind pedig a DSRC rendszerű elektronikus díjbeszedő rendszerekkel, össz-
hangban a 2004/52/EK irányelvben foglaltakkal.” 
 
Javasoljuk továbbá, hogy kerüljön be a kritériumok közé, hogy: 
 
„A fedélzeti rendszerek kötelezően, a háttérrendszerek pedig lehetőség szerint nyílt (nem 
licencdíjas) operációs rendszerűek legyenek.” 
 
A nyílt rendszer komoly árcsökkentő tényező lehet. 
 
Ide tartozik, és a javaslatunkat erősíti a 38. lapon: 
 
„Az irányelv továbbá kimondja, hogy a díjszedési rendszereket üzemeltető szolgáltatóknak az 
érdekelt úthasználók részére rendelkezésére kell bocsátaniuk olyan beltéri egységeket, ame-
lyek alkalmasak az említett technológiákat alkalmazó tagállamokban üzemben lévő összes 
elektronikus útdíjszedési rendszer használatára, és amelyek alkalmasak mindenféle járműben 
való használatra az alábbiak szerint8” 
 
Úgy véljük, hogy az 1. táblázat kiegészítésre szorul, mivel nem tükrözi megfelelően a különb-
séget a GPS-sel történő helymeghatározáson alapuló és az út mellett telepített érzékelőkkel 
működő elektronikus útdíjbeszedés között. Erre vonatkozóan a mellékeljük összeállításunkat. 
 
Budapest, 2007. március 26. 
 

Lukács András 
elnök 

Levegő Munkacsoport  

                                                 
8 2004/52/EK 2. cikk 2) bekezdés 
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Melléklet 
 

Alapvető különbségek  
a GPS-sel történő helymeghatározáson alapuló és  

az út mellett telepített érzékelőkkel működő  
elektronikus útdíjbeszedés között 

 
Az Európai Unió 2004/52/EK irányelve egy páneurópai, a gépkocsik számára 
transzparens elektronikus hálózatban kétféle megoldást enged.  

a) Az egyik – a korábban kialakult – úgy működik, hogy a kamionba szerelt fe-
délzeti egység az út mentén felállított kapukkal mikrohullámú rádiókapcso-
latba lép, és egyeztet. A fizetés többféleképpen történhet, lehet úgy, hogy a fe-
délzeti egységben elhelyezett előrevásárolt kártyáról kerül levonásra a kapu 
által megjelölt összeg, de lehet az is, hogy a kapuk hálózata egy központi 
rendszerhez továbbítja az áthaladási információt, és a díjat utólag vetik ki. 

b) A másik, a GPS/GSM alapú úgy működik, hogy a kamionba szerelt fedélzeti 
számítógép műholdas helymeghatározójával (GPS) és a gépkocsi helyzetét ér-
zékelő egységeivel pontosan meghatározza a mozgást, honnan hová jutott el a 
kamion. Ez az információ többféleképpen is hasznosítható. Vagy továbbítja a 
fedélzeti számítógép egy központnak az adatokat, és ott kiszámolják, mennyit 
kell fizetni, vagy egy saját tarifatáblázatot használva maga számolja ki a díjat, 
és csak azt küldi be – hetente, havonta – a központba. 
A kommunikáció a GSM hálózaton keresztül történik, vagyis nincs hozzá 
szükség útmenti berendezések – kapuk – országos telepítésére. Egységes or-
szágos tarifával akár azonnal bevezethető lenne Magyarországon a 40 000 ka-
mionra. 

Léteznek ezeken kívül egy zárt területre való behajtásért számlázó kapus rendszerek, 
amelyek rendszámleolvasással dolgoznak (London, Stockholm), illetve Magyaror-
szágon az autópályákon rendszámleolvasással ellenőrzik, hogy az autópályán haladó 
gépkocsihoz vásároltak-e matricát. Ez a rendszer azonban nem kompatíbilis a 
2004/52 EK számú rendelettel, ezért már közép távon sem kifizetődő erre alapozni 
egy országos elektronikus díjbeszedő rendszert.    
 

 Szempont 

GPS 
pozíciómeghatározó 
és GSM vagy 3G rá-
diótelefonon kom-
munikáló fedélzeti 

számítógép 

Külső mérőállomás 
vagy DSRC (mikro-
hullámú) kommuni-
káció egy fedélzeti 

egységgel 

1 

Bekerülési költség/éves bevétel 
arány 

Kerülhet sokba, de 
nem szükségszerű  

Kiterjesztése, és kü-
lönösen a fizetős 
úthálózat teljessé 
tétele drágább, idő-
igényes  

2 
Fenntartási költség/bevétel 
arány 

alacsony magas 
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 Szempont 

GPS 
pozíciómeghatározó 
és GSM vagy 3G rá-
diótelefonon kom-
munikáló fedélzeti 

számítógép 

Külső mérőállomás 
vagy DSRC (mikro-
hullámú) kommuni-
káció egy fedélzeti 

egységgel 

3 

Személyes adatok gyűjtése Nem szükséges, a 
rendszer autonóm, 
elég csak a kifizetendő 
díjat közölni a számlá-
zási rendszerrel 

Automatikus, min-
den egyes kapun 
való áthaladást 
könyveli 

4 Parkolási díj beszedésére Használható Nem használható 
5 Rendészeti célra Használható  Nem használható 

6 
Navigációs, forgalomirányí-
tó információ 

Kinyerhető (önkénte-
sen is!) 

Csak korlátozottan 
nyerhető ki 

7 
Tachográffal kombinálva 
fekete dobozként  

Használható Nem használható 

 
Magyarázat: 

1. Az alaprendszer költsége a tehermegosztástól és a bevezetés ütemezettségétől 
is függ. Minél teljesebb módon akarnak egy rendszert elindítani, annak annál 
magasabb lesz a fajlagos költsége.  
A legnagyobb tétel a GPS/GSM rendszernél a fedélzeti számítógép. A beru-
házási költség tehát jóval alacsonyabb lesz, ha ezt a berendezést – amelynek az 
50 000 forint körüli ára elenyésző a tehergépkocsik harminc-ötven milliós árá-
hoz viszonyítva – nem az állam vásárolja meg, hanem a teherautó tulajdonosa. 
Ha más országban már beszerelték a fedélzeti számítógépet, akkor annak leg-
feljebb csak a használatáért kell valami átalányt fizetni – ez jogi kérdés, való-
színűleg levezethető a 2004/52/EK irányelvből a Közösségen belüli elektroni-
kus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról. A Németországban bevezetett 
GPS/GSM rendszer fedélzeti egysége (On Board Unit, OBU) a 40 000 magyar 
tulajdonú kamionból már mintegy 8000-be be van szerelve. 
A budapesti parkolási rendszer a legjobb példa arra, hogy minden olyan rend-
szert igen drága bővíteni – vagyis az egész úthálózatra kiterjeszteni –, amely-
hez külső számítógépes eszközökre – út melletti dobozokra – van szükség. 

 
2. Egy országos DSRC – út menti mikrohullámú adó-vevő –, vagy egy rend-

számleolvasó hálózat fenntartása jóval költségesebb, mint a GSM kommuni-
kációval dolgozó rendszeré. A berendezéseket ellopják, pótolni vagy őrizni 
kell, és állandó karbantartásra is szükség van. A rendszámleolvasás, felisme-
rés nem 100% pontosságú, például a bliccelő külföldi kamionok követése, 
szankcionálása a magyar autópályákon ma is megoldatlan. 
A GPS/GSM alapú rendszer kialakítható úgy, hogy a gépkocsi haladásáért a 
berendezés meghibásodásakor is fizetni kelljen. A külső kapus elektronikus 
rendszernél ez megoldhatatlan, hacsak nem duplázzák meg az egységeket, 
ami a bevezetés és bővítés, karbantartás költségének a növekedésével jár. 



A Levegő Munkacsoport véleménye „Az elektronikus útdíjfizetési rendszer (ED) magyarországi 
bevezetéséről” szóló országgyűlési határozattervezetről 

13 

 
3. A kapus rendszerek általában úgy működnek, hogy a gépkocsihoz tartozó fo-

lyószámláról vonják le a pénzt. Abban az esetben, ha ezt a levonást DSRC 
rendszerben valójában a gépkocsiba szerelt fedélzeti egység végzi egy előre-
váltott kártyáról, személyes „ki hol járt” adat nem kerül feldolgozásra. Mint 
ahogy a GPS/GSM rendszerben sem. Az utóbbiban azért nem, mert a rend-
szer kialakítójának elhatározásától függ, milyen adatot kér le a fedélzeti szá-
mítógépről. Olyan megoldás is lehetséges, amelyben a fedélzeti rendszer csak 
az előző bejelentkezés óta felhalmozódott fogyasztás ellenértékét – a fizetendő 
díj összegét – küldi be a központnak, a megtett útvonalra vonatkozó informá-
ciót nem. Összességében tehát felépíthető a GPS/GSM rendszer úgy, hogy a 
hol jár X. Y. autója kérdésre csak azt lehessen válaszolni, hogy: „nem tudom”.  
Az emberek 99 százalékának ott van a zsebében a rádiótelefon, és a GSM 
rendszerben is van olyan szolgáltatás, amely 5-300 méteres pontossággal le-
kérdezi és megadja a készülék pozícióját. Mégis csak igen-igen kevesen pro-
testálnak a mobiltelefon ellen, és csak a polgárok elenyésző töredéke az, aki 
csak azért nem vesz mobiltelefont, hogy róla ne tudja senki, hol van.  

  
4. A GPS/GSM rendszernek mindegy, hogy a gépkocsi áll-e vagy halad, mérni a 

gépkocsi álló helyzetében is tud – akárcsak a taxióra.  Erre a DSRC, és általá-
ban a külső kapus rendszerek képtelenek. 

 
5. A gyorshajtásról – különösen a kamionokéról – jól tudjuk, hogy emberi élete-

ket veszélyeztet, de a felderítési aránya igen alacsony. A GPS/GSM rendszer-
rel a szabályszegés azonnal felderíthető. A tarifa pedig kialakítható úgy, hogy 
szankcionálja a sebességtúllépést. 

 
6. Ha a gépkocsi vezetője engedélyt ad az anonimizált koordinátaadatok begyűj-

tésére és feldolgozására, teljes forgalomtérképet lehet generálni Magyaror-
szágról. A feldolgozás lehet folyamatos, és a gépkocsivezető telefonon kaphat 
útvonaltartási, -változtatási, dugókerülő tanácsokat. 

 
7. A fedélzeti számítógép – akárcsak a tachográf – képes összegyűjteni és tárolni 

mondjuk az utolsó öt percnyi időtartamra a gépkocsi haladását jellemző ada-
tokat. Ez egy baleset esetén segíthet a tényállás felderítésében. 
Magyarország is tagja többek között annak az európai munkacsoportnak, 
amely azon dolgozik, hogy a 112-es segélyhívó számot tárcsázó pontos föld-
rajzi helyét akkor is meg lehessen határozni, ha beszélni már nem tud az, aki 
segítséget kér. A GPS/GSM rendszerben ez a segélyhívás automatikus is le-
het, bizonyos események – például egy ütközés, vagy hirtelen szintesés – be-
következése után.  

 


