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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, az érvényes jogszabályok alapján,
Magyarországon forgalomba hozott (új vagy használt állapotú), adattárolós viteldíjjelzőkre
vonatkozik.
E hitelesítési előírás alapján kell elvégezni a beszerelt viteldíjjelzők:

új viteldíjjelzők nemzeti első hitelesítését, a hitelesítési engedély érvényességi idejéig,
de legkésőbb 2016-ig (ha azok nemzeti első hitelesítéssel forgalomba hozhatók),

a már forgalomba hozott viteldíjjelzők időszakos és javítás utáni hitelesítését,

új viteldíjjelzők a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 11. mellékletében leírt EK
hitelesítését (F modul) bejegyzett tanúsító szervezet által.
Jelen előírás az Európai Parlament és a Tanács 2004/22/EK Irányelvét a hazai jogrendbe
ültető a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet, valamint a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet alapján
készült.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Jelen előírásban használt mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Viteldíjjelző
A viteldíjjelző olyan eszköz, amely egy jeladóval együtt működtetve egy mérőműszert képez.
Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a
megtett távolságot. Ezen kívül a kiszámított távolság és/vagy az út lemért időtartama alapján
kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat.

3.2

Viteldíj
A viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon és/vagy az
utazás hosszán és/vagy időtartamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön
szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat.
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3.3

Viteldíj számítási módok
Az „S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása)1
A viteldíj kiszámítása a határsebesség alatt az út időtartamán alapuló díjszabás, a
határsebesség felett pedig a megtett út hosszán alapuló díjszabás alkalmazásával.
A „D” számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása)
A viteldíj kiszámításának módszere, amely szerint az egész utazás alatt egyidejűleg
alkalmazzák az út időtartamán és a megtett úton alapuló díjszabást.

3.4

Üzemmód
A viteldíjjelzőknek három üzemmódja van:

szabad

foglalt

fizet

3.5

Szabad
Szabad üzemmódban a készülék nem képez viteldíjat, ugyanakkor méri és tárolja a gépkocsi
által megtett utat a szabadjelző világítása mellett. A szabad üzemmódban egy nap alatt
megtett összes út része a napi összes km adatnak.

3.6

Foglalt
A viteldíjjelzőt foglalt üzemmódba kapcsolva a kijelzőn megjelenik az alapdíj. Fuvarozás
alatt a készülék méri az utassal megtett utat, vagy az eltelt várakozási időt és a tarifa értékek
figyelembevételével kiszámítja és kijelzi a viteldíj értékét. A határ sebesség felett a viteldíj az
útmérésből képződik, alatta pedig az időmérésből. A kijelzés egység ugrásonként növekedik.

3.7

Fizet
Fizet üzemmódban kizárólag útmérésből történik a viteldíj növekedése. A szabadjelző foglalt
és fizet üzemmódokban nem világít.
A fuvarozás befejezésekor a szabad (egyes készülékeknél a fizet) gomb megnyomásával a
készülék nyugtát nyomtat, majd szabad üzemmódba kapcsol.

3.8

Az útmérés elve
A gépkocsi mozgása során a megtett út és a sebességmérőt meghajtó spirál fordulatszáma
között egyértelmű (lineáris) kapcsolat van, mely a w tényezővel jellemezhető. A gépkocsi
spiráljába egy fordulat/impulzus jelátalakítót iktatnak, mely a megtett úttal arányos számú
impulzust továbbít a viteldíjjelző felé. A készülék a vett impulzusokból számítja ki a megtett
utat. (Megjegyzés: Egyre több gépkocsi rendelkezik sebességváltóba épített jeladóval.
Ezeknél nincsen szükség külön jeladó beépítésére.)

3.9

Az időmérés elve
Beépített kvarc oszcillátor szolgáltatja az időmérés alapját képező impulzus sorozatot.

1 Magyarországon a viteldíjjelzők az egyszeres díjszabás szerint működnek.
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4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Tarifa adatok
Az adattárolós viteldíjjelzők több (8) tarifa egyidejű tárolására alkalmasak. Minden egyes
tarifa a következő tarifa adatokat tartalmazza:

alapdíj

útdíj [Ft/km]

várakozási díj [Ft/min]

4.2

Alapdíj
Az alapdíj a készülék foglalt üzemmódba történt kapcsolásakor jelenik meg viteldíjként.

4.3

Útdíj
Az útdíj 1 km megtett útvonal díja. A viteldíj növekedése útdíj szerint a határsebesség felett,
vagy „fizet” állásban történik.

4.4

Várakozási díj
A várakozási díj egy perc várakozás díja. A viteldíj növekedése várakozási díj szerint a
határsebesség alatt, vagy álló helyzetben történik.

4.5

Határsebesség
Az a sebesség érték, mely elválasztja azt a két sebesség tartományt melyekben az út
időtartalmán, illetve megtett úton alapuló díjszabást alkalmazzák.
A határsebesség a gépkocsi tarifa adataitól függő sebesség érték, mely esetén az útmérésből és
az időmérésből származó időegység alatti viteldíj növekedés megegyezik egymással.
Értéke: vh = 60 * idődíj/útdíj [km/h]
A viteldíj képzése út-, vagy időmérés alapján történik. Várakozás esetén az útmérésből nem
képződne viteldíj annak ellenére, hogy szolgáltatás történik, amelyért fizetni kell. Ezért
időmérés alapján is történik viteldíj növekedés foglalt üzemmódban akkor, ha a gépkocsi a
határ sebesség alatt mozog, vagy áll.

4.6

w tényező
A gépkocsira jellemző állandó. Értéke az 1000 m-en történt spirál fordulatok számával
egyezik meg, vagy azzal az impulzus számmal, amit a gépkocsiba beépített jeladó 1000 m-en
továbbít a taxamérőhöz.

4.7

k tényező
A viteldíjjelző k állandója az a mennyiség, amely azon jelek számát adja meg, amelyeket a
készülék bemenetére kell adni ahhoz, hogy az 1 km megtett távolságot helyesen mutassa.

4.8

Dinamikus kerék kerület
A gépkocsi gumiabroncsa menet közben belapul, deformálódik. Ennek következtében adott
útszakaszon (pl. 10 m) történő kerék fordulat nem egyezik meg a kerék geometriai értékéből
adódó fordulattal, annál nagyobb értékű. A dinamikus kerék kerület értéke többek között függ
a terheléstől, a kerék nyomásától, a gépkocsi sebességétől, a gumiabroncs kopottságától. Ezek
a tényezők természetesen befolyásolják az útmérés pontosságát. Hatásuk a mért érték tized
százalékos nagyságrendjében van.
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4.9

Egységugrás
A viteldíj értéke az utazás alatt nem folyamatosan, hanem az egységugrásnak megfelelő
lépésekben növekszik (pl. 5 Ft, 10 Ft...). Ennek értékét programozni lehet, egyes
készülékeknél tarifánként.

4.10

Utas km
A nyugtán szereplő utas km az utazás során a gépjármű által megtett út foglalt és fizet
üzemmódban. Természetesen magában foglalja a határsebesség alatt megtett út hosszát is,
amikor a készülék időmérésből számolta a viteldíj növekedését.

4.11

Napi utas km
Az egy nap alatt megtett utas km-ek összege.

4.12

Napi összes km
A készülék három üzemmódjában a gépkocsi által megtett összes út, mely megegyezik a napi
utas km és a szabad üzemmódban megtett út összegével.

5.

SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS ELŐÍRÁSOK
A menetdíjjelzőnek ki kell elégítenie a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet előírásait, az EK
hitelesítés esetén továbbá a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet előírásait is.
A viteldíjjelzőnek szerkezetileg és kialakításban olyannak kell lennie, hogy az üzembe
helyezés utáni lezárást és plombálást követően, a plomba megbontása nélkül, rendellenes
vagy illetéktelen beavatkozást ne tegye lehetővé, a megbontás felismerhető legyen. A
viteldíjjelzőt és a nyomtatót egy közösen plombálható házban vagy egymáshoz külső kábel
nélkül hézagmentesen csatlakoztatva, közösen plombálhatóan kell elhelyezni. A szerelhetőség
jobb biztosítása érdekében a jelvezetéknek a taxaméter felöli oldalon plombálható
csatlakoztatása is megengedett.
A viteldíjjelző kialakításának és a gyártó által meghatározott szerelési útmutatónak olyannak
kell lennie, hogy a gyártó utasításai szerinti beszerelés esetén ki legyen zárva a megtett
távolságra vonatkozó mérési jelekkel való visszaélés lehetősége. A viteldíjjelző jellemzői és
az azokban tárolt adatok (pl. k és w tényező) a mérésügyi plomba megbontása nélkül nem
lehetnek megváltoztathatók.

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
Nemzeti első hitelesítéssel forgalomba hozott menetdíjjelző esetén:

a készülék típus jele,

OMH vagy MKEH Hitelesítési engedély száma,

„viteldíj” felirat,

„Ft” felirat.
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EK tanúsítással forgalomba hozott menetdíjjelző esetén:

a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet szerinti teljes CE jelölés (CE jel és a kiegészítő jelek),

az EK típusvizsgálati tanúsítvány száma,

gyártó,

típusjel,

„viteldíj” felirat,

„Ft” felirat.
6.2

Fakultatív jellegű feliratok
A hitelesítési engedély, illetve az EK típusvizsgálati tanúsítvány más feliratok feltüntetését is
engedélyezheti, amennyiben azok a kötelezően előírt feliratok olvashatóságát nem zavarják.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Időmérés
Az időmérés megengedett hibája első és időszakos hitelesítéskor egyaránt a mért értékre
vonatkoztatott ± 0,1 %. A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 0,2 s.

7.2

Útmérés
Az útmérés megengedett hibája a mért értékre vonatkoztatva:
Kiszerelt állapotban: ± 0,2 %
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 4 m
Megjegyzés: A kiszerelt állapotban előírt hibahatár ellenőrzése a típusvizsgálat során történik.
Beszerelt állapotban: első és javítás utáni hitelesítéskor:
±3%
időszakos hitelesítéskor és ellenőrzéskor:

± 5 %.

7.3

Hibahatár a viteldíj kiszámítása tekintetében
A legnagyobb megengedett hiba a viteldíj kiszámítása tekintetében: ± 0,1 % minimum,
beleértve a kerekítést is: a viteldíjkijelző legalacsonyabb helyiértékű számjegyének megfelelő
érték.
Megjegyzés: a viteldíj kiszámítása tekintetében előírt hibahatár ellenőrzése a típusvizsgálat
során történik.

8.

HITELESÍTÉS
A viteldíjjelzők hitelesítése a gépjárműbe beépített állapotban történik. Hitelesítések csak a
kijelölt szervizekben történhetnek (lásd még 8.1.3). A készülék felprogramozását, az
adómemória élesítését, a gépkocsiba történő szerelését, bekötését valamint a csatlakozó
helyek plombálását a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet előírásait teljesítő szerviz végzi. A
készülékek kettős (szerviz és mérésügyi) plombálással kerülnek lezárásra. A már hivatkozott
rendelet szerint minden mérésügyi hitelesítést érintő beavatkozás után a viteldíjjelzőt újra kell
hitelesíteni.
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A hitelesítés érvényességének (2 év) időtartamán belül az újrahitelesítés a következő
esetekben kötelező:

Gépjármű csere történt (függetlenül az esetleges típusazonosságtól)

Adómemória csere esetén.

A működtető programot tartalmazó alkatrész cseréje esetén.

Megváltoztatták a mérőeszköz k tényezőjét.

A készüléken olyan alkatrész-csere, vagy bármilyen javítás történt, amely a mérésügyi
plomba megbontásával jár.

Megváltoztatták a kerekek átmérőit.
8.1

A hitelesítés eszközei
A készülék idő- és útmérésének ellenőrzése a szervizben lévő, beépített állapotú hitelesítésre
szolgáló használati etalon berendezések felhasználásával történik.
Az időmérés eszköze az MKEH által kalibrált stopperóra, melynek hibája kisebb, mint
± 0,03 %.
Az útmérés különböző működési elvek alapján megépített használati etalonokkal történik. A
két leggyakrabban használt mérési elv a következő:

8.1.1

Útmérés fordulatszám mérés alapján.
A berendezés méri a gépkocsi kerékének fordulatszámát a vizsgálat ideje alatt, és a dinamikus
kerékkerület ismeretében kiszámítja a megtett útvonalat. A vizsgálat két részből áll. Először a
dinamikus kerékkerületet kell meghatározni legördítéssel, majd ezt követi az útmérés. A
dinamikus kerékkerület meghatározásához egy hitelesített mérőszalag és egy hitelesített
gumiabroncs-nyomás mérő szükséges.

8.1.2

Útmérés mérőgörgő felhasználásával.
Ebben az esetben nem szükséges a dinamikus kerékkerület meghatározása. A mérőgörgőt a
gépkocsi kereke forgatja a mérés alatt és a készülék kijelzője mutatja a megtett utat. A
mérőgörgő az ún. deformációs zónán kívül csatlakozik a gépkocsi kerekéhez.
Az útmérésre felhasznált MKEH által kalibrált mérőeszközök hibája legyen kisebb, mint ± 1
%.

8.1.3

Útmérés GPS (Global Position System) felhasználásával
A vizsgálat üzemi körülmények között (menet közben, nem a szerviz telephelyén) végezhető
el egy gépkocsiba elhelyezett GPS vevő felhasználásával. A GPS vevő által szolgáltatott
földrajzi koordináta adatokból vagy sebesség adatokból a gépkocsi által megtett út
meghatározható. A GPS rendszer hitelesítésre való megfelelőségét az MKEH Metrológiai
Hatósága állapíthatja meg.

8.2

A hitelesítés körülményei
A viteldíjjelzők hitelesítését – a megfelelő szerviztevékenységek után – az illetékes
Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának munkatársai az ME 720-20
MET követelményeit teljesítő hitelesítő laboratóriumban végzik el. (lásd még 8.1.3)
A megengedett környezeti hőmérséklet tartomány: (0 ... + 30 °C)
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8.3

Hitelesítési eljárás

8.3.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat

Ellenőrizzük, hogy a készülék által kinyomtatott nyugtán szerepel-e a vállalkozás címe
vagy sem. Amennyiben a vállalkozás címe a nyugtán nem szerepel, akkor a hitelesítési
eljárást nem szabad lefolytatni.

Ellenőrizni kell a készülék gépjárműbe történő beépítését. Ez akkor megfelelő, ha annak
menet közbeni kezelése és a kijelzett viteldíj a jobb oldali első ülésről és a hátsó ülés bal
és középső üléshelyéről normál ülő testhelyzetben is jól látható.

Ellenőrizni kell a készüléken lévő feliratok (ld. a Bizonylatok nyomtatása c.
mellékletben található ábrákat) meglétét.

Ellenőrizni kell a készüléket lezáró huzalos szerviz plomba meglétét.

Ellenőrizni kell a készülék jeladójának fűzős plombával való lezárását.

Ellenőrizni kell a sebességmérőt meghajtó spirál megszakításába épített jeladónál, a
hajtóspirál hollandijának és a jeladónak is fűzős plombával összebélyegzettnek kell
lenni.

Ellenőrizni kell EK hitelesítés esetén a működtető program azonosságát az EK
típusvizsgálati tanúsítvány szerint.

8.3.2

Méréstechnikai vizsgálat
A méréstechnikai vizsgálat (teljes műszaki vizsgálat) az alábbi lépések szerint történik:
a)

Az információs menü és egyéb (a készülék típusától függő) bizonylatok kinyomtatása.

b)

Az „info” menüben kinyomtatott tarifákból egy idő- és egy út tarifa kiválasztása (akár
két tarifából is, amellyel a pontossági vizsgálatot végezzük).

c)

A készülék idő- és útmérésének ellenőrzése a szervizben lévő, beépített állapotú
hitelesítésre szolgáló használati etalon berendezésen. A vizsgálatot a használati etalon
vonatkozó leírása szerint kell végezni. A vizsgálat tartama az időmérés
pontosságellenőrzésénél az 5 percet, az útmérés ellenőrzésénél az 1 km-t felülről
legjobban megközelíthető érték legyen úgy, hogy a viteldíjban kerek egységugrás
következzen be (kivéve azokat a használati etalonokat, melyeknél az előírás ettől eltérő
útszakasz megtételét írja elő).
Például:
10 Ft/perc időtarifánál 4 Ft-os egységugrás esetében a viteldíj-növekedés 52 Ft lesz,
amelynek számítottan 5 perc 12 másodperc ± 0,31 s alatt kell bekövetkezni.
30 Ft/km-es úttarifánál azonos egységugrás esetén a viteldíj-növekedés 32 Ft lesz,
amelynek – megengedett kerekítéssel –

d)

Az útmérés hiba-megállapítása a kiválasztott tarifán fizet állásban történik, így a
határsebesség miatti nagyobb sebességnél történő indítás és leállás a vizsgálat
pontosságát nem befolyásolja.

e)

Az idő- és útmérés pontosságellenőrzése után a nyugta (nyugták) kinyomtatása. Az első
kinyomtatott nyugtán ellenőrizni kell, hogy a nyugtán szerepel-e a vállalkozás címe,
vagy nem. Amennyiben nem szerepel, akkor a hitelesítési eljárást meg kell szakítani.
Időszakos forgalmi (műszak) jelentés kinyomtatása.
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8.4

Kiértékelés
Az idő- és útmérés során meghatározott hibának a megengedett hibán belül kell lenni.
Az időszakos forgalmi (műszak) jelentésen a vizsgálat során kinyomtatott nyugtákkal
megegyező viteldíjaknak (fuvaroknak) meg kell jelenni.

8.5

Bélyegzés
A szervizplomba zsinórjain, a szervizbélyeget közvetlenül követően mérésügyi hitelesítési
plombát kell elhelyezni. A készülékek kettős plombálással rendelkeznek, de a hitelesítés
tekintetében kizárólag a mérésügyi bélyegzés a mértékadó. A konkrét megvalósítási helyet a
hitelesítési engedély vagy az EK típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza.) Öntapadós
Hitelesítési matrica nem csak függőhuzalos lezárás alkalmazható.

8.6

Bizonylatolás
A megfelelőnek minősített viteldíjjelző esetén hitelesítési bizonyítványt kötelezően ki kell
állítani. A hitelesítési bizonyítvány – kizárólag információs jelleggel – a szervizbélyegző
adatait is tartalmazza.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Nem kötelező a hitelesítés a mérésügyi hitelesítő jelenlétében történő adatmódosítás esetén,

ha a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet melléklete szerinti adatmódosítást végezték:

Megváltoztatták a tarifák tartalmát.

Név-, lakcím-, tulajdonos-, ÁFA kulcs-, adószám változás történt.

A több vállalkozó által üzemeltetett taxamérő 2. (és az azt követő valamennyi)
személyhez kapcsolt összes adatot az előírásoknak megfelelően programozták és
dokumentálták.

ha a plombabontás és visszazárás a mérésügyi hitelesítő folyamatos jelenlétében történt,

ha az nem igényelte a viteldíjjelző bármely szerkezeti elemének (pl. adómemória)
cseréjét,

és nem járt a metrológiai jellemzők megváltoztatásával.
A hitelesítő jelenlétében történt hitelesítés nélküli plombabontás és visszazárás esetén
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti 0,2 óra óradíjat kell alkalmazni. Ebben az esetben
nyomtatni kell egy információs listát és a hitelesítési bizonyítvány hátoldalára az alábbi
záradékot kell felvezetni:
„A viteldíjjelzőn az …………………… ügyiratszámú eljárásban 20… év …… hó …
napján a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3. melléklet II. E/7 pont szerinti adatmódosítást
végezték és az a …/.. számú mérésügyi bélyegzéssel lezárásra került”.
A hitelesítési kérelem teljesítési határideje viteldíjjelzők esetén is a Ket.-ben megadott
határidő. A soron kívüli kérelem esetére a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 7. §
alkalmazandó.
Ha hitelesítés során a viteldíjjelző tekintetében a típust érintő hiányosság merül fel (pl. a
lezárt készülék esetén a mérésügyi jellemzők módosíthatók), akkor azt az MKEH Metrológiai
Hatósága felé írásban jelezni kell.
Az EK hitelesítés nem hatósági tevékenység, azt kizárólag bejelentett tanúsító szervezet
végezheti.
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