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Az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetésével tisztességesebbé válik 

a piaci verseny, ésszerűbb közlekedési munkamegosztás jön létre, csökken a környezetszeny-
nyezés, és javul az életminőség. Ezért a szándék feltétlenül támogatandó. A Szonda Ipsos által 
készített közvélemény-kutatás azt is bizonyítja, hogy a tehergépkocsikra kivetendő útdíj a 
széles közvélemény támogatását élvezi.  

A Levegő Munkacsoport immár 18 éve szorgalmazza a használatarányos útdíj bevezeté-
sét. Korábban javasoltuk, hogy svájci mintára vessen ki a kormányzat kilométerarányos útdí-
jat a nehéz tehergépkocsikba kötelezően beszerelt menetíró-készülék adatai alapján. A jelen-
legi határozati javaslat előterjesztője a javaslatunkat azzal utasította vissza, hogy erre majd az 
elektronikus díjbeszedő rendszer is alkalmas lesz, várjuk ki. Most viszont valóban itt az alka-
lom.  

Minden tőlünk telhető módon hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy az elektronikus díjbe-
szedő rendszer technikai megoldása minél hatékonyabb legyen, és a használatarányos útdíj 
bevezetése ne növelje, hanem csökkentse hazánkban a konfliktusok számát. Ezért készítettük 
el módosító javaslatunkat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről 
szóló H/3032. számú országgyűlési határozati javaslathoz, amelyet mellékelten küldök Ön-
nek.  

Kérem, hogy a sikeres megvalósítás érdekében támogassa javaslatunkat. 
 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 

Lukács András 
elnök 

Levegő Munkacsoport 
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Módosító javaslatok 
a H/3032. számú 

országgyűlési határozati javaslathoz 
az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről 

 
 
 
Általános észrevételek 
 
A használatarányos úthasználati díj bevezetése mindenképp üdvözlendő és támogatandó. 
Azonban az országgyűlési határozati javaslatban előirányzott módon történő megvalósítása 
súlyos konfliktusokhoz vezethet. 
A matricához kötődő, jelenleg érvényes alapelv az, hogy minél gyorsabban tud haladni a gép-
jármű, annál jobb szolgáltatást kap, ezért annál többet kell fizetnie. Ezek szerint ma két fajta 
út van, a gyors, amiért fizetni kell, és a többi, amiért nem. Ez az elavult szemlélet vezetett a 
mai konfliktushelyzethez, amikor a költségük csökkentésében érdekelt fuvarozók sokszor 
elkerülik a fizetős utakat, és elviselhetetlenné teszik települések lakóinak az életét. Ez a rend-
szer ellentétes a piacgazdaság elveivel és a „szennyező fizet” elvvel is, hiszen ott (a tele-
püléseken kívül, a jó minőségű utakon) kell fizetni, ahol kisebb a kár, ott pedig (a települése-
ken belül és a rossz állapotú utakon) nem, ahol óriási a kamionok okozta kár. Sajnos ez a hi-
bás, elavult szemlélet köszön vissza az országgyűlési határozati javaslatból is. 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban folytatott társadalmi egyeztetések során a 
GKM képviselői azt ígérték, hogy a minisztérium a díjpolitika elveit még a tender kiírása előtt 
külön előterjesztésbe foglalja, és azt szintén társadalmi vitára bocsátja. Ez azonban nem tör-
tént meg, sőt egyes – vitatható és vitatandó – díjpolitikai elveket az elhangzott ígérettel ellen-
tétesen beépítettek a határozati javaslatba.  
A lakosságtól, polgármesterektől, a Magyar Autóklubtól és maguktól a fuvarozóktól kapott 
számos levél, bejelentés, állásfoglalás alapján egyértelműen állítjuk, hogy egy korszerű, kevés 
konfliktussal és hátránnyal járó útdíjfizetési rendszer kialakítása érdekében szükség van a 
határozati javaslat módosítására. A határozatnak ugyanis biztosítania kell, hogy a kiválasztott 
technikai megoldás már a bevezetéskor ne csak 3100 kilométeren, hanem az ország minden 
útján alkalmas legyen a használatarányos útdíj kivetésére. 
 
 
Konkrét módosító javaslatok 
 

1. 
 
A határozati javaslat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. A közbeszerzési eljárás célja:  
 
Az arányosabb felhasználói teherviselés megvalósítása, az EU vonatkozó irányelveinek tör-
ténő megfelelés és a [gyorsforgalmi] közúthálózat finanszírozásának korszerűsítése érdeké-
ben a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési rendszer Magyarországon történő beve-
zetése.” 
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Indokolás: 
 
Közismert, hogy nemcsak a gyorsforgalmú úthálózat finanszírozásával vannak súlyos gon-
dok, hanem a többi útéval is. Az elmúlt években a források még a meglévő úthálózat korábbi 
színvonalának fenntartásához sem voltak elegendőek, így – miközben több új autópálya épült 
– a meglévő többi országos és önkormányzati út fokozódó ütemben ment tönkre, hatalmas 
károkat okozva a közlekedőknek, a vállalkozóknak, az önkormányzatoknak. Amennyiben erre 
a problémára nem sikerül megoldást találni, akkor az önkormányzatok és a lakosság egyre 
növekvő elégedetlenségére, tiltakozására lehet számítani. Ennek a gondnak az enyhítését 
szolgálja, ha az útdíjból származó bevételeket a gyorsforgalmi utakon kívül az egyéb utak 
fenntartására, felújítására is lehet fordítani. 
Ez a módosító javaslat összefügg a következővel, amely szerint az útdíjat az ország teljes út-
hálózatára ki kell vetni. 
 
 

2. 
 
A határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. A közbeszerzési eljárás tárgya: 
 
A megtett úttal arányos díjfizetést lehetővé tevő, elektronikus útdíjfizetési rendszer megvaló-
sítása a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek és járműszerelvények 
(az úgynevezett J2, J3 és J4 kategóriájú járművek) körére [az autópályákon, autóutakon és 
az országos főutak egyes elemein, azaz] a teljes hazai úthálózaton [a párhuzamos utakon 
és a fontosabb egyéb tranzitutakon,] 5 éves futamidejű szolgáltatási szerződés keretében. A 
bevezetésre kerülő rendszer kommunikációs és elszámolási rendszerének kiegészítő beruhá-
zások nélkül is alkalmasnak kell lennie a városi – elsősorban a budapesti – közlekedési prob-
lémák enyhítését szolgáló díjak kivetésére és beszedésére is.” 
 
Indokolás: 
 
Ahol az útdíjat nem minden útra vetik ki, ott a saját költségeik csökkentésében érdekelt fuva-
rozók nagy része igyekszik elkerülni a fizetős utakat, és elviselhetetlenné teszi a települések 
lakóinak az életét. Ez a jelenség, amelyet Magyarországon a matricás útdíj mellett már meg-
ismertünk, külföldön (például Csehországban) az elektronikus díjbeszedő rendszer bevezetése 
után csak fokozódott. A megtett kilométerek számával arányos elektronikus díjbeszedés be-
vezetése után ugyanis akár szakaszonként is érdemes le-letérni a fizetős útról. 
Ezért a határozati javaslat szerinti technikai megvalósítás ellentétes a piacgazdaság elveivel és 
a „szennyező fizet” elvvel is, hiszen ott (a településeken kívül, a jó minőségű utakon) tenné 
lehetővé a kilométerarányos díj kivetését és beszedését, ahol a teherautók kisebb károkat 
okoznak, ott pedig (a településeken belül, illetve a rossz állapotú utakon) nem, ahol óriási 
károkat idéznek elő. De ellentétes ez a megoldás az Új Magyarország Fejlesztési Terv azon 
alapvetésével is, miszerint javítani kell az országban az életminőséget.  
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint egy ilyen rendszer ellentétes az arányos 
közteherviselés alkotmányos elvével és sérti az egészséges környezethez való alkotmányos 
jogot. Előre látható, hogy megvalósulása esetén a hátrányosan érintett önkormányzatok és 
lakosok az országgyűlési biztos állásfoglalására hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fognak 
fordulni jogorvoslatért. 
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Okulnunk kellene a cseh példából is. Az útdíjfizetési rendszerrel kapcsolatos cseh tendert 
2006 márciusában nyerte el egy társaság, és 9 hónap kivitelezés után indulhatott el a működ-
tetés, ami csak a gyorsforgalmú utakra terjedt ki. Ez az úgynevezett DSRC rendszer az elha-
ladó gépkocsi külső azonosítása alapján veti ki a díjat, és 2,3 milliárd cseh koronába (mintegy 
18 milliárd forintba) került. A tehergépkocsik többsége viszont a nem fizetős egyéb utak 
igénybevételével elkerüli az azonosító pontokat, súlyos környezeti problémákat okozva a te-
lepüléseken, és jelentős bevételtől fosztva meg a cseh államot. Emiatt a cseh kormány néhány 
hónappal az elektronikus díjbeszedő rendszer beindítása után már a rendszer felülvizsgálatát 
rendelte el. Az újabb koncepció szerint útdíjat vetnek ki az alacsonyabb rendű utakon is, de 
ehhez egy másik, műholdas rendszer kiépítésére lesz szükség. Feltehetően egyszerűbb és ol-
csóbb lett volna, ha a már a kezdetektől fogva a teljes úthálózatra vetik ki a díjat, és ennek 
megfelelő elektronikus rendszert választanak, mint ahogy ez a Mellékletben említett előadás-
ból is kiderült. 
A technikai fejlettség lehetővé teszi mind a módosítási javaslat szerint díjkivetést és beszedést 
az ország teljes úthálózatán, mind pedig azt, hogy az elektronikus útdíjbeszedő rendszer inf-
rastruktúráját sokoldalúan, többek között a városi közlekedés javítására is kihasználjuk. Az 
ilyen irányú hasznosítást előírásával megelőzhető, hogy később ne kényszerüljünk újabb és 
újabb költséges rendszerek bevezetésére. (Ld. a Mellékletet is!) 
Az útdíj minden útra történő kiterjesztését a GKM azzal az érvvel utasította el, hogy az arány-
talanul megnövelné az országúti ellenőrzés költségeit. Ezt azonban semmiféle elemzéssel, 
tanulmánnyal nem támasztotta alá. Léteznek olyan módszerek, amelyekkel elfogadható költ-
séggel megvalósítható az ellenőrzés az ország teljes úthálózatán. 
 
 

3. 
 

A határozati javaslat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. A közbeszerzés értéke: 
A megtett úttal arányos elektronikus útdíj fizetési rendszer megvalósításához kapcsolódó ál-
lami kötelezettségvállalás formája a magánbefektetőnek fizetendő szolgáltatási díj, amelynek 
2007-es árakon számított teljes értéke nem haladhatja meg a 69,3 Mrd forintot, tartalmazva a 
projekthez szükséges valamennyi beruházás és az 5 éven keresztül történő üzemeltetés költsé-
geit. [Az elektronikus útdíjfizetési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzési-behajtási felada-
tokat szolgáltatási díj fejében az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) látja el 5 éven 
keresztül, amelynek 2007-es árakon számított teljes értéke nem haladhatja a meg a 23,5 
Mrd forintot. Az ellenőrzési feladatok ellátásában a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága is közreműködik az ÁAK eszközeinek igénybevételével. ] ” 

 
Indokolás: 

 

Az ellenőrzés kérdése logikailag nem illeszkedik a határozati javaslat ezen pontjához, 
amely az elektronikus díjbeszedő rendszer várható költségeiről szól. Az ellenőrzés jelentő-
sége is jóval nagyobb annál, mint hogy ilyen röviden, érdemi magyarázat és háttértanul-
mány nélkül elintézhető legyen. Ezért az ellenőrzésről egy külön pont beillesztését java-
soljuk a határozati javaslatba. 
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4. 
 
Javasoljuk a határozati javaslat kiegészítését az alábbi új ponttal:  
 
„7. Az elektronikus útdíjfizetési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzés, szankcionálás és be-
hajtás költsége öt év alatt 2007. évi árakon nem haladhatja meg a 23,5 Mrd forintot. Az el-
lenőrzés, szankcionálás és behajtás jogi és igazgatási környezetének kialakításáért, a szük-
séges jogszabályok kidolgozásáért és előterjesztéséért felelős az igazságügyi és rendészeti 
miniszter és a gazdasági és közlekedési miniszter. 
Határidő az előterjesztésre: 2007. szeptember 1. 
 

Indokolás: 
 

Az előterjesztő a határozati javaslat 4. pontjában – a szövegkörnyezetbe sem illően – egy pri-
vatizálás előtt álló szervezetre bízná az ellenőrzést, mégpedig úgy, hogy a megvalósítást egy 
egészen más elvű – matricás – útdíj-konstrukcióhoz kiépített és a forgalom felét adó külföldi 
kamionok esetében a tapasztalatok szerint hatástalan rendszerre bízná.  
Súlyos milliárdok takaríthatók meg akkor, ha az Országgyűlés 

– összekapcsolja az ellenőrzés kérdését a szankcionáláséval; 
– az ellenőrzés megvalósítását állami kézben tartja, vagy – ha jobban bízik a magánvál-

lalkozásokban – azt külön szervezet helyett magára a díjbeszedő vállalkozásra bízza.  
Ha a szankció és különösen az eljárás elrettentő, továbbá a díjbeszedő rendszernek a gépko-
csiba szerelt elemei, a fedélzeti rendszerek korszerűek, sokoldalú kommunikációra képesek, 
akkor van a matricás útdíjhoz kialakított ellenőrzési és utólagos behajtási módszernél lénye-
gesebb olcsóbb, és akár a rendőrség által is üzemeltethető ellenőrzési megoldás. 
Éppen napjainkban van napirenden egy országgyűlési bizottság felállítása a budapesti parko-
lási társaságok működésének átláthatatlanságának vizsgálatára. A határozati javaslat elfoga-
dása eredeti formájában sajnos előrevetíti egy hasonló bizottság felállításának szükségét né-
hány év múlva az ellenőrzés költséghatékonyságának és az ellenőrzést működtető szervezet 
átláthatatlanságának vizsgálatára. Módosító javaslatunk elfogadása viszont elősegítheti egy 
gazdaságos és átlátható rend bevezetését a használatarányos útdíj kivetésének ellenőrzésére és 
a kibújási kísérletek szankcionálására. 
Az ellenőrzési rendszer és a szankcionálás jogi környezetének kialakítását a szükséges jog-
szabályi háttér jelentősége miatt szükséges az igazságügyi és rendészeti miniszterre is bízni a 
kizárólag a technikai kérdésekben illetékes gazdasági és közlekedési miniszter mellett.  
 
Budapest, 2007. május 16. 
 

Lukács András 
elnök 

Levegő Munkacsoport 
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Melléklet 
 
A holland kormány is dolgozik a használatarányos útdíj bevezetésén, és a gondolathoz igyek-
szik megnyerni a parlamenti képviselők támogatását. Nem úgy, hogy a részletek és háttérta-
nulmányok ismerete hiányában egy nehezen értékelhető határozat meghozatalára kéri őket, 
hanem úgy, hogy alapos tanulmányokat készíttet, és azok közérthető összefoglalását a képvi-
selők rendelkezésére bocsátja.  Az összefoglalás angol fordításban is elérhető a világhálón, a 
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/-
%20Cost%20Benchmark%20for%20kilometre%20pricing%20in%20the%20Netherlands_tcm
195-167670.pdf címen. 
A tanulmány több lehetséges díjbeszedő vállalkozástól bekért adatok alapján elemzi a várható 
költségeket, de csak olyan megoldásokra, amelyekben a gépkocsi helyzetét és az általa meg-
tett utat a GPS műholdas pozicionálással végzi el a fedélzeti számítógép. Hollandiában már 
szóba se jött a többek között Csehországban is alkalmazott, de technikailag túlhaladott meg-
oldás, amikor egy út menti érzékelő rendszer regisztrálja az előtte elhaladó járműveket.  
A tanulmányból két ábrát mutatunk be, amelyek a költségszerkezet várható alakulását mutat-
ják a beruházáskor és az üzemeltetéskor, de csak a helyzet és a megtett út műholdas megol-
dással történő megállapítására.  
A gyakorlatilag szóba jöhető három megoldása létezik ugyanis az elektronikus díjkivetésnek 
és beszedésnek: (1) a GPS-es, műholdas pozíciómegállapításra, (2) az elhaladó járműveket 
kívülről érzékelő DSRC berendezések telepítésére, és (3) a teljes egészében a GSM/UMTS 
mobiltelefon-hálózat szolgáltatásaira alapozó módszer. A második, DSRC megoldás az, ami-
nek régebben működő példái vannak (Svájc, Ausztria), és amit Csehország is választott. En-
nek hátránya, hogy országos kiterjesztése túlságosan drága, mint azt a Csehországban történ-
tek is mutatják. A kamionoknak az ország minden útján fizetendő útdíja Svájcban is a minden 
teherautó kötelező tartozékát képező tachográf (menetíró-készülék) adataira támaszkodik, 
DSRC érzékelők ott is csak az autópályák mellett vannak. 
 

Az egy kilométerre eső beruházási költség felbontása költségnemenként 

 
Forrás: Cost Benchmark for kilometre pricing in the Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and 

     Water Management (2006.) 
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Az egy kilométerre eső éves működtetési költség felbontása költségnemenként 

 
Forrás: Cost Benchmark for kilometre pricing in the Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and 

     Water Management (2006.) 
 
Csehországban a 2007. január elsejével 900 kilométeren (csak az autópályákon) felállított 
rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a teherautók többsége alsóbbrendű utakra 
térve egyszerűen kikerüli az érzékelőket. Ezért tervezik most a – minden útra könnyen kiter-
jeszthető, út menti, csomóponti berendezéseket nem igénylő – műholdas rendszer bevezetését. 
A január elsején bevezetett rendszer értékelésével és a továbblépés módozataival megbízott 
csehországi bizottság vezetője, Václav Jirovsky prágai egyetemi tanár erről tartott előadást a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által szervezett konferencián 2007. április 27-én. 
Ebből az előadásból egy grafikont mutatunk be, ami a DSRC és a GPS  műholdas érzékelő 
(az előadásban DNSS) rendszer bevezetésének költségeit hasonlítja össze 700 csomóponti 
DSRC érzékelő berendezés telepítése esetén.  
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A grafikon készítői a GPS fedélzeti rendszernél (OBU) 500 eurós árral számoltak, ami igen 
túlzó becslés, mert már a holland tanulmányban is legfeljebb 140 euróról van szó. Látszik a 
grafikonon, hogy a GPS rendszer még ezzel a kiugróan magas OBU árral is egészen 400 ezer 
OBU megvásárlásáig olcsóbb, mint a DSRC. A kapuk számának növelésével – amire szükség 
van, ha nem csak az autópályákon kell mérni az úthasználatot – a DSRC rendszer beruházási 
költsége nő, a GPS rendszeré viszont változatlan marad, amiből következik, hogy a metszés-
pont jobbra tolódik, egyre több OBU beszerzésekor is még mindig a GPS rendszer marad 
gazdaságosabb. 
Ezt az összehasonlítást árnyalja, hogy a 2004/52 (EK) irányelv 2. cikke (Műszaki megoldá-
sok) (2) bekezdése előírása a következőket rendeli el: 

„(2) Az európai elektronikus díjszedési szolgáltatást a 3. cikk (1) bekezdése alapján helyezik üzembe. Az üzemeltetők az érdekelt fel-
használók rendelkezésére bocsátanak olyan beltéri egységeket, amelyek alkalmasak az (1) bekezdésben említett technológiákat alkal-
mazó tagállamokban üzemben lévő összes elektronikus útdíjszedési rendszer használatára, és amelyek alkalmasak mindenféle járműben 
való használatra, a 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott ütemtervnek megfelelően. Ezeknek a berendezéseknek legalább átjárhatónak 
és a tagállamokban üzemelő minden olyan rendszerrel való kommunikációra alkalmasnak kell lenniük, amelyek az (1) bekezdésben fel-
sorolt technológiák közül egyet vagy többet használnak. Ebben a tekintetben a részletes rendelkezéseket az 5. cikk (1) bekezdésében em-
lített bizottság határozza meg, beleértve az érdekelt felhasználók igényeinek megfelelő fedélzeti berendezések rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó utasításokat.” 

 
Az irányelvi előírásból tehát az következik, hogy az üzemeltető olyan fedélzeti berendezést 
(OBU-t) kell hogy biztosítson a felhasználóknak, amely a németországi GPS-re alapozott 
rendszerben is használhatók. Vagyis a DSRC rendszernél is ugyanannak a – célszerűen kom-
binált, minden rendszert ismerő – OBU-nak az árával kell számolni. Ebben az esetben a két 
egyenes sehol sem metszi egymást, a GPS rendszer mindenképpen előnyösebb, mint a DSRC. 
 
A DSRC rendszer költséghátrányát Magyarországon ugyanakkor befolyásolhatja, hogy a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ állami pénzből még a határozati javaslat tárgyát 
képező tender kiírása előtt felméreti az út menti berendezések telepítési feltételeit a csomó-
pontokban az autópályákon és a fő közlekedési utakon. A GKM által hangoztatott – és a fenti 
módon értelmezett – technológiai semlegesség kellő körültekintés nélkül könnyen vezethet 
oda, hogy a megvásárolt útdíjbeszedő rendszer már a szerződés aláírása pillanatában is elavult 
lesz, különös tekintettel a 2004/52 (EK) irányelv 2. cikkének (Műszaki megoldások) (3) be-
kezdésében olvashatókra is, miszerint: 
 

„ (3) Ajánlatos, hogy az ezen irányelv elfogadását követően üzembe helyezett elektronikus díjszedő rendszerek az (1) bekezdésben fel-
sorolt műholdas helymeghatározó és mobilkommunikációs technológiákat alkalmazzák. Az egyéb technológiákat alkalmazó rendsze-
reknek az ilyen technológiákat alkalmazó rendszerekre történő lehetséges átállása tekintetében a Bizottság az 5. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottsággal közösen 2009. december 31-ig összeállít egy jelentést.” 

 
Budapest, 2007. május 16. 
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