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1. A KUTATÁSI TÉMA ELŐZMÉNYEI ÉS AKTUALITÁSA

Az utóbbi években az Európai Unió (EU) felgyorsult integrációs folyamata egyre
több megoldandó kérdést vetett fel, többek között a közlekedés területén is. Az ágazat
jelentőségét mutatja, hogy az EU-ban a közlekedési kiadások évente meghaladják a tér-
ség GDP-jének 10%-át, a szektor pedig több tízmillió embernek nyújt megélhetést. A
közlekedésen belül kiemelt területet képviselnek a közúti közlekedési alágazatot érintő
problémák és azok kezelése, az alágazat gazdaságban és a társadalomban betöltött sze-
repe okán. Ezek közül legfontosabbak a termelési és szolgáltatási folyamatok kiszolgá-
lása és a társadalmi kapcsolatok kialakítása és ápolása.

A térség világgazdasági és politikai jelentősége megköveteli, hogy a közlekedési
rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák kezelésére megfelelő módszertani meg-
alapozottság mellett kerüljön sor. A gazdaság elvárt folyamatos növekedése ugyanis
egyelőre elválaszthatatlanul magával vonja a közlekedési igények bővülését, különös
tekintettel a közúti közlekedésre. A növekvő közlekedési igényeket a transz-európai
közlekedési hálózat és a nemzeti hálózatok kapcsolódó elemei hivatottak kielégíteni.
Bár az EU tagországai jelentős erőfeszítéseket tesznek a közúti közlekedés dominanci-
ájának visszaszorítása érdekében, még mindig ezt az alágazatot terheli a teljes szállítá-
sok döntő többsége.

Az EU felsőszintű döntéshozó testületei – felismerve a közúti alágazat problémái-
nak fokozott jelentőségét – évtizedek óta dolgoznak egy optimális közlekedési rendszer
kialakításának előkészítésén. Bár a folyamat még korántsem zárult le, az már egyértel-
műen látszik, hogy az európai térség számos pontján az egyik legfontosabb probléma a
hierarchiájában teljes, jól kiépített közúti infrastruktúrahálózat megteremtése. A gazda-
sági növekedés szoros kapcsolatot mutat a közlekedési rendszer minőségével. A fej-
lesztések jelentős pénzügyi forrásigénye azonban arra készteti a döntéshozókat, hogy
gondolják újra és fejlesszék tovább a közlekedési rendszer finanszírozására vonatkozó
korábbi megoldásokat.

A vázolt folyamat kapcsán, az állandó mobilitási igénynövekedés miatt folyama-
tosan romló közlekedési feltételek és az infrastruktúra fejlesztéséhez és kezeléséhez
szükséges növekvő forrásigény lényegi változásokat hoztak mind a közösségi, mind az
egyes tagországok nemzeti közlekedéspolitikájában, ahol is elsődleges cél egy hatékony
és fenntartható közúti közlekedési rendszer kialakítása. Ehhez azonban elengedhetetlen
a közút finanszírozhatóságának hosszú távú megoldása. Egyértelmű a törekvés afelé,
hogy a közúti infrastruktúra önfinanszírozását, önfenntartását egyre nagyobb arányban a
használók által fizetett díjak alapján lehessen megvalósítani. Ezeket a kérdéseket a
közlekedéspolitikán belül a díjpolitikai elgondolások egyre kritikusabban vizsgálják.
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2. CÉLKITŰZÉSEK

A doktori értekezés célja egy hatékony, használatarányos közúthasználati díj-
rendszer elméleti megalapozása, különös tekintettel a kelet-közép-európai térségre és
sajátosságaira. A célkitűzés eléréséhez számos fontos, tágabb spektrumot érintő szem-
pont figyelembevétele szükséges. Ezek közül a legfontosabbak az EU közlekedési rend-
szerek optimálását célzó Közösségi közlekedéspolitikai irányelvek:

- a) fenntartható (gazdasági) fejlődés biztosítása,

- b) fenntartható közlekedési rendszer kialakítása.

A kutatás további meghatározó elveit a közlekedéspolitikán belül az infrastruktú-
rahasználati árképzési politika alkotja. Az Európai Bizottság elképzeléseivel egyetem-
ben a következő elvek teljesülésére kell hangsúlyt fektetni:

- c) „szennyező fizet” elv (a szennyezés mértékének függvényében),

- d) pénzügyi átláthatóság megteremtése,

- e) közlekedési munkamegosztás átstrukturálása,

- f) közlekedési igények növekedésének leválasztása a gazdasági fejlődésről.

A felsorolt elvek (a-f) mindegyikét szem előtt tartva törekedni kell egy hatékony
és méltányos közlekedési árképzés kialakítására. Ezen törekvések, továbbá a jelenlegi
rendszerek racionalizálása és azok hatékonyságnövelésére tett javaslatok megteremtik
egy fenntartható finanszírozási mechanizmus kialakításának lehetőségét.
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3. A KUTATÁS MÓDSZERE

A disszertációban a célokkal összhangban a klasszikus kutatási módszerek széles
választékát használtam fel. Ezek közül kiemelem a gyakorlati tapasztalatok feldolgozá-
sára alkalmazott strukturált szöveges elemzéseket és az azokra épülő benchmarking
típusú összehasonlító értékeléseket, a stratégiai optimáláshoz használt, normatív köz-
gazdasági elméletre épülő játékelméleti módszereket, továbbá az azok alkalmazásához
általam továbbfejlesztett adaptációs és szimulációs eljárásokat, teszteket, valamint a
gazdasági szabályozási megoldásokra kidolgozott modelleket.

A nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján feltártam és értékeltem a közúti
közlekedési infrastruktúra költségszámításának és használati díjmegállapításának el-
méleti hátterét és a különböző megközelítési, kezelési módszereket. A külföldi szakiro-
dalom kutatása elsősorban nemzeti kutatási tanulmányok és európai kutatási projektek
eredményein alapszik. Ezek közül a legfontosabbak az Egyesült Királyság nemzeti ta-
nulmányai, a németországi és az osztrák kutatások eredményeit bemutató jelentések,
különös tekintettel Rothengatter és Doll kutatási eredményeit bemutató publikációkra,
továbbá a UNITE (Unification of Accounts and Marginal Costs for Transport
Efficiency), valamint az MC-ICAM (Marginal Cost Pricing in Transport - Integrated
Conceptual and Applied Model Analysis) EU finanszírozású projekt. A hazai szakiro-
dalom legfontosabb publikációi Tánczos és Bokor EU kutatási projektek eredményeit
összefoglaló és hazai adaptációját elemző cikkei, Timár munkásságának eredményeit
bemutató cikkek, valamint Bakó, Gáspár, Keleti és Orosz kutatási témámhoz kapcsoló-
dó publikációi.

A szakirodalom-feldolgozás fontos részét képezte az aktív közreműködésemmel
az elmúlt 3 évben kidolgozott további öt európai kutatási projekt eredményeinek az ér-
tekezésbe való beépítése. Ezek közül a TIPP (Transport Institutions in the Policy
Process), a SPECTRUM (Study of Policies regarding Economic instruments
Complementing Transport Regulation and the Undertaking of physical Measures), az
IMPRINT-EUROPE, ill. IMPRINT-NET (Implementing Pricing Reform in Transport
Networking) és a GRACE (Generalisation of Research on Accounts and Cost
Estimation) projekt témája kapcsolódott szorosan az általam vizsgált kutatási területek-
hez.
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Az értekezésben ismertetett új megközelítések, az európai gyakorlatban alkalma-
zott módszerek, az azok adaptációjára általam kialakított, illetve továbbfejlesztett eljá-
rások és megállapítások azokra az eredményekre épülnek, amelyeket a tanszéki kutató-
műhely tagjaként magam dolgoztam ki. Ezek minden részletét az érintett európai kuta-
tói hálózat neves és elismert szakemberei és az Európai Bizottság megbízottjai ellenő-
rizték.

Az értékelt elméleti megközelítéseket és a legfrissebb alkalmazási tapasztalatokat
is feldolgozó és rendszerező disszertáció a költség- és árelméleti összefüggések és az
alkalmazott díjpolitikai eszközök összehasonlítása és a különbözőségek feltárása segít-
ségével egy olyan dinamikus stratégiatervezési eszközrendszert határoz meg, amely
megfelelően képes kezelni a térség társadalmi-gazdasági sajátosságait. Ennek érdeké-
ben összefoglalóan elemeztem a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott díjrendszereket
és kidolgoztam a hazai közúti használatarányos díjmegállapítás módszertanát. Az érte-
kezésben új megközelítésben alkalmazott matematikai módszerek (lineáris programo-
zás, játékelmélet, dinamikus programozás stb.) lehetőséget teremtettek az elemzés során
feltárt feltételeknek eleget tevő, fenntartható finanszírozási mechanizmus kialakítására.
Az így kialakított megoldás adaptációs lehetőségeinek feltárása hozzájárulhat a javasolt
hazai díjmegállapítási módszer, illetve stratégiai szabályozási eszközrendszer más, ha-
sonló adottságokkal és sajátosságokkal rendelkező térségi országokban történő alkal-
mazásához.
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

4.1. Kidolgoztam egy új közúti infrastruktúraköltség számítási modellt a közúti
infrastruktúra vagyonnal kapcsolatos veszteségek csökkentésére.

A kutatásaim során olyan teoretikus eseteket elemeztem, amikor nemzetgazdasá-
gi érdekek alapján nem feltétlenül, de Közösségi kötelezettségek alapján infrastrukturá-
lis beruházást (hálózatfejlesztést) kell végrehajtani. Feltételezésem szerint a közúti ka-
pacitás időben ütemezett módon történő extenzív fejlesztése (ún. „ütemezett kiépítése”,
vagyis kezdetben autóúti kiépítettség, 10 év után autópályává fejlesztéssel), valamint az
útburkolat teherbírásának ehhez igazított kialakítása a rendelkezésre álló pénzügyi esz-
közök hatékony felhasználását teszik lehetővé.

A modellszámítások első lépésében az infrastrukturális beruházás kapcsán kiépí-
tendő útpályaszerkezet nettó eszközértékének változását elemeztem, a beruházás utáni
35 éves időtartamban. Az elemzésbe vont esetek:

- AP – autópálya kiépítettség a forgalmi igényekhez követő módon igazodó fej-
lesztéssel;

- AÚ-AP – kezdetben autóúti kiépítettség, 10 év után autópályává fejlesztéssel;

- AP (35) autópálya kiépítettség a 35 éves időtartam szerinti forgalmi terhelésre
méretezve.

Az 1. ábrán jól látható, hogy mérsékelt forgalmi terhelés esetén („A” eset) az üte-
mezett kiépítéshez tartozó alacsonyabb bruttó értékszintről való indulás esetén a nettó
eszközérték az elemzési időtartam vége felé a kezdeti teljes autópálya kiépítéshez tarto-
zó nettó eszközértékhez közelít.

A megalkotott és alkalmazott modell futtatása eredményeképpen megállapítottam,
hogy a közúti gyorsforgalmi hálózat mérsékelt forgalmi terhelésű szakaszainak fejlesz-
tése során egy fokozatos, ütemezett infrastruktúrafejlesztés a közlekedési szolgáltatási
minőség romlása nélkül, az infrastruktúra beruházási, üzemeltetési és fenntartási, vala-
mint használói oldaláról nézve is a költségeket tekintve előnyösebb megoldást kínál a
rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználására.
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1. ábra: Az elemzésbe vont változatok nettó eszközértékének változása „A”
(mérsékelt forgalmi terhelés) esetben

4.2. Kidolgoztam egy, a társadalmi teherviselés értékének meghatározására al-
kalmas algebrai összefüggést az infrastrukturális költségek használók és a társa-
dalom egésze közötti optimális megosztására. A költségallokáció jelenkori gya-
korlatából kiindulva azonosítottam a funkcionális és a kauzális költségallokációs
módszerek szükséges elemeit és kidolgoztam azok algebrai összefüggését. A funk-
cionális és a kauzális költségszámítás, valamint a társadalmi teherviselés értékének
számítása alapján azonosítottam egy komplex kétszintes költségallokációs eljárást.
Az eredményekre építve, a teljesítményarányos (a használattal és az okozott költ-
ségekkel arányos) díjrendszer egyik lehetséges megoldásaként kialakítottam egy
szintetizáló költségallokációs és díjmegállapítási modellt.

Az infrastrukturális beruházások értéknövelő hatásának egy lehetséges meghatá-
rozásából kiindulva adaptációs eljárással felállítottam azt az algebrai összefüggést,
amelynek segítségével meghatározható a társadalmi teherviselés „τ” értéke az infrast-
ruktúraköltségek viselésében. Ezen érték meghatározására az infrastruktúra megépíté-
séből származó társadalmi előnyök azonosíthatósága alapján nyílik lehetőség, a kvanti-
tatív monetáris érték a társadalmi hasznok számszerűsítése alapján vezethető le.

A [Kop07]-ben bemutatott összefüggés alapján, az infrastruktúraszolgáltatás
megteremtésének fogalmából kiindulva egyértelműen megállapítható, hogy a társadalmi
szerepvállalás szükségessége az összköltségeken belül a tőkeköltségekre korlátozható.
A teherviselés „τ” értékének meghatározása továbblépés az előbbi összefüggésről, ami
nemzetgazdasági szinten vizsgálta a hatásokat.
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Az előbbiek szerint átalakított és a meghatározott közúti alrendszerre adaptált
összefüggést a következő algebrai formában írtam fel:
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ahol:

Mm∈  – az M elemből álló teljes hálózat m számú szakaszából álló részhalmaza (az
egyes szakaszok egyenként lm hosszúságúak [m], rajtuk nm nagyságú forgalom
[jmű/nap] zajlik),

Q  – az ország bruttó kibocsátása (Ft),

φ~  – a GDP infrastruktúra-eszközérték elaszticitásának és járműszám-elaszticitásának
hányadosa,

*~
Vs  – a GDP járműszám-elaszticitása,

G
G∆  – a teljes közúti infrastruktúrahálózat nettó eszközértékének volumenváltozása.

Az így meghatározott τ (Ft) értéket az úthasználókra terhelendő tőkeköltség-
hányad csökkentéséhez használtam fel.

Az egyes járműkategóriákhoz allokálható fajlagos funkcionális ki
f költségérté-

kek a következő függvénykapcsolattal jellemezhetők:
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ahol:

i = 1..n (n számú járműkategória esetén),

KT – a teljes tőkeköltség (Ft),

KÜ – a teljes üzemeltetési költség (Ft),

KF – a teljes fenntartási költség (Ft),

x, y, z – az adott költségelemre jellemző paraméterek száma,
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ax, by, cz – az adott költségelemre jellemző paraméter relatív súlya, adott x, y, z esetén az
egyes paraméterek relatív súlyainak összege = 1,

pjműkm,i – az i-dik járműkategóriához tartozó futásteljesítmény (jműkm),

p’x,i, p’y,i, p’z,i – az adott költségelemre jellemző paraméter jműkm egységre transzfor-
mált értéke (jműkm).

Az egyes járműkategóriákhoz tartozó fajlagos kauzális ki
k költségértékek a kö-

vetkező függvénykapcsolattal írhatók fel:

)('

,_
ZLB

ikmjmű

ik
i kkk

p
pk ++= ,

ahol:

kB – fajlagos fedezetlen baleseti költség (Ft/jműkm),

kL – fajlagos levegőszennyezési költség (Ft/jműkm),

kZ – fajlagos zajszennyezési költség (Ft/jműkm),

p’i – az i-dik járműkategóriához tartozó jműkm alapra transzformált futásteljesítmény
(jműkm).

A társadalmi és a használói érdekeket egyaránt figyelembe vevő komplex két-
szintes költségallokációs eljárás a fent megnevezett szempontokat két különböző szin-
ten képes kezelni. A szinteket a következőképpen határoztam meg:

- felső szinten: a társadalom egésze és a használók csoportja közötti, a társadalmi te-
herviselés mértékét meghatározó modellszámítás;

- alsó szinten: az infrastruktúraszolgáltatást igénybevevő egyes használói csoportok
kategóriánkénti díjszintjét meghatározó költségallokációs modellszámítás.

A funkcionális és kauzális költségallokációs módszerek kidolgozásával, továbbá
a legjobb gyakorlati megoldások kiértékelése alapján megalkottam egy szintetizáló
költségallokációs és díjmegállapítási modellt (ld. 2. ábra). A modell egyaránt tekintettel
van a közúti infrastruktúraelemek kialakítására, valamint a kialakításból eredő szolgál-
tatási lehetőségekre (értsd: forgalomterhelés-bírás), az infrastruktúra társadalmi értéké-
re, valamint a társadalmi költség alapú árképzési mechanizmusra. A modell moduláris
szerkezetéből adódóan egyszerre képes kezelni a Közösségi érdekeket és a térség-
specifikus nemzeti díjpolitikai lehetőségeket is. A különböző eljárások együttes alkal-
mazásából eredő szinergikus hatások növelik a felállított modell hozzáadott értékét.
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Komplex kétszintes
költségallokációs eljárás

Társadalmi költségek meghatározása

Infrastruktúra
vagyon

Környezeti
vagyon

Funkcionális
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2. ábra: Szintetizáló költségallokációs és díjmegállapítási modell

A megfogalmazott funkcionális és kauzális költségallokációs összefüggések
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úthasználati költségeket. A komplex kétszintes költségallokációs eljárás segítségével
integráltam az infrastruktúra-beruházás által keltett társadalmi többletértékből szár-
maztatható társadalmi tehervállalás τ értékének tőkeköltségszint csökkentő hatását is.
Az i-dik használói csoportra vonatkozó, az úthasználati költségekre épülő jműkm alapú
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4.3. A kifejlesztett költségallokációs és díjmegállapítási mechanizmus működé-
sének verifikációja érdekében kidolgoztam egy makroszintű játékelméleti modellt.

A problémát oligopol játékként kezelve, a célom az allokált költségekből tényle-
ges úthasználati díjszintek megállapítása volt, a használóknak az infrastruktúra haszná-
latából származó hasznai összességének (H) maximálása mellett. A haszon értékének H
algebrai jelentése a következőképpen alakult:

),,,( _ dmtpfH kmjmű=

ahol:

pjműkm – a használói csoport (járműkategória) futásteljesítménye (jműkm),

t – az úthasználat időtartama (óra),

m – az úthasználatból eredő, a megtett útra vetített monetáris megtakarítás (idő, üzemi
költségek) (Ft/km), illetve

d – a használói csoportra (járműkategóriára) megállapított úthasználati díj (Ft/km).

A korlátozó feltételeket két szinten vizsgáltam:

1. használói szinten:a használók i-dik csoportjára (i-dik járműkategóriára) meg-
állapított díjak (di) nem lehetnek magasabbak a monetáris megtakarításból eredő
hasznuknál (mi), hiszen akkor nem vennék igénybe az autópályát, vagyis:

;1≥
i

i

d
m

2. üzemeltetői szinten: a használói csoportok (járműkategóriák) díjaiból befolyt
bevételek csoportonként fedezzék vagy haladják meg az általuk okozott költsé-
geket, azaz:

FiÜiTiiikmjmű KKKdp ++≥,_  rei −∀ .

A felállított modell a következő függvénykapcsolattal jellemezhető:

∑ −=
i

iiikmjmű dmpH )(max ,_ .

4.4. Meghatároztam a térségi díjstratégiai megközelítések felülvizsgálati mód-
szerét, azonosítottam a kelet-közép-európai térség díjpolitikai cél-csoportjainak
preferenciáit, valamint kialakítottam egy, térség sajátosságaira épülő optimális
díjstratégiai csomagot.
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A díjstratégiai döntések megfelelőségének igazolása céljából fontosnak tartottam
egy olyan stratégiai döntéstámogató módszer megalkotását, amelyik hatásos segítséget
nyújt a hazai és a térségi országokban kialakított díjstratégiai megközelítések felülvizs-
gálatában. A térségre jellemző folyamatos gazdasági és politikai változások, a közleke-
déspolitikai prioritások átrendeződése kapcsán ugyanis időnként újra kell gondolni a
korábbi stratégiai elképzeléseket az ország – elsősorban gazdasági – teljesítőképesség-
ének függvényében. Optimum-kritériumként a megalkotott díjrendszer bevételi/kiadási
mérlege költségfedezeti pontjának elérése, valamint a felülvizsgálat eredményeképpen
végrehajtandó változások társadalmi terhekre gyakorolt hatásának minimalizálása azo-
nosítható.

A térségi sajátosságok tükrében felállítottam az EU-15 és Kelet-Közép-Európa
országainak a távolsági közúti alrendszerben használt, a díjpolitika céljaira vonatkozó
preferencia-sorrendjeit. A Bak-féle ([Bak01a])hatáscsoportokhoz klaszterezés segítsé-
gével kvantitatív mutatókat rendeltem, így azok alkalmassá váltak a díjstratégiai cso-
mag tényezőinek kiértékelésére. A tényezők kiértékelése alapján a díjpolitikai célok
figyelembevételével egyértelműen kialakítható a térség számára optimális díjstratégia.

Az általam kidolgozott felülvizsgálati módszer egyes lépéseit az alábbi folya-
matábra szemlélteti:

3. ábra: A díjstratégiai megközelítések felülvizsgálatának folyamatábrája

Cél-csoportok
meghatározása

Preferenciasorrend
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és kiértékelése
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megválasztása

Megfelel?
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Nem
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5. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA

Az értekezés összefoglaló anyagai és eredményei széles körben felhasználhatók
a tanácsadói szakmai döntés-előkészítéstől az oktatáson át a nemzetközi szintű felhasz-
nálhatóságig.

Az eddigi konkrét felhasználásokat tekintve, a disszertációban ismertetett mód-
szerek, ill. alkalmazási példák folyamatosan beépítésre kerülnek a BME Közlekedés-
gazdasági Tanszéke által képviselt európai és hazai kutatási projektek munkaanyagaiba
és jelentéseibe, továbbá a Tanszék nappali és posztgraduális képzése tananyagába, nem
csak az eljárások elméleti oktatása szintjén, hanem a gyakorlati tapasztalok esettanul-
mányokon keresztül történő bemutatása révén is.

Kutatói együttműködés keretében az eredmények bemutatásra kerülnek más ha-
zai és külföldi felsőoktatási intézményekben, valamint hazai kutatás-fejlesztési megbí-
zások teljesítésében. Az értekezés hasznos, megalapozó tanulmány lehet a hazai útdíj-
politikai döntés-előkészítésekben is.
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