
A kongresszust dr. Jürgen Sparmann
nyitotta meg. Az FGSV elnöke beszá-
molt a társaságnak a legutóbbi kong-
resszus óta végzett munkájáról, szak-
mai eredményeirôl, célkitûzéseirôl és
nemzetközi kapcsolatainak alakulásá-
ról. Az elnök bevezetô szavai után 
dr. Manfred Stolpe, a német szövetségi
közlekedési miniszter mondott beszé-
det. A tekintélyes vendég többek kö-
zött azt hangsúlyozta, hogy a közleke-
dés fô terheit Németországban a jövô-
ben is a közút fogja magára vállalni.
Hozzátette azonban, hogy ehhez kell a
hálózat tökéletes kiépítésére törekedni.
Számokkal kifejezve ez azt jelenti, hogy
2015-ig további 1900 kilométernyi új
autópályát akarnak a németek megépí-
teni, és 2200 kilométernyi meglévô 
autópályát szándékoznak hatsávosra
kiszélesíteni. Ezeken kívül komoly
feladatokat ró az érintettekre az is, hogy
számos újabb település igényel teljes
joggal elkerülôutat. A miniszter szerint
ebben a szerteágazó munkában jelentôs
irányítási szerepet tölt be az FGSV,
mindenekelôtt a közúti infrastruktúra
tervezése, építése, fenntartása és üze-
meltetése szakterületén.

Beszédében dr. Manfred Stolpe fog-
lalkozott az utak, alagutak és hidak ál-
lapotmegóvásának a fontosságával is,
hangsúlyozva, hogy ez a tevékenység
tulajdonképpen elôfeltétele a közleke-
désben a résztvevôk biztonságának. A
miniszter – elemezve az úthasználati
díjak bevezetése körüli problémákat –

azt hangsúlyozta, hogy a 12 tonnánál
nehezebb kamionokra megállapított
díjak jövô évtôl esedékes kasszírozásá-
nak már nincsenek akadályai, egyúttal
azonban azt is fontosnak ítélte, hogy a
díjak beszedésének mûszaki elôfeltéte-
leit megkönnyítô fedélzeti készülékek
(OBU) beépítését meg kell mindenütt
gyorsítani.

A továbbiakban több elôadás hang-
zott el a berlini kongresszuson a közúti
infrastruktúra fejlesztésének a tervezé-
sében várható változásokról, a német
útügyi oktatással és továbbképzéssel
szembeni kihívásokról és igényekrôl, s
nem utolsósorban az FGSV közvetítésé-
vel adományozott díjakról és létreho-
zott alapítványokról.

Az elsô napi plenáris ülést követôen
két napon át hat szekcióban folyt a
munka. Ennek megfelelôen az elôadá-
sok – kiegészülve a különféle hozzászó-
lásokkal – hat súlyponti témát öleltek
fel. Az utak tervezése, a közlekedés biz-
tonsága és úttartozékok tárgykörben
vizsgálódó szekcióban elhangzott egye-
bek között, hogy a közúti forgalombiz-
tonság növeléséhez feltétlenül szükség
van az egyes útkategóriák sajátosságait
is figyelembe vevô szabályozási rend-
szer felülvizsgálatára. Enélkül ugyanis
aligha teljesíthetôk az Európai Unió-
ban megfogalmazott célkitûzések. A
szakemberek egybehangzó véleménye
szerint ennek keretében kellene szabá-
lyozni az utak jelzéseinek a láthatóságá-
ra vonatkozó elôírásokat is.

A minôségbiztosítás az útépítésben
címû szekcióban arról esett szó, hogy az
útügyi igazgatásban mielôbb kidolgo-
zásra és bevezetésre vár a minôségbizto-
sítás személyekhez és folyamatokhoz
kapcsolódó kézikönyve, ami pontosan
megszabja kinek-kinek a felelôsségét
is. Ez a szabálygyûjtemény határozza
meg az építési tevékenységek vezetésé-
nek és felügyeletének a feladatait. En-
nek keretében kiemelt szerepkör jut a
szakmérnökirodáknak és a kutatási in-
tézményeknek. Feltételrendszere alap-
jául az európai egységes elôírások és
irányelvek szolgálnak.

A harmadik szekció a közlekedés irá-
nyításával és igazgatásával foglalkozott.
A részvevôk leszögezték, hogy a közleke-
dés irányításában az utóbbi évek tapasz-
talatai elôtérbe helyezték a közúti alag-
utak biztonságával összefüggô problé-
mákat. A növekvô forgalommal ugrás-
szerûen megnôtt a forgalmi torlódások-
kal kapcsolatos tájékoztatás jelentôsége
is, mindenekelôtt a nagyvárosok környe-
zetében. Ugyanakkor az autópályák ka-
pacitásának növeléséhez kapcsolódó vizs-
gálatok és a határokon is átmenô forga-
lomtechnikai megoldások szintén hozzá-
járulhatnak e problémák elhárításához.

Az útépítés idôszerû kihívásait
számbevevô negyedik szekció résztve-
vôi szerint az utak építésével, üzemelte-
tésével és fenntartásával összefüggô
talajvízvédelem problémái fokozato-
san elôtérbe kerülnek, akárcsak a zajár-
talom elleni védekezés. Megítélésük
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Magyar szakemberek a berlini német útügyi 
és közlekedési kongresszuson

A hálózat tökéletes kiépítésére kell törekednünk – szögezte le 
dr. Manfred Stolpe közlekedési miniszter

A német útügyi közlekedési és kutatási társaság (FGSV) kétévente rendezi meg útügyi és köz-
lekedési kongresszusát, amelyen többnyire a közúthálózat fejlesztésének és a közúti közle-
kedés alakulásának a problémáit vitatják meg a résztvevôk. A legutóbbi, Berlinben, az Estrel
Convention Centerben október 13–15. között megtartott kongresszust is élénk nemzetközi
érdeklôdés kísérte: 15 országból több mint ezer résztvevô gyûlt össze, hogy részese lehessen
az Európa élvonalához tartozó német közúti világ fórumának. Az eseményen a hazaiakon 
kívül számos nemzetközi szervezet is képviseltette magát, így a magyar közlekedési tárca, 
illetve a Magyar Útügyi Társaság. A kongresszus munkájában részt vett és beszédet mondott
dr. Manfred Stolpe, a Német Szövetségi Köztársaság közlekedési minisztere.



szerint az illetékeseknek foglalkoz-
niuk kell az aszfaltburkolatok készíté-
sénél keletkezô károsanyag-kibocsátá-
sok problematikájával is. Mindezek még
akkor is mulaszthatatlan teendôk, ha a
gépkocsik futómûveinél és felfüggeszté-
seinél ma már újszerû megoldások eny-
híthetik a burkolatok egyenetlenségei
okozta károkat. A forgalombiztonságot
javíthatják továbbá az útburkolatok
felületének méretezésére irányuló kuta-
tások, ha általuk mérséklôdik a csapa-
dékvíz mennyisége az utak felületén.

A fenntarthatóság a közlekedésben is
kiemelt témája volt a kongresszusnak.
Az ezt taglaló frakció elôadói úgy fogal-
maztak, hogy a német közutak óriási
forgalmában jelentôs a gazdasági tevé-
kenységekkel összefüggô forgalom ará-
nya. Munkanapokon ennek mértéke
meghaladja a 33 százalékot, de még
hétvégeken is megközelíti a tízet. A
szakemberek leszögezték, hogy a jár-
mûvek jobb kihasználásával és célirá-
nyosabb közlekedtetésével igenis csök-
kenthetôek az említett arányok. A köz-
lekedés fenntarthatósága megköveteli
olyan teljesítôképes infrastruktúra

megteremtését, amely tekintettel van a
környezetvédelmi érdekekre, és hozzá-
járul azok megóvásához. Ez utóbbihoz
kapcsolódva fokozatosan elôtérbe ke-
rülnek az Európai Unió környezetvé-
delmi rendelkezései.

Komoly érdeklôdés kísérte az út-
fenntartás elmélete és gyakorlata tárgy-
kört részletezô hatodik szekció munká-
ját. A forgalmi terhelések folyamatos
növekedése és a pénzügyi erôforrások
szûkössége feloldhatatlan ellenétet ké-
pez a mobilitás jó minôségi színvonalá-
nak fenntartásában – hangzott el ottani
szakemberek szájából. Az elôadók
ugyanakkor azt is hangoztatták, hogy
olyan új irányelvek segíthetnek ezek-
nek az ellentéteknek a feloldásában,
amelyek lehetôvé teszik a fenntartáster-
vezés optimalizálását. Elhangzott az is,
hogy – mindenekelôtt a nagyforgalmú
utakon – arra kell törekedni, hogy mi-
nél rövidebbek legyenek a forgalmi
korlátozások az elkerülhetetlen építési
beavatkozások esetén. E célkitûzések
megvalósításában a rendszeres forga-
lomszámlálások és útállapot-felvételek
adatain alapuló fenntartási rendszerek,

továbbá az útburkolatok típusaihoz
igazodó újabb fenntartási eljárások ad-
hatnak iránymutatást és segítséget.

A konferencián részvevô magyar
szakemberek a rendezvény szervezôivel
már eddig is kialakított jó és rendszeres
kapcsolatok jegyében igyekeztek feltár-
ni a kétoldalú együttmûködés további
elmélyítésének a lehetôségeit. Egyetér-
tettek abban, hogy néhány, közös ér-
deklôdésre számot tartó téma kiválasz-
tása után helyes volna szakértôi körben
kicserélni a tapasztalataikat. Az elkép-
zelések szerint ilyen téma lehetne a mi-
nôségbiztosítás az útépítésben, továbbá
a magántôkének az úthálózat fejleszté-
sébe történô bevonásának lehetôségei.
Az érintettek abban állapodtak meg,
hogy a felvetett kérdésekben kezdemé-
nyezik a két útügyi hatóság vezetôinek
a bevonását, és várhatóan a jövô év elsô
negyedében – kapcsolódva esetleg más
nemzetközi útügyi eseményekhez –
megszervezik a tapasztalatcserét Ma-
gyarországon.

Nagy Tamás
fôosztályvezetô

ÁKMI Kht.
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Változnak az autópályadíjak

Az autópálya-matricák árai 2005. január 1-tôl

Díjosztály 1 napos
4 napos

10 napos 31 napos Éves2005. 01. 01.– 2005. 05. 01.– 2005. 10. 01.–
2005. 04. 30. 2005. 09. 30. 2005. 12. 31.

D1 – 1120 1460 1120 2 300 3 900 35 000

D2 – – – – 6 300 11 500 101 000

D3 – – – – 9 800 16 700 150 000

D4 2000 – – – 12 500 21 300 190 000

Január elsejétôl átlagosan 15 százalékkal
emelkednek a hazai autópályadíjak. A hi-
vatalos közlés szerint mindezt a gyorsfor-
galmi úthálózat kilencszázalékos bôvülé-
se, valamint a hatszázalékos éves infláció
indokolja. Magyarország európai uniós
jogharmonizációs kötelezettsége miatt
bevezetik januártól a 12 tonnánál nehe-
zebb gépjármûvek úgynevezett D4-es
kategóriáját. Ezek a jármûvek – és ez
szintén jogharmonizációs kötelezettség –
2005-tôl egy napra szóló matricát is
vásárolhatnak majd kettôezer forintért.
Ezzel az alkalmi használók számára teszik
majd vonzóvá az autópályák használatát,

tovább enyhítve a párhuzamos utak ter-
helését.

A jövô évtôl a tehergépjármû-kategó-
riákban a hivatásforgalomban ismét visz-
szaigényelhetô lesz az autópályadíjak álta-
lános forgalmi adója. Ennek eredménye-
képpen – jóllehet a matrica a mostaninál
valamivel drágább lesz – mind a D2, mind
pedig a D3 kategóriák esetén csökkenni fog
az úthasználói költség. Az igazságosabb te-
herviselés érdekében a buszokat a jövôben
tömegük szerint kategorizálják. Elismeren-
dô azonban a tömegközlekedés fontosságát,
a rendelet eggyel alacsonyabb besorolást
engedélyez majd ezeknek a jármûveknek.

Az egyre bôvülô gyorsforgalmi úthá-
lózat üzemeltetése és fenntartása növekvô
terheket ró az Állami Autópálya Kezelô
Rt.-re. Ráadásul a jövô évtôl a költségve-
tés nem járul hozzá anyagilag az autópá-
lya-hálózat díjmentes szakaszainak a ke-
zeléséhez. A szaktárca emiatt is rákény-
szerül arra, hogy „a használó fizet” elvet
szigorúan érvényesítse. Másként megfo-
galmazva, az autópályák nyújtotta maga-
sabb szolgáltatási színvonalat a haszná-
lóknak kell megfizetniük. Az így befolyó
díjbevételeket kizárólag a gyorsforgalmi
úthálózat üzemeltetésére, fenntartására,
illetve idôszakos felújítására fordítják.




