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ÖSSZEFOGLALÁS

AZ EURÓPAI ELEKTRONIKUS ÚTDÍJSZEDÉSI RENDSZER

2012-ben tizenkét tagállamban vetettek ki úthasználati díjat a magángépjárművekre,
huszonkettőben pedig a nehéz tehergépjárművekre. Az útdíjköteles úthálózat
összességében körülbelül 72 000 kilométert tett ki, amelynek 60%-át szerelték fel
elektronikus útdíjszedési rendszerrel. Ezek a rendszerek legjobb esetben nemzeti szinten
átjárhatóak, de uniós szinten nem. Ez akadályozza a belső piac működését.

A 2004/52/EK irányelv elfogadására azért került sor, hogy egy európai elektronikus
útdíjszedési rendszer (EETS) létrehozásával megszűnjön ez a széttöredezettség, hogy az
úthasználók Unió-szerte egyetlen EETS-szolgáltatóval kötött szerződés révén és egyetlen
fedélzeti egység segítségével fizethessék az útdíjakat és díjakat. A 2009/750/EK bizottsági
határozat megállapította az EETS-szolgáltatók és az útdíjszedők által használt
berendezések és eljárások közötti átjárhatóság megvalósításához szükséges általános
előírásokat. A fent említett irányelv szerint az elektronikus útdíjszedési rendszernek
legkésőbb 2012. októbertől igénybe vehetőnek kellett lennie a nehezebb gépjárművek
számára, 2014. októberig pedig minden más típusú jármű számára biztosítani kell. Úgy
tűnik azonban, hogy az elektronikus útdíjszedési rendszer kiépítése továbbra is kérdéses.

JELENLEGI TECHNOLÓGIA

Jelenleg hat fő elektronikus díjszedési rendszert alkalmaznak:

(1) Automatikus rendszámfelismerő rendszer (ANPR) – olyan kifinomult technológia, amely
videokamerákat használ a gépjárművek azonosításához.

(2) Célorientált rövid távolságú kommunikációs (DSRC) technológia – az út mentén
rögzített berendezés (RSE) és a gépjárműbe szerelt mobil eszköz (OBU) közötti kétirányú
rádiókommunikáción alapul.

(3) Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) – az Egyesült Államokban leginkább alkalmazott
útdíjszedési rendszer, amely az eszközök azonosítására szolgáló rádióhullámokon alapul.

(4) A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) technológiája útdíjszedési célokra – olyan
kialakulóban lévő technológia, amely a gépjármű pozíciójára vonatkozó adatokat az
úthasználat mérésére használja a díj megállapítása érdekében.

(5) A menetíró készüléken alapuló útdíjszedés – Svájcban alkalmazott rendszer – a
gépjármű odométeréhez elektronikusan kapcsolt OBU segítségével rögzíti a
gépjárművezető által megtett távolságot.

(6) Mobilkommunikációs (GSM és okostelefon) útdíjszedési rendszer – amely még mindig
embrionális szakaszban tart, de jelentős jövőbeni lehetőségeket rejt magában.

Ezek a technológiák a teljesítmény, az alkalmazás, a pontosság, a költségértékelés és az
átjárhatóság tekintetében eltérnek egymástól. A menetíró készüléken és a GSM-
en/okostelefonon alapuló útdíjszedéstől eltérő lehetőségek több mint 99%-os pontosságot
tudnak garantálni. Egy másik kérdés az adatvédelem: az ANPR és a GNSS lehetővé teheti a
gépjárművezetők felismerését vagy folyamatos követését, ellenben úgy tűnik, hogy a
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DSRC, az RFID és a menetíró készüléken alapuló technológia nem érinti a felhasználók
adatvédelmét.

A különböző lehetőségekhez kapcsolódó költségek jelentősen eltérnek. A DSRC – az
Európában a legszélesebb körben alkalmazott útdíjszedési technológia – költséges út menti
berendezés kiépítését teszi szükségessé. Az ANPR „kevésbé költséges” út menti
berendezést igényel és nincs szükség OBU-kra. Az RFID technológiát nem alkalmazzák
széles körben az Unióban, beszerelési költségei ennélfogva magasabbak lennének, mint
más megoldásoké. A GNSS és a GSM lehetőség infrastrukturális szempontból kevésbé
költséges, bár a GNSS nagyobb befektetést igényelne a kezdeti szakaszban és főként a
költséges központi adatfeldolgozó rendszer létrehozásával összefüggésben.

A DSRC-nek kicsi az alkalmazkodóképessége, jóllehet ez a legáltalánosabban alkalmazott
elektronikus útdíjszedési technológia, és ez az egyetlen olyan rendelkezésre álló megoldás,
amely CEN-szabványokkal rendelkezik. Az ANPR egy olyan rugalmas rendszer, amelyet az
alkalmazás céljából már ötvöztek más elektronikus útdíjszedési lehetőségekkel, de a
rendszámtábla-egységesítés hiánya és a nemzetközi rendszámtábla-adatbázis
létrehozásával kapcsolatos tagállami együttműködéssel összefüggő kihívások azt jelentik,
hogy a video-útdíjszedés nem megfelelő technológia a nemzetközi átjárhatóság
megvalósítása szempontjából. A GNSS és a GSM rugalmas és alakítható megoldást jelent,
de mivel kevésbé elterjedtek és ezenkívül adatvédelmi aggályokat vetnek fel, a bennük
rejlő lehetőségek korlátozottak.

A 2004/52/EK irányelv az európai elektronikus útdíjszedési rendszer tekintetében csupán a
DSRC, a GNSS és a GSM/GPRS technológiákat javasolja. Az ANPR és az RFID technológiát,
valamint a menetíró készüléket jelenleg nem tekintik megfelelőnek az európai elektronikus
útdíjszedési rendszer tekintetében.

KIALAKULÓBAN LÉVŐ TECHNOLÓGIÁK

Annak érdekében, hogy a legjobban meg lehessen állapítani, hogy mely technológiák
játszhatnak szerepet a jövőbeni európai elektronikus útdíjszedési rendszerben, számos
kérdést kell feltenni annak megértéséhez, hogy a meglévő technológiák elavultak-e, van-e
lehetőség költségcsökkentésre, nagyobb átjárhatóságra és jobb teljesítményre és
pontosságra, és hogy melyek a legkorszerűbb egyéb technológiák ezen a területen.

A DSRC, a GNSS és az ANPR esetében semmilyen jel nem utal a lehetséges kezdeti
elavultságra. A kameratechnológiával kapcsolatos fejlesztések az ANPR bizonyos
alkotóelemeit elavulttá tehetik, az egységek azonban az élettartam alatt fejleszthetők. A
GSM a közeljövőben elavulttá válhat: 2017-re várhatóan a nyugat-európai mobiltelefon-
előfizetők 40%-a veszi igénybe a 4G LTE-szolgáltatást, a többi felhasználó nagy többsége
pedig a 3G szolgáltatást.

Az OBU-val és a hagyományos út menti berendezéssel kapcsolatos költségek várhatóan
nem csökkennek jelentősen a közeljövőben, mivel a 3G-re és 4G-re való átállás a
továbbított adatcsomag tekintetében alacsonyabb egységköltséget biztosít, ami legalább a
városi területeken növeli a WiFi-alapú technológiák alkalmazásának lehetőségét. Az
alkalmazás költsége a gépjármű- és gépjárművezető-nyilvántartási adatok és a magától
értetődően kért adatokra vonatkozó közös szabványok páneurópai megosztásával is
csökkenthető lenne.
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Jelenleg nincs olyan előirányzott technológia, amely növelné az átjárhatóságot az Unióban.
Lehetőségek származhatnak a kapcsolódó technológiákból, például az átjárható gépjármű-
információs rendszerek (CVIS) és a CALM területéről, valamint az olyan alkalmazásokból,
mint a gépjárműkezelés és a vezetőszervezés telematikája, az e-Call és az adatrögzítőket
alkalmazó, használatalapú biztosítás (UBI).

A fizetési módszerek terén jelentős előrelépésekre lehet számítani a mobilinternetet
használó digitális fizetési csatornák alkalmazásával, mivel ezek az ügyfélfizetés és -
kommunikáció elsődleges közvetítő eszközévé válnak. Az érintkezés nélküli kommunikációt
(NFC) használó mobiltelefonok segítségével történő, érintkezés nélküli fizetések
megfelelőbb, készpénz nélküli ügyleteket tesznek lehetővé, mivel a tranzakció során nem
kell felfedni az illető személyazonosságát. A készpénzkezelés megszüntetésével és a
mikrofizetések tranzakciós költségének csökkentésével ez a technológia lehetővé tehetné a
felhasználók számára, hogy egy adott fizikai helyen használatonként anélkül fizethessenek,
hogy útdíjszámlára lenne szükség. Több szakértő állítása szerint az NFC-technológia
alkalmazásával az okostelefonok lehetővé fogják tenni a teljesen elektronikus útdíjszedésre
való átállást.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Az elkövetkező években a következő átfogóbb szakpolitikai célkitűzéseket kell
megvizsgálni:

 az útdíjszedés általános és harmonizált megvalósítása Unió-szerte;

 Európán belül az elektronikus útdíjszedés váljon a legáltalánosabb útdíjfizetési
eszközzé;

 Unió-szerte érvényes egyetlen szerződés és egyetlen OBU létrehozása;

 az útdíjszedési rendszerek életciklus-költségének minimalizálása.

A döntéshozóknak a következőket kell mérlegelniük:

 az európai elektronikus útdíjszedési rendszer megfelelő végrehajtása szükségessé
teszi az útdíjfizetési eszközök egyenlő és harmonizált bevezetését a felhasználók
számára;

 a gyártás vagy a gépjármű-nyilvántartás során egy eszköz gépjárműbe történő
beszerelését egyrészt vonzó lehetőséggé tenni a végfelhasználó számára, másrészt
potenciálisan kötelezővé tenni az európai elektronikus útdíjszedési rendszer
átvételének előmozdítása céljából;

 az autón belül az összes fedélzeti eszköz és a beszerelésre szolgáló csatlakozási
pontok összehangolása megkönnyítené az európai elektronikus útdíjszedési rendszer
megvalósítását;

 az OBU más navigációs és kommunikációs rendszerekkel való összehangolt
használata megkönnyítené, hogy a felhasználók elfogadják az elektronikus
útdíjszedési rendszert;

 az adatvédelemmel kapcsolatos harmonizált megközelítés biztosítása érdekében
megállapodásokra van szükség arra vonatkozóan, hogy milyen információkat kell
rendelkezésre bocsátani, és melyek maradjanak bizalmasak;
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 a jövőbeni intézkedések meglévő ETC-szabványok általi lehetséges korlátozásait
eseti alapon kell megvizsgálni; előfordulhat, hogy nem minden megoldás marad
kompatibilis, bár célszerű, hogy az új intézkedések és a meglévő ETC-rendszerek
átjárhatóak legyenek.

A következő gyakorlati vonatkozásokat kell felülvizsgálni:

 a jelenlegi technológiák (többek között az ANPR) műszaki szempontból megfelelnek
az európai útdíjszedésre vonatkozó követelményeknek, viszont nem mindegyik
egyformán költséghatékony;

 az üzemeltetőknek és a felhasználóknak rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy az
elektronikus útdíjfizetéshez Unió-szerte a legegyszerűbb és a leggazdaságosabb
technológiát válasszák;

 az útdíjfizetés garantálása érdekében hatékony központi adatfeldolgozó, az
üzemeltetők közötti rendezési és végrehajtási rendszereket kell megvalósítani
anélkül, hogy ez jelentős díjszedési többletköltségeket jelentene az útdíjszedők vagy
az EETS-szolgáltatók számára.


