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Tisztelt Miniszter Úr!

Azzal a kétéssel fordulunk Miniszter Úthoz, hogy a Tengelysúly Mérő Rendszet GSM)
küszöbön áIIő bevezetésének e\halasztásátőI tntézkedni szíveskedjen. Ezzel szeretnénk

elketulni azt a várhatóan igen nagy számú jogsételmet, amely a métés tapasztalt nagyfokú

pontatlans ágatbőI adódik, illetve azokat a kedvezőtlen tátsadalmi reakciókat és negatív

gazdaság1 hatásokat, amelyeket a tömeges btságolás getj eszthet.

Jelen IevéI alátőr a legteljesebb mértékben egyetéttenek azokkal akormányzatl céIoI<kaI,

amelyeket a közlekedésbiztonság javitását, a kőzutak védelmét, valamint a kÖzűtl
közlekedés i szolgáItatók közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítását szolgáIják és amelyek

megvalósítása étdekében megszülettek a Nemzeti TengelysúIymérő Reodszet GSM-
te nd s z et) kialakátás át é s műkö dte té s é t b iz to s ító j o gs z ab áIy ok -

A TSM-tendszet jogi keteteinek láala|átását követően a mőszalá-technikai feltételek

megvalósítása a rrrűIt évben megkezdődött, de a mai napig nem tekinthető lezártnak. A
tendszet az etedeti elképzelés szerint 2017. szeptembet 1.9-én indult volna, de a

ptóbamétésekkel kapcsolato s tapasztalatok etedményeként al{otmány 201,8. június 1-ben

hatátozta meg a bevezetés kezdő tdőpontját. 201,8 februárjában megkezdődött a TSM
rendszet prőbaizeme 1,02 TSM-m&őpont fokozatos bekapcsolásával és a rcndszet áItaI

negáIlapíiott jogséttés esetén a játmővek üzembentartői egyelŐte Úgynevezett ,,nullás",
ngy.k"Ó"tetőhatarozatotkapnz&, vagyis a jogsétés megállapítása megtörténik, de ahozzá
főzőtt szankciót egyelőre nem alkaLmazzák.



Június 1-jét követőenazonbanrnár megkezdődne a bítságokászabása, amit tetmészetesnek
tattanánk, ha a tendszetkifogástalanui működne, hiszen a jogsértések nem maradhatnak
következmények nélkül. Ugyanakkot a tendszet ptóbaüzeme számos o1yan ptoblémát
hozott felszínte, amelyek súlyos aggályokat vetnek fel a jogköyető magatartást tanúsítÓ,
illetve vétlen szolgáItatők védelme szempontjából. A mérőpontok áItaI rőgzített mérési
etedmények minden esetben jelentős sűIyhatár túllépést mutatnak egy azon flvarfeIadatot
végző 1átrrrrő esetében a fel- és letakóhelyi, vagy a Magyat Közűt áItaI izemeltetett
hídmétlegek métési etedményeihez képest. Ez akkot is valószetűtlen lenne, ha az éfintett
fuvarozők nem tudnának a tendszer működéséről.

Egyelőre csak a figyelmeztetést jelentő hatátozatok tömegesek, június 1-je után azonban a

btságkiszabőhatátozatokról lesz ugyanez elmondhatő. Amétóbetendezések pontaiansága
a vétlen szolgá\tatőkat is súlyos bítságnak fogja kitenni, ami aIőI a hosszadalmas, tengeteg

plusz admintsztáctóval játő és bizonytalan végkimenetelű jogorvoslati lehetőségek sem
fognak minden esetben mentesítést adni. Ez peüg magátő, értetődő elégedetlenséget fog
kiváItant.

A tendszet jelenleg még gyaktan jelentkező technolőgiuLltbáín kívül a jogi- szabáIyozás sem

problémamerrtes. A TSM-hez kapcsolódó szankciótendszet - objektív felelősség alaplán -
az űzembentattőtbtrságolja, ezért a feiadók felelósségének megállapitására - az örrlesztett
átuk fuvarozását kivéve - jelenleg nincs lehetőség.

A métési eredmények tekintetében haladéktalanul vissza kell állítani a jogszabályban
kotábban biztosított 500 kilogtammos toletanctaéttéket mind tengelysúly, mind össztömeg
tekintetében.

A jelenlegi feltételrendszet ködlményei között a június l-)étőI várhatő tömeges
bítságolások olyan hatást váIthatnak I<t a közűa közlekedési szolgáItatók kötében, hogy a

tendszett igazságtalannak és az érdekeikkel szemben áIlőnak tételezik. Az ennek nyomán
fellépó elégedetlenség pedig olyan étdekérvényesítési lépéseket váIthat kj az éÁntettek
részétől, amelyeket az étdekképviseleri szefvezetek is meg akatnak előznl.

A tendelkezéste áIIő métési dokumentumok adatal szerint tehát az az áItalános
tapasztalatunk, hogy a TSM-rendszet, illetve a fel- és lerakóhelyi, valamint a közutas
hitelesített métlegek össztömegre vonatkozó kottekció nélkü[ métési etedményei között
áúagosan 3 tonna eltétés mutatkozik, ami még az 5 százalékos kottigálást követően is
bítságolással együtt járő dllsűIyt jelent, ügyanea a probléma a tengelytethelés métésnél is
jelentkezik. Megoldási javaslatunk Lz, hogy a TSM-tendszet fellesztőt a kaltbráclő
pontosításávalhozzák összhangba a mérési pontok beáIttásalt aMagyar l{özűt hitelesített
hídmétlegeivel.

Az oblektív ágon töttén ő bkságolások azéft vetnek fel aggáIyokat, mett pI. a zátt tendszetű
takodásoknáI a jármő vezetőle (illetve a 1átmővet üzemeltető cég más képviselője) nincs
jelen. Az ömlesztett áru.k vagy folyadékot száIlltő játmővek esetén pedig a hitelesített
felrakóhelyi métlegek adatuta kénytelen hagyatkozri a ftxatoző, aki ennek ismetetében
jóhiszeműen kezdi meg a fuva{eladat teljesítését.



A bizonyítási inűtványok előterlesztése a vállalkozások számáta íengeteg napi többlet
adminisztráciőt 1elerrt amelyte a cégeknek nincs humánerő kapacitásuk.

Mindezek alapján javasoljuk a TSM-tendszet élesítésének legalább 201,8. decembet 31-ig
tőrténő elhalasztásátigy,hogy a tendszer eztkövetően is csak akkot lépjen éles működésbe,
ha a hitelesített mérőpontok legalább 95 százalékával szemben, és legalább 1 hónapos üzemi
működés közben nem metül feIadatvagy gyanő, hogy téves métési etedményeket szolgáItat
a bírságok alapjhll.

Jelen IevéI aliltői felajánlják szal<rnai támogatáltkat a TSM métésekkel kapcsolatban
felmetüit ptoblémák megoidásában, azért, hogy a rendszet valóban azt a hátmas célt
szoIgáIja, amellyel - megfelelő működés esetéíl - a szal<rnat szervezetek is egyetértenek.

Budapest, 201,8. májas 23.
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