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1. A petíció összefoglalása

A petíció egy magyarországi projektre vonatkozik, amelyet az ISPA társfinanszírozna. A 
projekt célja az utak tengelyterhelési kapacitásának növelése. A petíció benyújtója szerint a 
projekt közösségi finanszírozása több uniós alapelvvel is ellentétes lenne. Először is 
hangsúlyozza, hogy e beruházásokból az úthasználóknak csak egy kis hányada profitálna, 
mivel a meglévő útkapacitás a jelenleg használt teherautók nagy többsége számára elegendő. 
A petíció benyújtója több, a közlekedésről szóló bizottsági közleményre hivatkozik, amelyek 
az externális költségek internalizálására hívnak fel. Véleménye szerint ezen elvvel 
összhangban az intézkedéseket nem a közösségnek, hanem azon járművek üzemeltetőinek 
kellene finanszíroznia, amelyeknek a kapacitásbővítésre szükségük van. Másodsorban a 
petíció benyújtója úgy véli, hogy a finanszírozás az EU állami támogatásra vonatkozó 
szabályainak megsértését jelentené, mivel torzítja a piacot azáltal, hogy bizonyos 
vállalkozásokat előnyben részesít más piaci szereplőkkel szemben. Végül a petíció benyújtója 
azzal érvel, hogy a projekt ellentétes az EU fenntartható közlekedésre vonatkozó 
célkitűzésével, mivel az intézkedések növelnék a túlsúlyos járművek által okozott környezeti 
károkat. Ezért azt állítja, hogy a projekt nem tenne eleget a közösségi finanszírozás ISPA-
rendeletben meghatározott kritériumainak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. február 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. augusztus 18.

A Bizottság az alábbiakról kívánja tájékoztatni az Európai Parlament Petíciós Bizottságát.

A Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és nemzetközi forgalomban 
megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett 
legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi 
irányelv 3. cikkében kiköti, hogy a tagállamok területükön nem utasíthatják el vagy tilthatják 
meg a nemzetközi forgalomban az olyan járműveknek a használatát, amelyeket bármely 
másik tagállamban engedélyeztek, vagy helyeztek üzembe, a tömeggel és méretekkel 
kapcsolatos okokból, ha ezek a járművek az I. mellékletben megállapított határértékekkel 
összhangban vannak.

A közös közlekedési piac megvalósítása érdekében minden tagállamnak engedélyeznie kell, 
hogy területén a nemzetközi forgalomban részt vevő, maximum 11,5 tonna tengelyterhelésű 
járművek szabadon közlekedjenek.

Minden tagállamnak meg kell felelnie az európai jogszabályok (az acquis communautaire) 
követelményeinek. A csatlakozási tárgyalások során e követelményeket alaposan megvitatták 
az új tagállamokkal. Az új tagállamok, a tárgyalásokon meghatározott programnak 
megfelelően, fokozatosan korszerűsítik főbb útjaikat a nehéz-tehergépjárművek okozta károk 
kiküszöbölése érdekében. Magyarország esetében egy 2008. december 31-éig tartó átmeneti 
időszakról állapodtak meg, hogy több idő álljon rendelkezésre a közúthálózatnak a kívánt 
szintre történő fejlesztésére.

A tagjelölt országok közlekedési és környezeti infrastrukturális beruházásait támogató ISPA 
program pénzügyi támogatást biztosított, amelyet e célra fel is használtak. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozása óta Magyarország infrastrukturális beruházásaihoz a Kohéziós 
Alap támogatásaiból részesülhet.

Az infrastruktúrák használatáért kivetett díjakkal kapcsolatban az úthasználati díjakról szóló, 
hatályos 1999/62/EK irányelv (az ún. Eurovignette-irányelv) értelmében a tagállamok 
autópálya-díjakat vagy használati díjakat vethetnek ki az autópályán közlekedő, legalább 12 
tonnás nehéz-tehergépjárművekre. A díjtételek mértékét a gépjármű típusához lehet, illetve 
kell igazítani.

Ezen irányelv módosításáról az Európai Parlament és a Tanács jelenleg tárgyal. Az új irányelv 
a transzeurópai közlekedési hálózatra is vonatkozna, és nem csak az autópályákra. Emellett 
azt is lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy, amennyiben úgy kívánják, a nem TEN-T 
utakon is úthasználati díjakat vezessenek be. 

A hatályos irányelv és az új irányelvtervezet szerint alkalmazott díjaknak az útépítési és 
útfenntartási költségeken kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a járműtípus által 
okozott károkat. 

Az új irányelvtervezet emellett arra is lehetőséget ad, hogy a hegyvidéki infrastruktúra 
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használatáért további díjtételt vessenek ki, különösen ahol a járművek használata jelentős 
környezeti károkat okoz. Az emelt díjakból származó bevételt a transzeurópai közlekedési 
hálózat olyan prioritási projektjeire lehetne fordítani, amelyek a közúti közlekedést kiváltó 
alternatívát kínálnak. 

Az Európai Parlamentnek a tervezetet második olvasatban az év végéig kell elfogadnia.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. november 10.

A Lukács András által a Levegő Munkacsoport nevében benyújtott 621/2004. számú 
petícióval kapcsolatos korábbi tájékoztatás alkalmával a Bizottság egyértelműen 
megfogalmazta, hogy a tagállamoknak kötelességük engedélyezni a 96/53/EK irányelvben 
előírt tömeg- és méretkorlátozásoknak megfelelő járművek nemzetközi forgalomban történő 
részvételét területükön. Magyarország esetében egy 2008. december 31-éig tartó átmeneti 
időszakról állapodtak meg az irányelvnek megfelelő járművek fogadását lehetővé tevő 
közúthálózati fejlesztés céljából. 
A petíció az utak az európai szabályozás által előírt tengelyterhelési kapacitásának növelését 
és az ezzel kapcsolatos útfelújítási költségeket érinti. 
A 96/53/EK irányelv különbséget tesz a hajtó- és a nem hajtókeréktengely között. Az előírás 
szerint a nem hajtókeréktengely maximális terhelése 10 tonna, a hajtókeréktengely maximális 
terhelése 11,5 tonna lehet. 
Tudomásunk szerint a korábban érvényben lévő magyar hatósági előírás szerint a nem 
hajtókeréktengely maximális terhelése 10 tonna, a hajtókeréktengely maximális terhelése 11 
tonna lehetett. Ebből következően úgy tűnik, hogy a változás nem akkora, mint amilyennek 
azt a petíció benyújtója beállítja. 
A petíció azonban elvi kérdést vet fel a magyar úthálózat az európai előírásoknak megfelelő 
felújításához szükséges finanszírozás forrását illetően. 
A petíció benyújtója szerint a magyar úthálózat felújításának finanszírozásához nem lehet 
közpénzt felhasználni, mivel: 

• az externális költségeket a szállítási ágazatnak kellene internalizálnia; 

• ez ellentétes a „szennyező fizet” elvvel; 
• ez ellentmondásban lenne több uniós politikával is (a fenntartható szállítás 
előmozdításával, a vasutak újraélesztésével). 

Amint arra a petíció benyújtója emlékeztet, több bizottsági politikai útmutatás és tanulmány is
foglalkozik az externális költségek internalizálásának lehetőségeivel. Ezek a dokumentumok 
azonban sehol sem említik, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztését ne lehetne 
közpénzből finanszírozni. 

A mozgásszabadság biztosítása, az úthálózat fejlesztése és az utak biztonságosabbá tétele 
általában a hatóságok feladata. A petíció benyújtója ugyanakkor elismeri, hogy a magyar 
úthálózat felújítása fontos feladat.

Az utak magasabb tengelyterhelési kapacitással való építése miatt felmerülő különköltségeket 
a kedvezményezetteknek nem kell azonnal kifizetni a munkálatok közvetlen finanszírozása 
által.  Nem világos, hogy a petíció benyújtója miért véli úgy, hogy a különköltségek csak az új 
előírásoknak való megfelelés, és nem a – például – személyautók esetében előírtnál magasabb 
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tengelyterhelési kapacitás biztosítása miatt merülnek fel. 

A költségeknek a közúti szállítási ágazat általi internalizálása céljából a szabályozástól a 
díjakig, valamint az üzemanyag- és gépjárműadókig több eszköz is áll a hatóságok
rendelkezésére ahhoz, hogy az útfelhasználókra kategóriánként a használattal arányos díjakat 
vessenek ki. 

A közúti szállítási ágazatban a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért 
kivetett díjakról szóló 1999/62/K irányelv határozza meg a tagállamok számára, hogy milyen 
keretek között tudják behajtani az úthálózat építésére, üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére – többek között a hibaelhárításra és beruházásra (az építésre és esetenként a 
befektetett tőke utáni kamatra) – fordított költségeket. 

Az 1999/62/EK irányelv módosítása, amelyről az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 
17-én határozott, egy méginkább differenciáltabb díjkivetési rendszer alapján még tágabb 
kereteket fog szabni a tagállamoknak ahhoz, hogy a fennálló tényezők szerint különböző 
díjakat vessenek ki. Ilyen tényezők lehetnek a megtett út hossza, a hely, az infrastruktúra 
típusa, a kibocsátási szint, a gépjármű jellegzetességei, a napszak, a torlódások mértéke, stb.

Ezért a Bizottság véleménye az, hogy működnek már azok a mechanizmusok, amelyek 
lehetővé teszik az úthasználat szerinti differenciált díjkivetést, és a közúti építkezések 
közpénzből történő finanszírozása nem ütközik az állami finanszírozásra vonatkozó 
szabályozással, nem sérti a „szennyező fizet” elvet és nincs ellentmondásban a fenntartható 
szállításra és a vasutak újraélesztésére vonatkozó uniós politikákkal. 

Néhány éven belül az európai Galileo műholdas helyzetmeghatározó rendszer segítségével a 
tagállamok még kifinomultabb díjszabási rendszert vezethetnek majd be. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A 2004-ben benyújtott eredeti petíció a magyarországi útfelújítási programra hivatkozott, 
amely az ISPA társfinanszírozásával valósult volna meg. A projekt célja az utak 
tengelyterhelési kapacitásának növelése volt. A petíció benyújtója azt állította, hogy a projekt 
számára biztosított közösségi finanszírozás a közösségi jog több elvével is ellentétes. Abban 
az időszakban az ISPA volt a vonatkozó közösségi finanszírozási eszköz.

A petíció benyújtója jelen levelében a következőket állítja:

- a 2007–2013-as időszakra szóló magyarországi Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) a 
Nemzeti Útfelújítási Program utódja

- a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: CF és 
ERFA) – amelyek a nemzeti operatív programokon keresztül biztosított közösségi támogatás 
forrásai – nyújtott finanszírozás az ISPA finanszírozás folytatását jelenti.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Közlekedési Operatív Program keretében a közúti 
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közlekedésre irányuló közösségi finanszírozás sértheti a közösségi jogot, kiváltképpen az 
állami támogatásról szóló szabályokat (az EK-Szerződés 87. és azt követő cikkei) és a 
szennyező fizet elvet (az EK-Szerződés 174. cikke). Ezenfelül a panaszos azt állítja, hogy a 
Közlekedési Operatív Program számára elvégzett stratégiai környezetvizsgálat nyomán arra a 
következtetésre jutottak, hogy a program környezeti szempontból nem fenntartható 
tevékenységeket támogat. Következésképpen az ilyen jellegű tevékenységekre irányuló uniós 
pénzügyi támogatás sérti a közösségi vívmányok kohéziós politikához kapcsolódó elemeit. 
Végezetül a petíció benyújtója aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy 
Magyarországon a közúti közlekedést széles körben alkalmazzák az adókijátszás, valamint 
egyéb jogellenes tevékenységek módszereként. 

Következésképpen azt állítja, hogy a közúti közlekedési projektekre és a repülőterek felszíni 
megközelíthetőségére irányuló uniós finanszírozás ellentétes a közösségi vívmányokkal.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Kohéziós Alapból és az ERFA-ból származó közösségi finanszírozás

A jelenlegi 2007–2013-as programozási időszak keretében Magyarország tagállamként 
immáron inkább az EU Kohéziós Alapjából és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA), mintsem az ISPA előcsatlakozási finanszírozási eszközből származó finanszírozásra
jogosult.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés – amelyet 2003. április 16-án írtak 
alá – 24. cikke egy sor mellékletre hivatkozik, amelyek ideiglenes átmeneti intézkedéseket 
határoznak meg az újonnan csatlakozott tagállamok számára. A X. melléklet (4) bekezdése 
értelmében Magyarország 2008-ra köteles végrehajtani a fő tranzitútvonal-hálózatának 
korszerűsítésére vonatkozó ütemtervet, az alábbi követelmény figyelembevétele mellett:

„A közösségi költségvetésből származó támogatást felhasználó infrastrukturális 
beruházások esetében biztosítani kell, hogy a megépített vagy korszerűsített főútvonalak 
tengelyenként 11,5 tonna terhelést bírjanak.”  

Ami az egyes megépített főútvonal-szakaszok olyan jellegű korszerűsítését illeti, amelynek 
nyomán tengelyterhelési kapacitásuk 110 kN-ról 115 kN-ra növekszik (ami az eredeti petíció 
tárgya), a magyarországi Közlekedési Operatív Program a közútfejlesztést és az egyes 
főútvonal-szakaszok korszerűsítését szükségesnek ítéli a közlekedésre vonatkozó közösségi 
vívmányok betartása szempontjából, és azt a régiók közötti területi megközelíthetőség 
elérésének kulcsfontosságú tényezőjeként tartja számon. Mindez lehetővé teszi az ilyen régiók 
számára, hogy teljes mértékben kihasználhassák a TEN-T közlekedési hálózat kiépítésének
előnyeit, valamint még inkább elősegíti azok európai piaci integrációját. Ezenkívül a 
Közlekedési Operatív Program a megnövelt terhelhetőséget az energiafogyasztás 
szempontjából kedvező tényezőként említi, mivel az lehetővé teszi az egy járműre jutó
rakomány nagyobb arányát, valamint az egyenletesebb haladási sebességet. A támogatást „a 
térségi elérhetőség javítása” elnevezésű prioritási tengely keretében nyújtják, amely 
hozzávetőlegesen legfeljebb 1,5 milliárd EUR összegű közösségi hozzájárulást irányoz elő. 

Ami az általánosabb értelemben vett közútfejlesztést illeti, a Közlekedési Operatív 
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Programban szerepel „az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 
javítása” elnevezésű prioritási tengely. Ez a tengely legfeljebb 1,182 milliárd EUR összegű 
közösségi támogatást irányoz elő annak biztosítása céljából, hogy sor kerüljön a TEN-T 
hálózat hiányzó részeinek kiépítésére. Az ilyen jellegű infrastrukturális fejlesztés
elengedhetetlen a vidéki térségek elérhetőségének javítása szempontjából, és megteremti a 
hosszú távú versenyképesség szükséges feltételeit. Ezenfelül egy korszerű és hatékony 
autópálya-hálózat is fontos szerepet játszik a Kelet- és Nyugat-Európa közötti összeköttetés 
kialakítása szempontjából, miközben csökkenti az egyes tagállamokra, például 
Magyarországra háruló terheket, amely tagállamokon központi elhelyezkedésük miatt jelentős 
mértékű nemzetközi forgalom halad keresztül.

Miközben kimutatható, hogy a közúti infrastruktúrába történő beruházások nemcsak 
Magyarország, hanem a több tagállammal bővült Európai Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziója szempontjából is fontosak, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 
Közlekedési Operatív Program emellett jelentős összegeket irányoz elő a fenntartható 
közlekedési módok támogatására. Ily módon a Közlekedési Operatív Program számottevő 
beruházásokat irányoz elő a vasúti és vízi közlekedés, valamint a városi és külvárosi 
tömegközlekedés fejlesztés céljából. 
Meg kell jegyezni, hogy a Kohéziós Alapból és az ERFA-ból finanszírozott operatív 
programok kidolgozását a tagállamok végzik, a partnerség elvének megfelelő 
figyelembevételével, mind az Európai Bizottság, mind pedig az illetékes regionális, helyi, 
városi és egyéb hatóságok, gazdasági és társadalmi partnerek, valamint bármely érintett, a 
civil társadalmat, a környezetvédelmi partnereket, a nem kormányzati szervezeteket és a 
nemek közötti esélyegyenlőséget előmozdító testületeket képviselő szervek tekintetében. Ez a 
közös megközelítés az irányadó az operatív programok előkészületi, végrehajtási, nyomon 
követési és értékelési szakaszában.

A Közlekedési Operatív Program jóváhagyására a 2007. augusztus 1-jei C(2007) 3794 tanácsi 
határozattal került sor.

Az állami támogatásra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Közösségi és a nemzeti hatóságok által a Közlekedési 
Operatív Program számára biztosított összegek az érintett közúti infrastruktúra használóinak 
nyújtott állami támogatásnak minősülhetnek az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése 
értelmében. A közelmúltban a Bizottság több határozatban fejtette ki véleményét.1 A 
Bizottság valamennyi említett határozatában azt az álláspontot képviseli, hogy a közúti 
infrastruktúra közfinanszírozása nem minősül a szóban forgó infrastruktúra használói számára 
biztosított állami támogatásnak, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek: a szóban forgó 
közúti infrastruktúra valamennyi felhasználó által megkülönböztetés nélkül szabadon igénybe 
vehető, és nem egy bizonyos felhasználót részesít előnyben. A Bizottság megjegyzi, hogy a 
                                               
1 Lásd időrendi sorrendben: az állami támogatással kapcsolatos N 134/2007. sz., a szaloniki 
föld alatti alagút ügyében, valamint az N 60/2006. sz., a rotterdami főkikötő fejlesztésére 
irányuló projekt ügyében hozott határozat, az állami támogatással kapcsolatos N 478/2004. 
sz., az ír vasút ügyében hozott határozat, az állami támogatással kapcsolatos N 149/2006. sz., 
az  M3-as autópálya Kellstől északra Clooney-ig húzódó szakasza ügyében, valamint az N
713/1997. sz., a Rion Antirion autópályahíd ügyében hozott határozat.
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Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott valamennyi közút megfelel a szóban 
forgó feltételnek.

A szennyező fizet elv és a forgalomátterelés

A 2001. évi közlekedéspolitikai fehér könyv „Tartsuk mozgásban Európát” című félidős 
felülvizsgálatában a Bizottság elismeri, hogy jóllehet meg kell valósítani a fokozottan 
környezetbarát közlekedési módokra történő átállást, a módközi szállításra irányuló törekvés, 
azaz a különböző szállítási módok önmagukban vagy kombinálva történő hatékony 
alkalmazása a források optimális és fenntartható felhasználását eredményezi. Az operatív 
programban felsorolt prioritási tengelyekre vonatkozó költségvetési előirányzatok is ezt az 
elvet tükrözik. A Bizottságnak a közúti infrastruktúra használatáért fizetendő díjakkal 
kapcsolatos politikája arra irányul, hogy a felhasználó fizet elv alapján összehangolt és 
tisztességes megközelítést alakítson ki a közlekedési vonatkozású adók és díjak tekintetében.
2007-ben Magyarország a tagállamok közül elsőként ültette át nemzeti jogába a 2006/38/EK 
irányelvet, amely 2008 júniusára nem csak az autópályákon, hanem valamennyi fő útvonalon 
úthasználati díjak megfizetésére kötelezte a nehéz tehergépjárműveket. Ezenfelül 
Magyarországon már folynak az autópálya-matricákról a távolságalapú díjazásra 
(autópályadíjakra) történő átállás előkészületei, amely lehetővé teszi a differenciált 
úthasználati díjak bevezetését annak érdekében, hogy megfelelőbben tükrözzék a 
torlódásokhoz és a légszennyezéshez kapcsolódó externáliákat. 

Stratégiai környezeti vizsgálat

A petíció emellett a Közlekedési Operatív Programban foglalt stratégiai környezeti vizsgálat 
(a továbbiakban: SKV) pontosságát is megkérdőjelezi, valamint azt követően a Bizottság által 
annak jóváhagyása nyomán hozott intézkedéseket. A Bizottság csak megerősíteni tudja, hogy 
– a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelv követelményeiből fakadóan – sor került egy SKV elvégzésére.  

Adókijátszás és jogellenes tevékenységek

Ami az azzal kapcsolatos aggályokat illeti, hogy a magyarországi közúti közlekedést széles 
körben alkalmazzák az adókijátszás és egyéb jogellenes tevékenységek módszereként, a 
Bizottság nem rendelkezik olyan alátámasztott bizonyítékkal, amelyek alapján egyetérthetne a 
petíció benyújtójának következtetésével, miszerint sor került a Szerződés csalásról és 
jogellenes tevékenységekről szóló 280. cikkének megsértésére. 

Következtetés

A Bizottság véleménye szerint a magyarországi Közlekedési Operatív Programban foglalt 
prioritások és cselekvések összhangban állnak az állami támogatásról szóló szabályok, a 
fenntarthatóság és a környezetbarát közlekedési módok előmozdításának elveivel, és a 
Bizottság látni szeretné azok Unió-szerte történő alkalmazását.
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