Még egyszer a családi gazdálkodókról, valamint
az „E-ÚTDÍJ”-ra vonatkozó szabályokról
Az április havi lapszámban azzal fejeztem a cikkemet, hogy a következő számban
részletesen kifejtem azt a kérdést, hogy valóban csak a „jogszerű földhasználónak” jár-e az egységes területalapú támogatás, vagy annak is, akinek a földhasználata nincs bejegyezve a földhasználati nyilvántartásba?
Ígéretemet megszegve, sajnos több okból
kifolyólag nem tudtam cikket írni az előző,
májusi lapszámban. Mivel visszajelzést
kaptam több olvasótól is, hogy várták,
ezért utólag is elnézésüket kérem! De,
most sem fogok tudni írni a fenti kérdésben még, mert nagyon lassan haladnak a
dolgok, és még nincs a kezemben az az
okirat, ami alapján – véleményem szerint
– nagyon sok gazdának tudnék segíteni.
Csak azt tudom mindenkinek tanácsolni, akitől „jogszerű földhasználat” miatt
tagadták meg a területalapú támogatást
vagy visszamenőleg évekre visszakövetelik, hogy ne hagyják magukat, minden
határozatot fellebbezzenek meg, és azt
követően forduljanak bírósághoz!
Az áprilisi cikk megjelenését követően a 2013. évi egységes területalapú
támogatási kérelem beadási időpontját
megelőzően nem sokkal 05. 03-i hatállyal
módosították (az MVH a közleményét 05.
13-án módosította) a 22/2013. VM rendelet 1. § 9. pontjában meghatározott „jogszerű földhasználó” fogalmát, és kiegészítették egy d) ponttal. Eszerint jogszerű
földhasználó:
„d) a családi gazdálkodó, akkor is, ha
a földhasználati nyilvántartásba – amen�nyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az
egyes támogatási jogcímekre vonatkozó
jogszabályok másként nem rendelkeznek e
dátumról – a tárgyév június 9-i dátum szerinti állapotnak megfelelően a családi gazdálkodó által támogatás alapjául szolgáló
területként az egységes kérelemben bejelentett területekre vagy azok egy részére
vonatkozóan földhasználóként a gazdálkodó család tagja került bejegyzésre a családi
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gazdaságba bevont területek vonatkozásában, és arra a 2. §-ban felsorolt támogatások esetében a gazdálkodó család tagja
támogatási kérelmet nem nyújtott be;”
Tehát igaz volt, amit áprilisban a családi
gazdálkodókról leírtam, és tényleg minden családi gazdálkodónak van esélye a
bíróságon nyerni ezekben az ügyekben.
Ez a módosítás örvendetes és üdvözlendő, egyetlen apró probléma van csak. Ez
kizárólag a 2013. évi egységes területalapú támogatásra vonatkozik, előző évekre
semmi. Így csak a bíróság marad az utolsó
lehetőség, ha az MVH a fellebbezések
alapján nem a családi gazdálkodóknak
adnak igazat.
Más téma, de mégis mindenkit érint,
még akkor is, ha álmukban sem gondolnának rá: az autópályák, autóutak és
főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díjról, röviden: E-ÚTDÍJ. Pontosan egy évvel ezelőtt írtam Önöknek
egy cikket, egy olyan témáról, amiről szintén nem gondolták volna, hogy Önökre, mint gazdákra vonatkozik. Ez akkor a
közúti közlekedés és a fuvarozás szabályainak a módosításáról szólt. Az a
cikk akkor döbbenetes hatást váltott ki, és
sikerült felébreszteni az érdekképviseleti
szervezeteket, akik összefogva, hatéko-
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nyan tudtak fellépni a gazdák érdekében.
Kíváncsian várom, hogy mit fognak szólni
a következőkhöz.
Tehát: 2013. július 1-jétől hazánkban
is bevezetik a megtett úttal arányos
elektronikus útdíjszedési rendszert,
amely a magyar úthálózat (autópályák,
autóutak és főutak) kijelölt, összesen 6513
km hosszú szakaszait érinti.
A díjköteles útszakaszok áttekintő
térképét a mellékelt ábrán láthatják, a
lényeg az, hogy valamennyi gyorsforgalmi útra vonatkozik és a főutak nagy
részére is.A díjfizetési kötelezettség a
3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépkocsira, vontatóra – ideértve a nyerges
vontatót is – valamint az ilyen gépjárműből és az által vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényekre vonatkozik.
A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a használt úttípustól (autópálya,
autóút vagy főút), a gépjármű kategóriájától (J2, J3, J4) és környezetvédelmi
besorolásától is.
A 3,5 tonna legnagyobb megengedett
össztömeg feletti járművek kategóriákba sorolása tengelyszám alapján történik: a J2-be a kéttengelyes, a J3-ba
a három, míg a J4 kategóriába a négy
(vagy több) tengellyel rendelkező járművek kerülnek.
Az autóbuszok (B2) és a D1-es kategóriába tartozó járművek továbbra is az
e-matricás rendszerben vásárolhatnak
úthasználati jogosultságot.
Most a leírtak alapján merülhet fel
sokakban a kérdés, hogy a traktorokra
vonatkozik-e a fizetési kötelezettség? Az
én véleményem szerint a törvény megfogalmazása alapján – mivel az kiterjed a
vontatókra, és az ilyen gépjárművek által
vontatott pótkocsiból és félpótkocsiból
álló járműszerelvényekre, ezért kiterjed
a traktorokra is, hiszen azok is vontatók.
Nincs olyan kitétel, hogy a mezőgazdasági vontatókra nem vonatkozik, vagy azok
kivételek lennének. Minden vontatóra
vonatkozik, beleértve a nyergesvontatót
is, tehát gyűjtőfogalomként használják a
vontató fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a
mezőgazdasági szezonmunkák idején a
gazdáknak is fizetni kell e-útdíjat, ha díjköteles főútvonalon közlekedik. Az autó-

pályán és az autóúton való közlekedés az
nyilván kizárt, úgy hogy a díjtáblázatból a
főútra vonatkozó díjakat nézzék.
Megnéztem, a kivételeket, hogy hátha
ott rejtették el, de ott sem találtam semmit. A kivételek a következők:
„9. § (1) Az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli:
a) a Magyar Honvédséget, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatot, továbbá a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti
rendvédelmi szerveket és az Országgyűlési
Őrséget az általuk üzemben tartott gépjárművek után,
b) a Magyarországon szolgálati céllal
tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erőket és a Magyarországon felállított
nemzetközi katonai parancsnokságokat
hivatali vagy szolgálati gépjárműveik után,
valamint az egyéb szervezeteket a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény
és viszonosság alapján mentességet élvező
gépjárműveik után,
c) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői
feladatait jogszabály vagy a jogszabályban kijelölt közútkezelővel kötött szerződés
alapján ellátó személyt vagy szervezetet, a
kezelt útszakaszon közútkezelői feladatokat
ellátó gépjármű után,
d) az útdíjszedőt a feladatait ellátó gépjárművei után,

e) a megkülönböztető jelzés használatára jogosultat a Magyarországon kiadott
forgalmi rendszámú gépjárművek után,
függetlenül attól, hogy a megkülönböztető
jelzést az útdíjköteles elemi útszakaszon
való haladás közben használják-e,
f) a katasztrófavédelemről szóló törvény
értelmében meghatározott katasztrófa által
okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során, továbbá
az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjait az elrendelt gyakorlat
során igénybe vett gépjárművek után,
g) a közlekedési hatóságot az általa
üzemben tartott, közlekedési hatósági feladat teljesítése érdekében igénybe vett gépjárművek után,
h) a nemzetközi szerződés, nemzetközi
egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművek,
i) a humanitárius segélyszállítmányokat
szállító gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során.
(2) Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének időtartama alatt azon az egyébként
útdíjköteles elemi útszakaszon, amelyet a
közút lezárására, vagy forgalmának korlá-

tozására, elterelésére jogosult szervek terelőútként jelöltek ki.”
Útdíjszedőként az Állami Autópálya
Kezelő Zrt. (ÁAK) a felelős a megtett úttal
arányos útdíj kivetésért és beszedésért,
útdíjszolgáltatóként minden úthasználó
számára lehetővé teszi az útdíj megfizetését, ellenőrzést támogató funkciójában pedig a jogosulatlan úthasználókról
szolgáltat adatokat a díjellenőrző hatóság
(Rendőrség) részére.

■■ Hogyan lehet útdíjbevallást tenni
az új rendszerben?
A HU-GO rendszerben kétféle módon
lehet útdíjbevallást tenni:
(1) Fedélzeti eszközzel (bevallási közreműködő segítségével)
(2) Előre megváltott viszonylati jeggyel
Fontos tudnivaló, hogy az útdíj
szolgáltatónál (ÁAK) történő regisztráció nélkül csak a második esetben
lehet úthasználati jogosultságot váltani.
Regisztrálni várhatóan 2013. június
20-tól lehet a rendszer hamarosan induló ügyfélszolgálati portálján (www.hu-go.
hu) és az arra kijelölt értékesítési pontokon.
1. Fedélzeti eszköz
(bevallási közreműködő)
Azok számára, akik gyakran használják
a hazai díjköteles útszakaszokat, kényel-
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mes megoldást jelenthet a jellemzően
flottakövető szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások, az úgynevezett bevallási
közreműködők által biztosított fedélzeti eszközzel történő bevallási módszer. Alkalmazásának előfeltétele, hogy
a felhasználó előzetesen regisztráljon az
útdíjszolgáltatónál (ÁAK), és szerződést
kössön egy bevallási közreműködővel.
A felhasználók előre történő fizetéssel (prepaid) egyenlíthetik ki tartozásukat, ami azt jelenti, hogy a regisztráció
során létrehozott (és az útdíjszolgáltatónál,
vagyis az ÁAK-nál vezetett) folyószámlát
előre fel kell tölteniük. Ennek egyenlege
biztosít ugyanis fedezetet a díjköteles utak
használatához.
2. Előre megváltott viszonylati jegy
Az úthasználóknak a HU-GO rendszer
interneten elérhető ügyfélszolgálati felületén (a hamarosan induló www.hu-go.hu
oldalon) vagy az országban létesítendő
értékesítési pontokon (ügyfélszolgálatok,
viszonteladók) elhelyezett termináloknál
(kioszkok) lehetősége lesz előre megtervezni az útvonalát. Ehhez a kezdő
és végpontok (valamint maximum négy
érintési pont) térképes kijelölése mellett a járműre vonatkozó legfontosabb
adatok megadására van szükség (rendszám, felségjel, környezetvédelmi osztály,
tengelyszám, legnagyobb megengedett
össztömeg, kamionstop nyilatkozat, gépjármű magassága).
A viszonylati jegyet mindenképpen
a díjköteles úthasználat előtt kell megvásárolni (maximum 30 nappal korábban
szerezhető be). Az elővételben megvásárolt viszonylati jegy 2 naptári napig, közvetlenül a díjköteles szakaszok igénybevétele előtt megvásárolt viszonylati jegy
pedig a következő naptári nap végéig
lesz érvényes, és mindkét esetben kizárólag a megtervezett útvonalra biztosít egyszeri használati jogosultságot.
Ez a szolgáltatás azoknak előnyös, akik
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nem rendszeresen, de előre megtervezett
útvonalakon kívánják használni a magyarországi díjköteles útszakaszokat.

■■ Díjellenőrzés
A magyarországi UD rendszerben a jogosulatlan úthasználat kiszűrése alapvetően
fixen telepített díjellenőrző állomások
(portálok) és hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések segítségével fog történni (a forgalom megállítása nélkül). Az az ÁAK meglévő ellenőrzési
rendszerét kiegészítő, illetve azt kiterjesztő
műszaki infrastruktúra változó időjárási és
fényviszonyok között, éjjel és nappal is teljes körűen képes lesz begyűjteni azokat az
adatokat, amelyek a járművek díjkötelességének megállapításához szükségesek.
A fixen telepített díjellenőrző állomások amellett, hogy felismerik és rögzítik az általuk felügyelt keresztmetszeten
áthaladó járművek valamennyi fontos
adatát (fényképfelvétel, felségjel, rendszám,
tengelyszám stb.), az EETS irányelveknek
megfelelő fedélzeti berendezésekkel
(OBU) is kommunikálnak. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző
berendezések annyiban térnek el a fix
portáloktól, hogy azok a díjköteles úthálózat bármely pontján, folyamatosan változó, előre nem kiszámítható időszakokban
és helyszíneken is vizsgálhatják a forgalomban közlekedő járműveket.
A fent ismertetett eszközök által felvételezett adatok és az ezek alapján azonosított járműkategória segítségével egyértelműen meghatározható, hogy az adott
jármű az érintett útszakaszon milyen díjfizetési kötelezettséggel tartozik.
A magyarországi megtett úttal arányos
útdíjszedési rendszerben a jelenlegi díjellenőrző eszközökön túl 74 darab új fix
ellenőrző keresztmetszet és 45 darab
új mobil ellenőrző egység fogja segíteni
az országos szintre kiterjesztett díjköteles
úthálózat folyamatos ellenőrzését, illetve a
hatósági feladatok támogatását. A jogosu-

latlan úthasználókkal szembeni fellépés a
Rendőrség feladata lesz, a szervezet ennek
érdekében 50 darab új mobil bírságoló
egységet kap. Ezen felül az érintett járművek által használt határállomások kilépési oldalán további ellenőrzési pontok is
létesülnek. A jogosulatlan úthasználat
szankciója közigazgatási bírság lesz.
Röviden ennyi az új E-útdíjról szóló törvény, remélem elég közérthető módon
írtam le, és fel tudtam hívni sokak figyelmét erre, hiszen 2013. július 01-től életbe
lép, és betakarítás is mindenkinek itt lesz
már a nyakán, úgy hogy nem árt végig
gondolni, hogy ki és mivel fogja a terményét szállítani, és nem mellesleg milyen
útvonalon! Itt megjegyzendő még, hogy a
törvény 28. § (1) q) pontja felhatalmazást
ad a Kormánynak, hogy „állapítsa meg a
mezőgazdasági termelők élőállat szállítását
és a mezőgazdasági termények betakarítása idejére a mezőgazdasági termények
szállítását végző saját gépjárműinek útdíj
fizetése alóli mentesülésének részletes szabályait”. Tehát Kormányrendelet születhet
arról, hogy a mezőgazdasági termelők élő
állat szállítása és a betakarítás idején kizárólag a saját gépjárművel saját termény
szállítása esetén nem kell majd útdíjat
fizetni. Ez a rendelet azonban még tervezet szintjén sem található meg jelenleg, és
amennyiben július elsejéig nem alkotják
meg, és nem lép hatályba addig, akkor
valószínűleg az aratás kezdetekor fizetni
kell útdíjat. Fontos az is, hogy a betakarítás
idején túl, tehát egyéb mezőgazdasági
munkavégzés idején! (ősszel, tavasszal) a
gazdáknak is kell útdíjat fizetniük majd!
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy
figyelje az ezzel kapcsolatos híreket, mert
a későbbiekben nagyon sokba kerülhet,
ha útdíjköteles útszakaszon nem fizetik
ki az útdíjat!
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