
A Levegő Munkacsoport véleménye 
az „Előterjesztés a Kormány részére díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat 

kiterjesztésének elveiről” című, 2006. decemberi anyagról 
 
 

A díjfizetési rendszer kiterjesztését a Levegő Munkacsoport régóta szorgalmazza. Ezt 
indokolja az ország versenyképességének javítása, a piacgazdasági elvek érvényesítése, a 
közlekedési rendszer ésszerűsítése, valamint a környezet és a lakosság egészségének védelme. 
(Ezt számos tanulmányunkban részletesen kifejtettük.1) Ilyen szempontból üdvözöljük az 
„Előterjesztés a Kormány részére díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat kiterjesztésének 
elveiről” című, 2006. decemberi anyagot (a továbbiakban: az Előterjesztés). Az ebben 
előirányzott intézkedések mindenképp előrelépést jelentenének a jelenlegi helyzethez képest. 
Ugyanakkor a megvalósításuk még messze nem elégítené ki a fent említett követelményeket. 
 
A matrica kiterjesztésével kapcsolatos aggályaink 
 

1. A matrica kiterjesztése további fő közlekedési utakra nem lesz érdemi hatással több 
kritikus útvonalon a nehéz tehergépkocsik forgalmára. Ilyen például a 86-os út, hiszen 
a vele párhuzamos autópálya Ausztriában van, ahol az útdíj még mindig sokkal 
magasabb lesz, mint a 86-oson a matrica ára. Emiatt egyre elkeseredettebb – jogos – 
lakossági ellenállásra lehet számítani. 

2. A matrica kiterjesztése miatt további utakon nőhet meg a forgalom, hiszen a járművek 
egy része még mindig fog találni magának olyan kerülőutakat, ahol megtakarítható a 
díjfizetés. 

3.  Továbbra sem lesz megoldott az a – jelenleg is fennálló – képtelen helyzet, hogy a 
járművek üzemeltetői általában a településen kívül fizetnek díjat, a településen belül 
pedig nem. Ez ellentmond a piacgazdaság elveinek, „a szennyező fizet” elvnek és a 
józan észnek is, hiszen a gépjárművek a településeken belül jóval több kárt, költséget 
okoznak, mint azon kívül.2 A Levegő Munkacsoporthoz és az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosához szerte az országból érkező jelzések szerint a települési 
önkormányzatok és a lakosság elsősorban nem a településeken kívüli forgalom miatt 
aggódik, szervez tüntetéseket, ír petíciókat… Éppen ellenkezőleg, azt igyekeznek 
elérni, hogy a forgalom minél nagyobb mértékben elkerülje a települések útjait. 
Például Budapest XI. és XII. kerülete ennek érdekében vezetett be útdíjat 
(„közútkezelői hozzájárulást” és „útfenntartási hozzájárulási díjat”) a saját útjaira3. 

4. A matrica kiterjeszthető, de az ára nem emelhető az EU előírásai miatt (amint ezt az 
Előterjesztés is megállapítja). Emiatt a használók továbbra sem fogják megfizetni az 
általuk okozott költségeket, ami torzítja a piacot, rontja a gazdaság versenyképességét. 
Egyes szakértői számítások szerint csak a tehergépkocsik vonatkozásában ez a meg 
nem fizetett összeg eléri az évi 2500 milliárd forintot. (A korábbi évek meg nem 
fizetett költségeivel is számolva, a teljes összeg évi 5000 forintra tehető.)4  

5. Különösen visszás, hogy a külföldi járművek – különösen a nehéz tehergépkocsik – 
által Magyarországon okozott hatalmas károkat, költségeket túlnyomó részben a 
magyar adófizetők kénytelenek állni. A legtöbb esetben ezen járművek üzemeltetői 
legfeljebb a matrica árát fizetik meg (sokszor még azt sem), ami a töredékét sem 
fedezi az általuk okozott költségeknek. Ez súlyosan terheli az államháztartást és 
egyebek mellett a hazai fuvarozókat is hátrányosan érinti. A matrica kiterjesztése 
gyakorlatilag nem változtat ezen a helyzeten.  
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6. A nehéz tehergépkocsik sok olyan úton okoznak jelenleg is súlyos károkat, amelyekre 
még a tervezet szerint sem terjed ki a matricás rendszer. Így ezeken az utakon 
továbbra is fokozott mértékben sérülnek a piacgazdaság elvei, illetve „a szennyező 
fizet” elv. 

7. Az utakat elsősorban a nehéz tehergépkocsik teszik tönkre. Ezek a járművek zavarják 
leginkább a lakosságot is. Tehát az ezen járművekkel kapcsolatos problémák enyhítése 
a legsürgetőbb. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 12 tonna feletti megengedett 
össztömegű tehergépkocsik teljesítménye az elmúlt időszakban jelentősen növekedett 
(különösen 2004-ben az Európai Unió bővítésének évében ugrott meg a nemzetközi 
közúti teherforgalom: egy év alatt 45 százalékkal!). Románia és Bulgária 
csatlakozásával újabb jelentős növekedés várható.  
A kormány álláspontja szerint az autópályadíjból származó bevételeket az autópályák 
üzemeltetésére, fenntartására és felújítására kell fordítani. Az Előterjesztés szerint a 
D4 kategóriás (a 12 tonna feletti össztömegű) járművek az autópálya-matricából 
származó 32,5 milliárd forint összegű bevételhez csak 5,7 milliárd forinttal (18 
százalékkal) járulnak hozzá – annak ellenére, hogy az üzemeltetési, fenntartási és 
felújítási költségek legalább 80 százalékáért felelősek! 
A matrica kiterjesztése nem oldja fel ezt a súlyos ellentmondást. 
 

8. A 12 tonna megengedett össztömeg feletti külföldi tehergépkocsik teljesítménye 
Magyarországon háromszor akkora, mint a hazaiaké (1. táblázat).  

 
1. táblázat: A 12 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépkocsik teljesítménye 

Magyarország területén 
(milliárd tonnakilométer) 

 
 2003 2004 2005 2006 

várható 
2007 

becslés 
Hazai rendszámú fuvarozók* 12,0 12,7 13,9 14,6 15,3 
Külföldi rendszámú fuvarozók** 18,1 27,7 36,7 38,6 42,4 
Összesen 30,1 40,4 50,6 53,2 57,7 
Ebből a külföldiek %-os aránya 60,1 68,6 72,5 72,6 73,5 

 

*A hazai rendszámú, 12 tonna feletti megengedett össztömegű  járművek teljesítményébe csak a 
Magyarország területén történt teljesítményt számítottuk be. (Az útdíj ugyanis csak erre részre szedhető, 
ami ezen járművek más országokban történő teljesítményének mindössze 18%-át teszi ki.) 
** A Magyarország területére belépő, külföldi rendszámú tehergépkocsik darab száma alapján számított 
teljesítmény. 

 
Egyébként is rendkívül aggályos, hogy a hazaiakkal szemben a külföldi fuvarozók a 
rendkívül alacsony autópályadíjon felül általában semmilyen módon nem járulnak 
hozzá az úthálózattal kapcsolatos feladatok finanszírozásához. Amint fentebb 
említettük, ez azt jelenti, hogy a külföldi nehéz tehergépkocsik által okozott költségek 
túlnyomó részét a magyar adófizetők állják. Az pedig, hogy emellett teljesítményük 
Magyarországon jóval nagyobb, mint a hazaiaké, azt eredményezi, hogy így a hazai 
fuvarozók fokozottabb versenyhátrányba kerülnek. 
Ezen a súlyos problémán sem segít a matricának az Előterjesztésben előirányzott 
kiterjesztése.  
 

9. A matrica kiterjesztése szinte nem eredményez többletbevételt, hiszen az Előterjesztés 
szerint 2007-ben 1 milliárd forint többletráfordítással csak 1,3 milliárd forint 
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többletbevétel érhető el. Így továbbra is alacsony marad a rendszer hatékonysága, és a 
használók továbbra sem fizetik meg az általuk okozott többletköltségeket. 

 
Az elektronikus útdíjjal kapcsolatos aggályaink 
 

Az elektronikus útdíj bevezetésével a fenti problémák hosszabb távon kiküszöbölhetők, ezért 
annak bevezetését támogatjuk. Azonban az elkövetkező 5–6 évben ez biztosan nem jelenthet 
megoldást az alábbi okok miatt: 
 

1. Az elektronikus díjfizetés bevezetése igen bonyolult és hosszadalmas, a nemzetközi 
tapasztalatok szerint egy szűkített (csak a gyorsforgalmi utakra történő) bevezetése is 
legalább 3 évig tart. További utakra vagy akár a teljes hálózatra történő kiterjesztése 
pedig további éveket fog igénybe venni. Ráadásul mind a mai napig nemhogy a 
tervezési (a kivitelezésiről nem is beszélve) tender kiírása nem történt meg, de még a 
tanácsadói tenderé sem, pedig köztudott, hogy ez a folyamat (beleértve az elbírálást is) 
igen időigényes. 

2. Amint az Előterjesztésből is olvasható, csak a gyorsforgalmi utakra és néhány 
párhuzamos fő közlekedési útra kívánják az útdíjat bevezetni, ami még az eddigieknél 
is jóval nagyobb mértékben fogja a településeken átvezető egyéb utakra terelni a 
forgalom jelentős részét, általános felháborodást és – jogos – tiltakozásokat váltva ki. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a probléma tiltással és rendőrségi 
ellenőrzéssel már ma sem kezelhető. Továbbá (amint azt a fentiekben már 
részletesebben kifejtettük) rendkívüli mértékben sérül „a használó fizet” és „a 
szennyező fizet” elv. 

3. Az elektronikus útdíj-fizető rendszer kiépítése rendkívül költséges (sajtóhírek szerint 
csak a gyorsforgalmi utakra történő bevezetésének költsége elérheti a 40 milliárd 
forintot, a további kiterjesztése pedig 100 milliárd forintos nagyságrendű). Politikailag 
nehezen lenne most megmagyarázható, hogy miért választott a kormány egy ilyen 
költséges eljárást, amikor a feladat sokkal kisebb költséggel is megoldható. 

 

Javaslataink az útdíjrendszerre 

A fentiek miatt a következőket javasoljuk: 
 

1. A díjat minden útvonalon meg kelljen fizetni, teljesen függetlenül attól, hogy a jármű 
– mondjuk – autópályán vagy földúton megy. 

2. A díj a megtett kilométertől, a jármű megengedett össztömegétől és a 
szennyezőanyag-kibocsátásától (EURO-1, EURO-2 stb.) függjön (az egyszerűbb 
bevezethetőség érdekében a szennyezéstől függő szorzó alkalmazása esetleg későbbi  
időpontra is halasztható). Megfontolandó, hogy a súllyal összefüggő mérték 
progresszív legyen. 

3. A díjszedés egyelőre ne elektronikusan, hanem a menetíró-készülék (tachográf) 
alapján történjen. Minden magyar és Magyarországon közlekedő külföldi 
tehergépkocsinak kötelezően rendelkeznie kell ilyen készülékkel. A közlekedési 
hatóság évente egyszer most is ellenőrzi a telephelyen minden hazai tehergépkocsi 
menetíró-korongjait, amelyeket a fuvarozónak 5 évig meg kell őriznie. Egy jármű éves 
futásteljesítménye egy pillanat alatt megállapítható, hiszen csak ki kell vonni 
egymásból az év utolsó menetíró-korongjának záró kilométer állását az év első 
korongjának kezdő kilométer állásából. Amennyiben a jármű év közben külföldön is 
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fut, akkor a határon ki- és belépéskor fel kell jegyezni a menetíró-korong állását; így a 
külföldön megtett kilométerek szintén pontosan megállapíthatók, ami után nem kell a 
díjat megfizetni. A külföldi járművek esetén a határon történő be- és kilépéskor lehet 
az adatokat rögzíteni, és ennek alapján megfizettetni a díjat. (Ez a külföldi 
járműveknél korábban is így történt, amíg meg kellett fizetni a tonna-kilométerenkénti 
3 Ft-os díjat. Németországban ma is így ellenőrzik a díjfizetést minden olyan külföldi 
tehergépkocsi esetén, amely nem rendelkezik elektronikus fedélzeti egységgel.) Ezen 
felül szúrópróba-szerű ellenőrzéseket kell végezni a közutakon, amint az jelenleg is 
történik egyéb céllal. Ehhez hasonló rendszer működik 2001 óta Svájcban is, ahol az 
teljesen bevált.5 

4. Javasoljuk, hogy a díj egyelőre csak a 12 tonna megengedett össztömeg feletti 
járművekre vonatkozzon. Ilyen magyar rendszámú járművekből jelenleg a 
rendelkezésünkre álló adatok szerint mintegy 40 ezer van, ami az összes teherszállítást 
végző közúti jármű alig több mint 10 százaléka. (Az Előterjesztésben 87 ezer ilyen 
járművel számolnak, ami feltehetően hibás adat. Például valószínűleg belevették a 
mezőgazdasági járműveket is, amelyeket nyilvánvalóan nem kell útdíjjal terhelni.) Az 
alábbiak indokolják, hogy a díj egy bizonyos átmeneti időszakra csak a 12 tonna feletti 
járművekre kerüljön bevezetésre: 
• Rendkívüli mértékben megkönnyíti a díj bevezetését és annak elfogadtatását.  
• A lakosságot leginkább a nehéz tehergépkocsik forgalma zavarja. 
• Az utakat elsősorban a nehéz tehergépkocsik teszik tönkre. 
• Amint az Előterjesztésből is látható, a hazánkon áthaladó külföldi tehergépkocsik 

túlnyomó része 12 tonna feletti. 
• Az így nyert tapasztalatok alapján könnyebb lesz majd kiterjeszteni az új rendszert 

a többi járműre is (amelyekre vonatkozóan egyelőre érvényes maradna a jelenlegi 
matricás rendszer). 

 

5. A javasolt módszer alkalmazásával a költségvetés már az első évben is jelentős 
bevételhez juthat, amit ráadásul elsősorban a külföldiek fizetnének meg. (A jelenleg 
Svájcban alkalmazott mértékű díj bevezetése esetén évente több mint 200 milliárd 
forint bevételre számíthatnánk már akkor is, amennyiben ez csak a 12 tonna feletti 
járművekre lenne érvényes. Politikai okokból egy ilyen mértékű díjat most 
nyilvánvalóan nem lehet bevezetni, de egy jelentősen csökkentett díjmérték esetén is 
évi 40–50 milliárd forint bevétellel lehet számolni. A későbbiekben a díj mértékét 
fokozatosan lehet majd emelni. Ha pedig a díj további járműkategóriákra is kivetésre 
kerül, akkor a bevétel természetszerűleg jóval magasabb lesz.) 

 
A bevételek felhasználása 
 

A bevételek felhasználásáról az Előterjesztés a következőket tartalmazza: 
„A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) javasolt módosítása 
alapján az autópályák és autóutak, és az országos főutak használatáért szedhető díjak az 
autópályák és az autóutak és országos főutak üzemeltetésére, fenntartására és felújítására 
fordítandó, az Útpénztár szabályai szerint. 
Az Eurovignette irányelv 9. cikk (2) alapján „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 felhasználni.” 

Az uniós szabályozás szerint tehát a bevételeket bármilyen közlekedési célra fel lehet 
használni. A nehéz tehergépkocsik viszont nem csak az autópályákon, autóutakon, országos 
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főutakon okoznak jelentős költségeket. Ezért a bevételek egy részét az egyéb utak felújítására, 
fenntartására javasoljuk fordítani – különösen azon egyéb utakéra, amelyeket a nehéz 
tehergépkocsik már eddig is súlyosan megrongálták.  

A bevételeket nem csak az utak üzemeltetésére, fenntartására és felújítására kell fordítani, 
hanem meg kell fizettetni az útépítés költségeit is. Ezt kimondottan nevesíti is az 
Euromatrica-irányelv. Ez felel meg a piacgazdaság elveinek, illetve – az Európai Unió 
Alapszerződésében is rögzített – „a szennyező fizet” elvnek. 

Továbbá javasoljuk a bevételek egy részét a vasút, illetve a kombinált fuvarozás 
elősegítésére fordítani. Ezt egyebek mellett az indokolja, hogy az elmúlt több mint két 
évtizedben minden kormány jelentős összegeket vont el piacellenes módon a vasúti 
árufuvarozástól, annak súlyos versenyhátrányt okozva.6 További indok, hogy így jelentősen 
csökkenthető a környezetszennyezés és tehermentesíthető a közúthálózat. 

Javasoljuk, hogy – a svájci gyakorlathoz hasonlóan – az útdíj kétharmadát a központi 
költségvetés használja fel, további egyharmadát pedig a települési önkormányzatok kaphassák 
meg pályázat útján. Az Euromatrica-irányelvnek megfelelően és a svájci minta alapján ez 
utóbbi részt az önkormányzatok bármilyen közlekedési feladatra megpályázhatnák (nemcsak 
útépítésre és fenntartásra, hanem például tömegközlekedésre és forgalomcsillapításra is). 
 
A fizetőképességről 
 

Az Előterjesztés szerint az útdíj mértékét „az ország gazdasági helyzete és az autósok 
növekvő fizetőképessége függvényében” kell megállapítani.  

A piacgazdaság hatékony működésének egyik alapfeltétele, hogy az árak tükrözzék a 
valódi költségeket. A nyílt és rejtett állami támogatások torzítják a piacot, gyakran 
érdemtelenül előnyben részesítenek egyes vállalkozásokat vagy ágazatokat, míg másokat a 
piaci teljesítményüktől függetlenül hoznak hátrányba. Amennyiben az egyes tevékenységek 
nem fizetik ki a valódi költségeiket, akkor idővel finanszírozhatatlanná válhatnak, és komoly 
zavarokat okozhatnak a gazdaság működésében. Jelenleg ez tapasztalható a közúti gépjármű-
közlekedés terén, amelynek igényeit lehetetlen kielégíteni (az elvben szükséges források 
töredéke áll csak rendelkezésre), miközben hatalmas forráselvonások történnek a társadalom 
és a gazdaság fejlődését sokkal inkább elősegítő területekről azért, hogy mégis megpróbálják 
kielégíteni ezeket az igényeket. 

Tehát a közúti gépjármű-közlekedés az elmúlt évtizedekben és jelenleg is hatalmas állami 
támogatásban részesült és részesül – elsősorban azáltal, hogy nem fizeti meg az általa okozott 
költségek jelentős részét.7 Ezt az Európai Unió 2001-ben elfogadott közlekedéspolitikája is 
rögzíti: „… az aránytalanságok és hiányosságok egyik legfontosabb oka, hogy a közlekedőket 
nem sikerült megfelelően szembesíteni tevékenységük költségével. Mivel az árak nem fejezik ki 
a közlekedés teljes társadalmi költségét, a kereslet rendellenesen nagyra növekedett.”  

A közúti teherfuvarozók állandóan nehéz helyzetükről panaszkodnak. A számok viszont 
azt mutatják, hogy 1990 és 2005 között a Magyarországra belépő külföldi tehergépkocsik 
száma 420 százalékkal, a Magyarországról kilépő magyar tehergépkocsiké 455 százalékkal 
nőtt. A 8 tonna és annál nagyobb teherbírású (ez nagyjából megfelel a 12 tonna feletti 
össztömegnek) magyar rendszámú tehergépkocsik száma pedig 185 százalékkal növekedett, 
megengedett össztömegük pedig átlagosan a háromszorosára nőtt. Ugyanebben az időszakban 
viszont a bruttó hazai termék, a GDP növekedése mindössze 33 százalékot tett ki.8 Ezek a 
számok tehát azt mutatják, hogy a közúti árufuvarozók panaszai megalapozatlanok.  

A svájci tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy egy viszonylag magas útdíj is legfeljebb 
csak a növekedést tudja megállítani, nem pedig jelentősen visszavetni a közúti 
teherfuvarozást.  

Még megjegyeznénk, hogy a közúti fuvarozók az elmúlt években szinte évről évre 
jelentős újabb és újabb előnyökben részesültek: a forintleértékelés, a vámok megszüntetése9, a 
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határok „leomlása”, a gázolaj árának folyamatos csökkenése mind nagymértékű pénzügyi 
kedvezményt jelentett a közúti fuvarozásnak. Az útdíj bevezetésével az állam tulajdonképpen 
ellensúlyozná mindezeket a – nemzetgazdasági szempontból indokolatlan – kedvezményeket. 
A gázolaj árcsökkenését itt külön hangsúlyoznánk, mert a közvéleményben ezzel 
kapcsolatban tévhit uralkodik. Ezért lássuk a számokat (2. táblázat)! 

 
2. táblázat: A gázolaj éves fogyasztói átlagárának és a fogyasztói áraknak az alakulása* 
 

Év 
 
 

A gázolaj éves 
átlagára, 
Ft/liter 

A gázolaj éves 
átlagára, 

előző év=100 

A fogyasztói árak 
alakulása,  

előző év=100 
2000 217,63  109,8 
2001 208,96 96,0 109,2 
2002 209,08 100,0 105,3 
2003v 209,23 100,0 104,7 
2004 222,18 106,2 106,8 
2005 251,23 113,1 103,6 
2006** 269,33 107,2 103,9 
2006 (2000=100)  123,8 138,4 

 
*A gázolaj – reálértéken számított – árcsökkenését az alábbi tényezők okozták: 

1.) Az USD árfolyamának gyengülése az euróhoz és ezzel forinthoz viszonyítva,  
2.) A gázolaj 25%-os áfa-mértékének 20%-ra mérséklése. 
3.) A gázolaj jövedéki adója valorizációjának elmaradása: 2003 óta 85 Ft/liter szinten maradt,annak ellenére, hogy 
a fogyasztói árak azóta (2006-ig) 15%-kal nőttek. Mivel 2007-ben a felgyorsult infláció ellenére maradt a 85 Ft/liter, 
a 2007. év végén a valorizáció várhatóan már 23%-kal marad el. 

**2006 decembere első két hetének tényleges átlagát véve figyelembe. 
Forrás: KSH, MOL Rt. 

 
A „fizetőképességről” összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az emberek nagy többsége 

már nem képes elviselni azt, hogy a közúti fuvarozás hatalmas költségeit rájuk hárítsák. A 
gazdaság sem képes megfelelően elviselni ezeket a terheket, ezért a versenyképessége 
rosszabb az egyébként lehetségesnél. 

 
Kommunikáció 
 

Az Előterjesztés szerint „a díjfizetési rendszer kiterjesztése során nagy hangsúlyt kell fektetni 
a megfelelő kommunikációra”. Ezzel teljesen egyetértünk. Mivel e téren a Levegő 
Munkacsoport már jelentős tapasztalatokra tett szert10, felajánljuk szakmai segítségünket. 
 
Egyeztetés 
 

A sajtó 2007. december 27-én azt tette közzé, hogy Kóka János gazdasági és közlekedési 
miniszter nyilatkozata11 szerint a kormány az Előterjesztésben leírt terveket fogja 
megvalósítani. Bízunk benne, hogy ez csak félreértés volt, és a miniszter nem döntésről, 
hanem csak előzetes tervekről szólt. Annál is inkább ezt kell feltételeznünk, mivel az érintett 
érdekképviseleti szervek részére 2007. december 29-ét jelölték meg a véleményezés 
határidejeként. A társadalmi egyeztetést több törvény is előírja12, így nyilvánvaló, hogy csak 
érdemi egyeztetés után kerülhet sor a döntéshozatalra. 

Az Előterjesztés nem vizsgálta azon szempontok jelentős részét, amelyeket a fentiekben 
kifejtettünk. Tekintettel ezen szempontok fontosságára, elengedhetetlennek tartjuk, hogy az 
Előterjesztés ezekkel is megfelelő mélységben foglalkozzon.  

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Előterjesztés meg sem említi azt a lehetőséget, 
amelyről már számos alkalommal tájékoztattuk a GKM-et, és amellyel szemben a GKM 
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semmilyen tényleges kifogást nem tudott felmutatni. (Az fő „kifogása” az volt, hogy a 
tachográf alapján nem lehet megkülönböztetni, hogy a járművek milyen útvonalon haladnak. 
Ez igaz, azonban ez még mindig sokkal jobb, mint a jelenlegi és a tervezett rendszer, 
amelyben ott kell többet fizetni, ahol a járművek kisebb költséget okoznak. További 
„kifogásként” merült fel, hogy az EU jogszabályai nem teszik lehetővé, hogy az útdíjat 
minden útra kiterjesszük. Ez az érvelés viszont csupán azt mutatja, hogy a GKM egyes 
munkatársainak hiányos a tudása, felkészültsége.)  
 
Budapest, 2006. december 27. 
 

Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 
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