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„Köszönjük megkeresését és az alábbi tájékoztatást szeretnék adni a 
felvetett témában. A rendszer indulásától számítva 1-2 hónap 
működési tapasztalatai alapján nem szeretnénk elhamarkodott 
következtetéseket levonni, ezért a forgalmi adatokat is hosszabb 
távon kívánjuk vizsgáljuk. Egy ilyen összetett rendszer indulásakor 
ugyanis lehetnek időszakos átterelődések (a használók "próbálgatják" 
a különböző alternatívákat), de ahogy hozzászoknak a rendszerhez, 
beáll egyfajta rend. 3-6 hónap forgalmi adatai alapján már szakmailag 
megalapozott következtetéseket tudunk levonni, szükség esetén 
megtesszük a megfelelő intézkedéseket (pl. indokolatlan vagy nem 
kívánt átterelődés esetén). 

Tisztelettel: 
Róna Márta kommunikációs igazgató

Állami Autópálya Kezelő Zrt. Kommunikációs Iroda”

2013. szeptember 24.



Egyelőre csak a külföldi adataink vannak.

•Svájc 

•Németország
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A tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának hatása 
a járműkilométerekre Svájcban

(bevezetés 2001-ben, emelés 2005-ben)

A tehergépkocsik forgalma mintegy 40%-kal csökkent ahhoz képest, 
mintha a 2001 előtti tendencia folytatódott volna tovább!



A vasúti, közúti és a belvízi áruszállítás részaránya 
egyes európai országokban

(árutonna-kilométer százalékban, 2010)

Forrás: Eurostat

Az arányokat nemcsak a földrajzi viszonyok, hanem a gazdaság-
és közlekedéspolitika is nagymértékben meghatározza!



Svájc azóta is a világ egyik leggazdagabb 
és legversenyképesebb állama

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

Világ Versenyképességi Mutató (Global Competitiveness Index)



Mehr Bahn wagen - Praxisbeispiele von Unternehmen, die auf die Schiene setzen
BME-Kongress 13.11.2007 7

A tonnakilométerben mért fuvarozási teljesítmény növekedése az előző évhez képest

Németországban 2005-ben vezették be a 
tehergépkocsik kilométer-arányos útdíját.
A vasúti árufuvarozás már a bevezetés hírére is 
gyorsabban kezdett növekedni, mint a közúti!



A vasúti árufuvarozás részaránya Németországban 
2001 óta csaknem folyamatosan növekszik

Mehr Bahn wagen - Praxisbeispiele von Unternehmen, die auf die Schiene setzen
BME-Kongress 13.11.2007
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A vasúti teherszállítás piaci részesedése (tonnakilométerben mért aránya a teljes fuvarozási 
teljesítményen belül – beleértve: vasút, közút, folyami hajózás, csővezetékes szállítás)



A vasúti árufuvarozás részarányának alakulása 
Németországban 2003–2011 között

útdíj emelése

útdíj kiterjesztése



Az üres fuvarok arányának alakulása Németországban 
a közúti áruszállításban – főleg az útdíj hatására

Megjegyzés: Az útdíjjal érintett utakon a javulás az átlagosnál nagyobb mértékű.
Forrás: Statistische Mitteilungen des Bundesamtes für Güterverkehr und des Kraftfahrt-Bundesamtes, Reihe 8



Az utóbbi években 
Németországban számos cég 
(nemzetközi nagyvállalatok és 
középvállatok egyaránt) 
állította át szállítását 
kamionról vasútra – főleg a 
tehergépkocsik útdíjának 
hatására.
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http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/kamionrol-vasutra-13.pdf



Még egy teljesen felhagyott 
vasútvonalat is megérte újjáéleszteni!

A Raubach–Selters vonal az újjáélesztés előtt és után



Németország azóta is a világ egyik leggazdagabb 
és legversenyképesebb állama

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

Világ Versenyképességi Mutató (Global Competitiveness Index)



Leterelődés
Lehet, hogy összességében nőtt a környezetszennyezés?



Magyar Nemzet

2013. aug.  8.



A kamionok leterelődése számos hazai településen idéz 
elő gyakorlatilag kezelhetetlen problémákat.

http://boldogistvan.fidesz.hu/index.php?menu=archivum&dt=2013-08



Forrás: 
Cseh Közlekedési Szövetség
http://www.dopravnifederace.cz/mapa/

Csehországban sok településen okoz súlyos gondot a tehergépkocsik 
leterelődése a díjmentesen használható utakra.

Leterelődés külföldön is



A jelenlegi rendszer alkalmatlan 
az útdíj érdemi kiterjesztésére.



A Levegő Munkacsoport javasolta
olyan rendszer kiépítését, amellyel kivétel nélkül 
minden útra ki lehet vetni az útdíjat, és parkolási díj 
szedésére is alkalmas.

Az NFM ellenérve:
„Többe kerül az ellenőrzés, mint a bevétel.”
Ezt semmilyen tanulmánnyal nem támasztották alá.

A Levegő Munkacsoport álláspontja:
A kisebb forgalmú utakon bőven elegendő a 
szúrópróba-szerű ellenőrzés és elrettentő bírság.



Környezetvédelmi kategóriák 
szerinti differenciálás

Sokkal jelentősebb díjkülönbségekre 
van szükség, mert az útdíj most nem 
ösztönöz a korszerű járművek 
használatára.



https://www.hu-go.hu/articles/view/206534



http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04204/04208/04744/index.html?lang=fr



http://www.toll-collect.de/rund-um-ihre-maut/maut-tarife.html

2-szeres különbség a legjobb és legrosszabb között!



http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31213.xhtml#N10111



http://www.asfinag.at/maut/maut-fuer-lkw-und-bus



https://www.emyto.sk/web/guest/toll/rates



Sürgető a sokkal jelentősebb differenciálás
a díjakban, különösen a PM10 tekintetében!

Miért rendkívül fontos 
a részecskeszennyezés (PM10) csökkentése?



A PM10 hatásai az emberi egészségre



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
nem ad meg levegőminőségi határértékeket 
a részecskeszennyezésre, mert álláspontja 
szerint nincs olyan alacsony koncentráció, 
amely biztosan nem károsítja az egészséget.



Forrás: Assessment of the health impacts of exposure to PM2.5 at a European level. ETC/ACC Technical Paper 2009/1.  
http://acm.eionet.europa.eu/docs/ETCACC_TP_2009_1_European_PM2.5_HIA.pdf 

Idő előtti elhalálozás a PM2.5 miatt 
(a halálesetek száma 10 000 lakosra évente, a 2005. évi szennyezettségi szint alapján)

Európában évente 
több mint 300 000, 
Magyarországon 16 000 ember 
veszti az életét idő előtt a 
részecskeszennyezés miatt.



PM10-szennyezés miatti 
életvesztés egy évben
(1 000 000 lakosra, 
2005. évi adatok alapján)

Forrás: Kevin Barrett, Frank de Leeuw et al: 
Health Impacts and Air pollution; ETC/ACC 
Technical Paper 2008/13,
http://air-
climate.eionet.europa.eu/docs/ETCACC_TP_2
008_13_HealthImpact_AirPoll.pdf



A hőmérséklet változása a Földön 
(2010. évi átlagos érték az 1951-1980. évek átlagához viszonyítva, 

Celsius fok)

http://data.giss.nasa.gov/work/gistemp/NMAPS/tmp_GHCN_GISS_HR2SST_1200km_Anom1212_
2010_2010_1951_1980/GHCN_GISS_HR2SST_1200km_Anom1212_2010_2010_1951_1980.pdf



Az Északi-sarkvidék jégtakarója 
2012-ben kisebb volt, mint 
korábban bármikor.

A fehér  folt a jégtakaró 2012. 
szeptemberi kiterjedését mutatja, 
a színes vonal pedig az átlagos 
kiterjedését ugyanezen hónapban 
1979 és 2000 között. 

The National Snow and Ice Data Center, 
http://nsidc.org/news/press/20121002_MinimumPR.html

Az Északi-sarkvidék 
felmelegedése az egész 
bolygó éghajlatára komoly 
hatást gyakorol!



A korom Európából, Észak-
Amerikából és Ázsiából eljut 
az Északi-sarkvidékre,
s ott leülepszik.

Az Északi-sarkvidék felmelegedéséért
kb. 50%-ban a korom (≈részecskeszennyezés)

a felelős!



Miért gyorsítja a korom 
a globális felmelegedést?

A koromszemcsék
•fekete felületükkel elnyelik a nap 
sugárzását és felmelegítik a jeget, havat;
•40 százalékkal csökkentik a hó- vagy 
jégfelszín fényvisszaverőképességét 
(albedóját), és így is gyorsítják az 
olvadást;
•kölcsönhatásba lépnek a felhőkkel és 
befolyásolják a csapadék kialakulásának 
folyamatát.

Továbbá:
Jégtakaró helyett vízfelszín alakul ki.  A 
víz sokkal nagyobb mértékben nyeli el a 
hőt, mint a hó, a jég.



A közlekedés részesedése az összes energiafelhasználásból 
és károsanyag-kibocsátásból Magyarországon 2009-ben (százalék)

Forrás: Környezetvédelmi Minisztérium



A közlekedési PM10-kibocsátás megoszlása 
Magyarországon

Forrás: A hazai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés országos, regionális és lokális 
emisszió-kataszterének meghatározása a 2005-ös évre vonatkozóan. Közlekedés-
tudományi Intézet Kht. Levegőtisztasági és Motortechnikai Tagozat, Budapest. 



http://www.state.gov/secretary/rm/2012/02/184061.htm



http://www.rtcc.org/policy/g8-leaders-sign-up-to-obama-and-clinton%E2%80%99s-climate-plan/









Az EU jogsértési (kötelezettségszegési) 
eljárást folytat Magyarország ellen a 
határérték feletti légszennyezés miatt.

Jelentős bírságot kaphat Magyarország.



A projekt koordinátora:
Verkehrsclub Deutschland

Fő finanszírozók:

Európai Bizottság LIFE+

Nemzetközi kampány a koromszennyezés ellen
www.tiszta.levego.hu

További résztvevők:
Deutsche Umwelthilfe (DUH)
Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
Det Økologiske Råd
Verkehrsclub Österreich (VCÖ)
Levegő Munkacsoport
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E)



A környezeti hatás attól is függ, 
hogy miként használják fel a bevételeket.

http://iksz.beszolunk.hu/rajtunk-rohog-a-vilag-alagut-a-vakondturasok-ala-m6-autopalya/#



A gyakorlat 
bebizonyította: 
a környezetvédelmi 
adóreform javítja a 
versenyképességet.
Öt európai országot vizsgálva 
megállapították, hogy az 
egyébként igen mérsékelt 
környezetvédelmi adóreform 
hatására is összességében 
6 százalékkal csökkent a szén-
dioxid-kibocsátás, miközben a 
gazdaság teljesítménye 0,5 
százalékkal javult.

http://www2.dmu.dk/Cometr/

Hatás a versenyképességre



http://www.petre.org.uk/

A PetrE projekt keretében végzett 
modellezés azt mutatta, hogy magas 
széndioxid-ár szükséges ahhoz, 
hogy az EU kibocsátás-csökkentési 
célja elérhető legyen, azonban ennek 
gazdaságilag kedvező hatása lenne: 
a GDP-t 0,2-0,8 százalékkal növelné, 
a GDP-hez viszonyítva az 
adóbevételek 1,8-6,2 százalékát adná
és a foglalkoztatottságot 1,1-2,7 
százalékkal emelné. 



Több mint 1000 milliárd forinttal 
javulna a közjólét* Magyarországon 
évente, ha a közúti közlekedés által 
okozott környezeti és egészségi 
károk költségét megfizettetnék a 
közlekedés résztvevőivel, és az így 
keletkezett többlet adóbevételt az 
élőmunkát terhelő adók és járulékok 
csökkentésére használnák fel.

Ez a környezeti és egészségi károk 
mérséklődésének köszönhető, valamint 
annak, hogy az árak jóval kevésbé fognak 
torzítani, és így a gazdaság szereplői a mainál 
sokkal ésszerűbb döntéseket hoznak.

http://www.grace-eu.org/deliverables.htm

http://levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/utdij-gazdhatas0811.pdf

A tanulmány meghatározása szerint a közjólét növekedése a fogyasztói többlet, a termelői többlet és 
a többlet adóbevétel összegéből áll, amiből le kell vonni az összes külső költséget. Ezen belül a 
többlet adóbevétel beszámítása külön módszertan szerint történik, amely meghatározottparaméterek 
szerint figyelembe veszi, hogy kik fizetik az adót, és hogy a bevételt miként használják fel.



Az éghajlatvédelem 
munkahelyeket teremt: 
az energiahatékonysági 
beruházásoknál, az épületek 
korszerűsítésénél, 
a tömegközlekedésnél, a vasútnál 
és más területeken 
összességében több munkahely 
keletkezik, mint amennyi 
megszűnik az energiaigényes 
tevékenységeknél.

http://levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/etuc_0901.pdf



Hatás a foglalkoztatottságra

Rendkívül kedvező:

• Az energiát, a (nyers)anyag-felhasználást 
adóztatjuk meg, illetve támogatását csökkentjük.

• Az importot adóztatjuk meg, illetve támogatását 
csökkentjük.

• A többletbevételből csökkenteni lehet a 
munkabéren lévő terheket, illetve elősegíteni a 
hazai munkahelyek létesítését.



Hatás az innovációra

http://www.oecd.org/dataoecd/6/49/19524534.pdf

Jelentősen serkenti az innovációt



Környezeti innovációval kapcsolatos szabadalmi 
bejelentések alakulása a fejlett országokban az 
igénypontokban megadott prioritások alapján 

(3 éves átlag, 1990=1)

Forrás: OECD 2010. OECD Project on Environmental Policy and Technological Innovation 
www.oecd.org/environment/innovation.  Based on data extracted from the EPO Worldwide Patent Statistical Database 
(PATSTAT). http://www.oecd.org/vgn/images/portal/cit_731/8/10/449963503.jpg



A légszennyezés jelentős csökkentéséhez 
szükséges ráfordítás az EU-ban 2025-ig:
évente legfeljebb a GDP 0,31%-a

A haszon: 
évente a GDP 1,3-4,6%-a!

4-szeres–15-szörös 
megtérülés!

Az Európai Bizottság megbízásából készült 
tanulmány
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-Report-10.pdf



„A szocialista országok gazdasága azért omlott össze, 
mert az árak nem a gazdasági valóságot mutatták. 
A kapitalizmus össze fog omlani, ha az árak nem mutatják 
az ökológiai valóságot.”

Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmüket!

www.levego.hu














