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Szeívez€tük részéremegkűldőtt, az Nemzeti Teng€tysúlymérő Rendszer kialakításával és
működtetésével összefiggő egyes kormányrendeletek módositásáró], az autóbuszos személyszálIitási
szotgáltatásnak a 181/20l l/Eu íendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak
alóli mentességekre, az autóbuszos személysállíási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokróI szóló 21312012. (vll- 30,) Korm, íendelet
nódo§itásáról, Valamint a Kormányoldalon közzétett a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott
bírsá8okról szóló koím, rendelet tervezet előterjesztésekkel kapcsolatosan az alábbi észíevételeket

A jogo§ulatlan úthasználat miatt kisznbott bírságokról:
Európai Bíróság 201?. március 22-én meghozott elmarasztaló itélet fényében kérdéses,hogy
egyjogszerűtlen és arán}tatan bííságolási rendszerben, ajogosulatlan úthasználat okán az ED
rendszer indúlásától a módositások hatályba lépéséigkiszabott és befiz€tett bírságok sorsa mi
legyen, hiszen több milliárd foíintnyi befizetés történt a költségvetés részére,amely birságok
egy íészérőlkiderülhet, hory egy aránytalan ésjogszerútlen rendszer részei, Javasoljuk, hory
képezze megfontolás tárgyát ajogszerűtlen birságot fizetók valamilyenfajta kompenzáciöja,

a jogalkotó azon szándékát, hog} a vétlen és gondatlan úthas?nálók
megkülönböáetésre kerülnek birság oldalról a szándékos nem fizetőkkel szemben, de ennek
okán, a 4 órán túli észlelésesetéíemeghatározott és megduplliott bírság méilékeketnem
tudjuk etfogadni. A biíság mértékeegyik esetben sem növekedhet ajelenlegi bírság szint firlé,

Bár üdvözö|jük

a 250.000 -300,000,-ft mértékúbirságtételek a 410/2007(XI1.29.) Korm. rende|et tekintetében
nem fogadhatóak el,,

Fenntartjuk azon korábban és többször kifejtett álláspontunkat, mely értelmében a
működóképes oBU -val, feltöltött folyószámlával rendelkező úthasználók esetében nem
elfogadható a bírságolás jogosulatlan úthasználat okán.. A folyószámlán a pénz az útdúszedő
rendelkezéséreáIl, egy műszaki hiba, vagy hálózati hiba okán késó használati adatok egy
késóbbi időpontban is elsámolhatóak a HU-Go-ban meghatározott szolgáltatási szinteknek
megfelelően. A műszaki, vagy hálózati hiányosságok nem terhelhetőek aZ úthasználókra, igy
az UD törvény Vonatkozó szakaszára hivatkozással ebben a körben kiszabandó bírságok
újragondolását javasoljuk. Továbbra is fenntanjuk, hogy a Béka a NÚsZ közremúködőjévé
ketl váljon, kiküszöbölve ezzel az úíh^sználóra háruló, a rendszer működé§ének
bizon},talanságából fakadó fe)elősséget.
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A tagok tájékoztatása érdekébena rendelet hatályba

lépésétmegelőzően kéménk egy ííásos és
rendszer
működéséről,
az új útvonal engedélyezési
közzétehetó általános tájékoáatást a
eljárásróI, a különböző mértékűbirságokról és a hatósági ellenőrzések fóbb mozzanatairól.

Nem elfogadható a túlsúlydíjkiteíjeszté§e a 40 tonna megengedett legna§/obb össáömeg
alatti jáművekre. A jogszabály deklarált célja a közutak védelme és köaudottan és az
előterjesáésben is kifejtetten az utakra a 40 t, fölöttijármúvek közlekedése fejt ki Mros hatást.
A dúakban (mind a túlsúlydíj,mind az €üárási dü)jelentős emelés van (bár ennek oka és várt
hatrisa nem kifejtett). Az 500 kg firlötti össáömeg túllépésrebiztosított tolerancia eltörlésével
egyik jogszabály tekintetében sem éítünkegyet,

.

Szük§éges annak biáositása, ho§/ a túlsúlyés eljárási dü a helyszínen bankkártyával is
fizethető legyen, az esetlegesen felmerülő bírsággal együfte§en. Nem értünk egyet azzal sem,
ho3y a Kkt szerint ki§zabott bírságok esetén a visszatartás alól mentesülő magyaí adószámmal
rendelkező üzembentartók miért kerülnek visszatartásra a túlsúlydűkiszabása esetén. Ebben
az esetben is továbbhaladást kell biáositani a magyar honossá8ú j árműVek részére.

.

Bírság kiszabása esetén továbbía sem órtünk egyet a túlsúlydűés eljárási díj egyidejű
kiszabásával,

.

A kijelölt

mérőhelyek esetben, ahol erre lehetőség van, kérjük az újramérlegeléslehetőségét
átrakodást
biztosítani alapesetben is (átrakodás nélkül is, de az átrakodást követően is,),
^z
kővető újramérlegeléstöílésével nem éítünkegy€t.

A hatályos rend§let 9.§-ban szabályozott, az elindulás során, egy hileles mérőeszközön

történt

mérlegelésés annak bizonyító voltát kérjük megtartani a jövőben is, az objektív felelósségi
ágon töíténő bírságolás esetén is fontos lenne;

javaso|juk, hogl a fi,rvaroknányokba vagy kíséró okmányokban valótlan töm€get megjelöló
feladók is büntethetóvé váljanak azonosan az ö]nle§ztett áíukra vonatkozó rendelkezésekben
foglaltakhoz;

.

NTS:

.

.

az intemodális szállítási műveletekben résá vevő, konténert vagy cserefelépínnénytsállíto
járműv€k össáömeg hatáíait külön a rendelettervezet 2,§ (1) bekezdésébenkell rögzíteni
annak érdekében,hogy ne essenek külön adminisztratív kötelezettségek hatálya alá.

hogy a NTs keretében mért eredmények mennyiíe pontosak,
az EU rendeletekben elóirt tanúsítványokat nem ismerjük (20151719 EU irányelv 10d). A
gyűjtőfuvarozás és árt rendszerű rakodás során f€lmerülő n€hézségeke nincs megoldási
javasla| s€mmilyen megoldás nincs aría vonatkozólag, hogy a hibás tömeg m€gjelöléssel
fe|rakodott áru esetén hogyan menthetné ki magáLí az üzembeníaríó/fuvarozó.
továbbra sincs arról ism€r€tünk,

üdvözöljűk, hogy a bírság mértékeka bírságrende]etben csökkennek a jelenle8i t€rvezet
szerint, de fenntaítva már kifejtett és az egyeztetések során jegyzőkőnyvben is rögzített
véleményünket kérjük, hogy a táblázatok két alsó kategóriában a jelenleg hatályos mértékek
leryenek irányadóak (30.000,-Ft és 80.000,-Ft, l5ó12009, (VlL29. Korm. rendelet 8. melléklet
]-4 pont), valamint kérjük ajelenleg hatályos birság tételeknél az alsó két kategóriájában (1_4
pont) biáosított 500 kg tolerancia mértékmegtartlisát, a megeng€dett legnagyobb méretek
túllépéseesetén is kiárólag ajelenleg hatályos rendszeí elfogadható,

kifogásoljuk, hogy a külftjldi jáműVek birságolása eshetőleges, kiárólag negállítás (vagy
jövóbeni visszatérés) esetén fordulhat elő, hiszen ez versenyelón},t fog biztosítani ajelenleg is
engedély nélkül ,,kabotáló" 3,5 össztömeg alatti jáművek részére.Ismét az a helyzet fog
előállni, mint az UD birságok esetében, hogy a saját honos járművek üzembentartóit
bünteüük, mivel a bírságok beszedése a hazai Vállalkozásoktól hatékonyabb, mig az
ellenőrzések elkerülésével a küIlijldiek versenyelőn},t élveznek,
hasznos lenne a magyar honossá8ú jármúvek esetében ajelenleg az UD tekintetében működő
riasztási funkció kiépítéseaz NTs-ben észlelt szabál},talanságok esetér€ is,

Bírságok esetében a hazai honosságú jámúvek tekintetében elfogadhatatlan a 800.000,-ft-os
bírsá8 a műszaki igazolás hiánya miatt, különös€n
abban az esetben, ha érvényesforgalmi
engedéllyelrendelkezik, az ellenőrző hatóság által is lekérdezhetó adatokkal.

.
.
.

Fenntartjuk részvételisándékunkat egy NTs mérésés az azt követő kontroll mérés
részvételén,továbbra is hiányoljük a teszidő§Zak megtartását.

kérjük szíveskedjenek az objektív ágon történő bírságolás kezdőidópontja tekintetében
iránymutatást adni, mert bár a jogszabály szeptember l9-ei hatálybalépést irányozz elő, a
sajtóban az NFM által tett közleményekben a 20 1 8, j anuár l -.je.jelent meg.
Továbbra is hiányoljuk

a tesz idószakot,

Kérjük véleményünk fi gyelembe vételét.

Tisztelettel,
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üg},vez€tő

főtitkár

