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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy európai szinten fogadjanak el külön szabályozást a nehéz 
tehergépjárművek tekintetében, beleértve az autópályákon a 30 másodperces előzési idő 
túllépése miatt kiszabott bírságokat vagy az egységes úthasználati díjakat, amelyek bevételeit 
a vasúti teherszállítás ösztönzésére irányuló intézkedésekre fordítanák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. június 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. szeptember 16.

A Bizottság észrevételei 

1) Az előzési időről

A petíció benyújtójának javaslata olyan közlekedési szabályokra vonatkozik, amelyeket az e 
területre vonatkozó uniós jogszabályok hiányában a tagállamok hoznak létre. A hatályos 
tagállami szabályok összhangban vannak a nemzetközi megállapodásokkal, különösen a 
tagállamok többségében – beleértve Németországot is – az 1968. évi bécsi közúti közlekedési 
egyezménnyel, amely a szomszédos harmadik országokra is vonatkozik.
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2) A teherautók által okozott forgalmi dugókról

A forgalmi torlódással szembesülő teherautó-vezetők magatartásának szabályozására 
vonatkozó javaslattal kapcsolatban szintén relevánsak az előző pontban tett észrevételek.

3) A menetíró készülékről

Jelenleg az európai utakon közlekedő tehergépjárművek és buszok nagy része digitális 
menetíró készülékkel van felszerelve, ami lehetővé teszi többek között a járművezetői 
tevékenységek, például a vezetési idő, egyéb munkavégzés, a rendelkezésre állási idő, a 
szünetek és a pihenőidők rögzítését. A sebesség és a megtett távolság mérését is lehetővé 
teszik.

Az új, intelligens menetíró készülékek, amelyeket első alkalommal 2019. június 15-től 
bármely tagállamban nyilvántartásba vett teherautókba és buszokba szerelnek be, minden 
háromórás halmozott vezetési idő után, valamint a napi munkaidő elején és végén rögzítik a 
jármű helyzetét is. A nemzeti hatóságok igénybe vehetik ezt az adatszolgáltatást a 
minimálbérre vonatkozó jogszabályok érvényesítése során.

Emellett a Tanács és a Parlament jelenleg tárgyalja a továbbfejlesztett intelligens menetíró 
készülékre vonatkozó javaslatot, amely lehetővé tenné a tehergépjármű helyzetének rögzítését 
határátlépéskor, valamint minden olyan esetben, amikor a tehergépkocsin be- és kirakodási 
tevékenység zajlik. Ez a kiegészítő elem, amennyiben véglegesen jóváhagyásra kerül, további 
információkkal szolgálna a bűnüldöző hatóságok számára a minimálbérrel kapcsolatos 
jogszabályoknak, valamint a kabotázsra vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére.

4) A tehergépjárművekre kivetett úthasználati díjakról

2017-ben a Bizottság javaslatot tett a közúti díjszabásra vonatkozó uniós szabályok1 
felülvizsgálatára azzal a céllal, hogy kezelje a közúti közlekedési ágazat egészével 
kapcsolatos problémákat. Ezek közé tartozik a szén-dioxid (CO2) és az éghajlatváltozáshoz, 
illetve a légszennyezéshez vezető káros kibocsátás, a transzeurópai úthálózat egyes részeire 
nehezedő nyomás, amely a forgalmi torlódásokat eredményez, vagy a külföldi úthasználók 
hátrányos megkülönböztetése.

Mivel az időalapú használati díjak (matricák) nem megfelelő eszközök a fent említett 
problémák kezelésére, és gyakran az alkalmi úthasználókkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés forrásai, a javaslat szerint a meglévő matricarendszert fokozatosan meg 
kell szüntetni. Ennek ellenére továbbra is a tagállamok döntenének arról, hogy bevezetnek-e 
távolságalapú útdíjszedési rendszert, és ha igen, akkor közúti hálózatuk mely részén.

1 COM(2017)0275.
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A javaslat kifejezetten lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a rendszeresen túlterhelt 
úthálózatuk egyes szakaszain dugódíjat alkalmazzanak, vagy felárat alkalmazzanak olyan 
területeken, amelyeket jelentős környezeti kárnak vagy akut torlódásnak vannak kitéve. A 
javaslat szerint az ilyen kiegészítő díjakból származó bevételeket alternatív közlekedési 
infrastruktúra vagy szolgáltatások fejlesztésének finanszírozására kellene felhasználni.

A javaslat jelenleg jogalkotási folyamatban van2. 2018 októberében a Parlament első 
olvasatban elfogadta álláspontját a Bizottság javaslatáról3, ideértve az olyan rendelkezéseket 
is, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy az autópályadíjakból származó bevételeket 
teljes közlekedési rendszerük optimalizálására fordítsák. A Tanácson belül jelenleg még 
folynak a tárgyalások.

Következtetés

A Bizottság az előzési idő korlátjára és a forgalmi torlódással szembesülő tehergépjármű-
vezetők magatartására vonatkozó egyedi szabályokra irányuló javaslatok tekintetében úgy 
véli, hogy minden ilyen problémát megfelelően kezelni lehet a tagállamok által megállapított 
közlekedési szabályokkal, összhangban azokkal a nemzetközi megállapodásokkal, 
amelyeknek részes feleik.

A menetíró készülékkel és a nehéz tehergépjárművekre alkalmazott úthasználati díjakkal 
kapcsolatos követelmények tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a meglévő 
jogszabályoknak a Bizottság által 2017-ben javasolt módosításai elegendőek. Ugyanakkor 
meg kell jegyezni, hogy a bizottsági javaslat vitái során kirajzolódó végleges szöveg 
lényegében a Parlament és a Tanács álláspontjaitól fog függeni.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV. I.): 2020. június 24.

1) Az előzési időről

A petíció benyújtójának javaslata olyan közlekedési szabályokra vonatkozik, amelyeket az e 
területre vonatkozó uniós jogszabályok hiányában a tagállamok hoznak létre. A hatályos 
tagállami szabályok összhangban vannak a nemzetközi megállapodásokkal, különösen a 
tagállamok többségében – beleértve Németországot is – az 1968. évi bécsi közúti közlekedési 
egyezménnyel, amely a szomszédos harmadik országokra is vonatkozik.

2) A teherautók által okozott forgalmi dugókról

A forgalmi torlódással szembesülő teherautó-vezetők magatartásának szabályozására 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423
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vonatkozó javaslattal kapcsolatban szintén relevánsak az előző pontban tett észrevételek.

3) A menetíró készülékről

Jelenleg az európai utakon közlekedő tehergépjárművek és buszok nagy része digitális 
menetíró készülékkel van felszerelve, ami lehetővé teszi többek között a járművezetői 
tevékenységek, például a vezetési idő, egyéb munkavégzés, a rendelkezésre állási idő, a 
szünetek és a pihenőidők rögzítését. A sebesség és a megtett távolság mérését is lehetővé 
teszik.

Az új, intelligens menetíró készülékek, amelyeket első alkalommal 2019. június 15-től 
bármely tagállamban nyilvántartásba vett teherautókba és buszokba szerelnek be, minden 
háromórás halmozott vezetési idő után, valamint a napi munkaidő elején és végén rögzítik a 
jármű helyzetét is. A nemzeti jogszabályoktól függően a nemzeti hatóságok igénybe vehetik 
ezt az adatszolgáltatást a minimálbérre vonatkozó jogszabályok érvényesítése során.

Emellett a Tanács és a Parlament 2019 decemberében jogalkotási intézkedéseket fogadott el, 
amelyek lehetővé teszik egy továbbfejlesztett intelligens menetíró készülék (2. intelligens 
menetíró készülék) kidolgozását, amely lehetővé tenné a tehergépjármű helyzetének 
rögzítését határátlépéskor, valamint minden olyan esetben, amikor a tehergépkocsin be- és 
kirakodás zajlik. Ezek a kiegészítő lehetőségek további információkkal szolgálnak a 
végrehajtó hatóságok számára annak ellenőrzéséhez, hogy a járművezetők valóban 
megkapják-e a fogadó tagállam díjazását bizonyos típusú műveletek végzésekor, valamint a 
kabotázsra vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzését.

4) A tehergépjárművekre kivetett úthasználati díjakról

2017-ben a Bizottság javaslatot tett a közúti díjszabásra vonatkozó uniós szabályok4 
felülvizsgálatára azzal a céllal, hogy kezelje a közúti közlekedési ágazat egészével 
kapcsolatos problémákat. Ezek közé tartozik a szén-dioxid (CO2) és az éghajlatváltozáshoz, 
illetve a légszennyezéshez vezető káros kibocsátás, a transzeurópai úthálózat egyes részeire 
nehezedő nyomás, amely a forgalmi torlódásokat eredményez, vagy a külföldi úthasználók 
hátrányos megkülönböztetése.

Mivel az időalapú használati díjak (matricák) nem megfelelő eszközök a fent említett 
problémák kezelésére, és gyakran az alkalmi úthasználókkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés forrásai, a javaslat szerint a meglévő matricarendszert fokozatosan meg 
kell szüntetni. Ennek ellenére továbbra is a tagállamok döntenének arról, hogy bevezetnek-e 
távolságalapú útdíjszedési rendszert, és ha igen, akkor közúti hálózatuk mely részén.

A javasolt szöveg kifejezetten lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a rendszeresen 

4 COM(2017)0275.
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túlterhelt úthálózatuk egyes szakaszain dugódíjat alkalmazzanak, vagy felárat alkalmazzanak 
olyan területeken, amelyeket jelentős környezeti kárnak vagy akut torlódásnak vannak kitéve. 
A javaslat szerint az ilyen kiegészítő díjakból származó bevételeket alternatív közlekedési 
infrastruktúra vagy szolgáltatások fejlesztésének finanszírozására kellene felhasználni.

A javaslat jelenleg jogalkotási folyamatban van5. 2018 októberében a Parlament első 
olvasatban elfogadta álláspontját a Bizottság javaslatáról6, ideértve az olyan rendelkezéseket 
is, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy az autópályadíjakból származó bevételeket 
teljes közlekedési rendszerük optimalizálására fordítsák. A Tanácson belül jelenleg még 
folynak a tárgyalások.

Következtetés

A Bizottság az előzési idő korlátjára és a forgalmi torlódással szembesülő tehergépjármű-
vezetők magatartására vonatkozó egyedi szabályokra irányuló javaslatok tekintetében úgy 
véli, hogy minden ilyen problémát megfelelően kezelni lehet a tagállamok által megállapított 
közlekedési szabályokkal, összhangban azokkal a nemzetközi megállapodásokkal, 
amelyeknek részes feleik.

A menetíró készülékkel és a nehéz tehergépjárművekre alkalmazott úthasználati díjakkal 
kapcsolatos követelmények tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a meglévő 
jogszabályoknak a Bizottság által 2017-ben javasolt módosításai elegendőek. Meg kell 
jegyezni, hogy a jogalkotó politikai szinten elfogadta a fenti kérdésről szóló szöveget. A 
Parlament és a Tanács még mindig tárgyalnak az úthasználati díjakra vonatkozó szövegekről. 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

