
Megbízó:

H

HASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

TGK.-ÚTDÍJ NÉMETORSZÁGBAN

www.toll-collect.de

2018.7.1-től tgk.-útdíj min-

den szövetségi országúton



1

Tisztelt Olvasók!

2017. március végén lépett életbe a törvény, amely a tgk.-útdíj 2018. július 1-től minden 
szövetségi országútra történő kiterjesztéséről szól. Ezzel az intézkedéssel a szövetségi 
kormánynak az a célja, hogy javítsa a szövetségi utak finanszírozását, továbbá egy mo-
dern, biztonságos és hatékony közlekedési infrastruktúrát alakítson ki Németországban. 
Ennek érdekében következetesen előre kell mozdítani az úthasználat-finanszírozást.

A Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúráért felelős Minisztérium (BMVI) e fela-
dat műszaki előkészítésével a Toll Collectet bízta meg. Az autópályákon és egyes szövet-
ségi országutakon jelenleg összesen 15.000 kilométer hosszúságú díjköteles szakasz 
üzemel. A díjköteles szövetségi országúthálózat hossza így 40.000 kilométerre növekszik.  

A járműkészüléket használó ügyfelek már tökéletesen felkészültek a díjkötelezettség 
kiterjesztésére.

A jövőben jelentősen bővülő úthálózatok díjkötelessé tételére egy műholdas támoga-
tású útdíjrendszer a legmegfelelőbb. Az ügyfelek számára különösen a járműkészülék-
kel (OBU) történő automatikus autópályadíj-beszedést jelent egyértelmű előnyt, mivel 
a járművezető számára például mindig nyitva áll az útvonal megváltoztatásának lehe-
tősége. Így biztosítható a rugalmasság, valamint a fuvarozó és logisztikai cégek a napi 
munka során időt és ezáltal pénzt takaríthatnak meg. További előny: A már beszerelt 
több mint egymillió járműkészülék a tgk.-útdíj rendszer kiterjesztése után minden szö-
vetségi országúton továbbra is használhatók. 

A Toll Collect azonban járműkészülék nélkül is minden ügyfél számára egyszerű és 
praktikus foglalási lehetőségeket biztosít: Egy egyszerűsített online foglalást lehetővé 
tevő új alkalmazás és a továbbfejlesztett díjbeszedő terminálok komplikációmentes és 
gyors fizetést tesznek lehetővé. 

Ezen túlmenően a Toll Collect rendszer műszakilag úgy van kialakítva, hogy más útdíj-
rendszereket is támogat. Az osztrák autópálya-üzemeltető céggel, az ASFINAG-gal kö-
zösen létrehoztuk a TOLL2GO szolgáltatást. A TOLL2GO segítségével 7,5 tonna súlytól 
kezdve az autópályadíj Ausztriában is beszedhető a Toll Collect tgk.-ba beszerelt jár-
műkészülékével.

Ez a tájékoztató a németországi tgk.-útdíjjal kapcsolatos minden fontos tudnivalót is-
mertet – a regisztrációtól kezdve a foglalási lehetőségeken át a díjkimutatásig.

Jó utat kívánunk Önöknek!

Toll Collect
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A járműkészülék segítségével történő au-
tomatikus autópályadíj-beszedés készen 
áll a továbbfejlesztésre. A járműkészülékek 
kezelésében a fuvarozó cégek és a tgk.-ve-
zetők számára a mindennapi gyakorlatban 
semmi sem változik. A beépített járműké-
szülékek továbbra is használhatók.

Az új ügyfelek számára a járműkészülékkel 
történő automatikus autópályadíj-besze-
dés előfeltétele a fuvarozó cég, valamint 
az ahhoz tartózó díjköteles járművek  
Toll Collectnél történő regisztrációja. Ezt 
követően a járműveket valamely szerviz-
partner műhelyében járműkészülékkel 
szerelik fel. A regisztrált ügyfelek az autó-
pályadíjat a hitel- vagy tankolókártyájuk-
kal fizetik ki, átutalják a Toll Collectnél lévő 
betéti számlájukra vagy feltöltik számláju-
kat a vállalkozások közötti SEPA közvetlen 
terhelés útján.

A Toll Collect a tgk.-útdíj valamennyi szö-
vetségi országútra történő kiterjesztésével 
a kézi foglalás terén is módosításokat ve-
zetett be. A Toll Collect e tekintetben egy-
séges felhasználói felülettel használható 
modern foglalási módokat kínál. 2017 de-
cemberétől kezdve a foglalások és a sztor-
nírozások intézésére a jelenlegi (a régi díj-
beszedő terminálokon végzett) kézi fogla-
lással párhuzamosan új, modern díjbesze-
dő terminálokon, interneten keresztül 
online, valamint a 2018. év elejétől kezdve 
rugalmasan, alkalmazáson keresztül is lesz 
lehetőség. A jövőben minden ügyfél igény-
be veheti bármely rendelkezésre álló kézi 
foglalási módot anélkül, hogy előzetesen 
regisztrálnia kellene a Toll Collectnél. Az 
ügyfél a díjköteles útszakaszok díját útnak 
indulás előtt hitel- és tankolókártyával, 
készpénzzel vagy paysafecard-dal fizeti ki. 

A Toll Collect ügyfélszolgálata segítséget 
nyújt a fizetési módokra és a teljes útdíj-
rendszerre vonatkozóan felmerülő vala-
mennyi kérdésben.

A díjköteles úthálózat kibővítésének meg-
felelően módosul a tgk.-útdíjellenőrző 
rendszer is, melynek során mintegy 600 új 
fix ellenőrzőoszlopot telepítenek a szövet-
ségi országúthálózaton.

A tgk.-útdíj kibővített úthálózaton történő 
felszámításának jogi keretrendszerét a 
törvényalkotó a szövetségi távolsági út-
használati díjtörvény (BFStrMG) negyedik 
módosításával 2017 márciusában megte-
remtette.

A megtett útszakaszra vonatkozó autópályadíj-beszedés 

jogi alapjai
 J A legutóbb a 2017.március 27-i törvény (BGBl. – Szövetségi 

Közlöny – I., 564. o.) 1. cikkével módosított 2011. július 12-i 

szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 

(BGBl. – Szövetségi Közlöny – I., 1378. o.).
 J A legutóbb a 2014. december 5-i törvény (BGBl. – Szövet-

ségi Közlöny – I., 1980. o.) 3. cikkével módosított, az autó-

pályadíj megszabásáról, előírásszerű megfizetésének 

igazolásáról és visszatérítéséről szóló, 2003. június 24-i 

rendelet (tgk.-útdíjrendelet - LKW-MautV) (BGBl. – Szö-

vetségi Közlöny – I., 1003. o.).
 J A legutóbb a 2011. július 12-i törvény (BGBl. – Szövetségi 

Közlöny – I., 1378. o.) 4. cikkével módosított, a díjkötele-

zettségnek a szövetségi országutak bizonyos szakaszaira 

történő kiterjesztéséről szóló, 2006. december 8-i rende-

let (útdíj-kiterjesztési rendelet - MautStrAusdehnV) 

(BGBl. – Szövetségi Közlöny – I., 2858. o.).
 J A szövetségi országutak bizonyos szakaszaihoz tartozó 

autópályadíj-beszedési csomópontok szabályozásáról 

szóló, 2013. augusztus 9-i rendelet (csomópont-szabá-

lyozási rendelet) (BGBl. – Szövetségi Közlöny – I., 3218. o.).

A jogi alapok mindenkor hatályos változata a  

www.gesetze-im-internet.de címen érhető el.

A díjkötelezettség Németországban jelen-
leg azokat az autópályán és egyes szövet-
ségi országutakon közlekedő tkg.-kat ter-
heli, amelyek megengedett teljes súlya 
legalább 7,5 tonna. A díjköteles úthálózat 
2018. július 1-jétől kezdve a teljes szövet-
ségi országúthálózatot magába foglalja: Ez 
azt jelenti, hogy a díjköteles úthálózat 
hossza növekszik, így körülbelül 40.000 ki-
lométernyi szövetségi országútra terjed ki. 
Annak érdekében, hogy e jelentősen na-
gyobb úthálózaton lehetővé váljon az au-
tópályadíj-beszedés, a Toll Collect mű-

szakilag továbbfejleszti az útdíjrendszert.  

A Toll Collect útdíjrendszer két lehetőséget 
kínál az autópályadíj megfizetésére:

 J az út során a beépített járműkészülék, 
az OBU segítségével automatikusan, 
vagy 

 J útnak indulás előtt interneten keresztül 
online, vagy a díjbeszedő terminálok-
nál, illetve a későbbiekben alkalmazá-
son keresztül is, manuálisan.

1
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A Szövetségi Útügyi Hivatal (Bundes-
anstalt für Straßenwesen) az inter-
neten teszi közzé a jelenleg díjkö-
teles úthálózatot. Az interneten a  
www.mauttabelle.de címen fel van sorol-
va a 7,5 tonna vagy annál nagyobb meg-
engedett teljes súlyú minden díjköteles 
járműre vonatkozóan az összes díjköteles 
autópálya és szövetségi országút.     

2.1  Díjköteles járművek

Díjköteles minden olyan jármű vagy jár-
műszerelvény, amelynek megengedett 
teljes súlya legalább 7,5 tonna, és 

 J amely közúti teherszállításra szolgál 
(1. lehetőség) vagy amelyet

 J közúti teherszállításra használnak 
(2. lehetőség).

A díjkötelesség indoklására a szövetségi 
távolsági úthasználati díjtörvény  
(BFStrMG) 1. §-a (1) bekezdése 2. monda-
tának 1. pontja szerint elegendő az egyik 
lehetőség teljesülése. 

Azok a járművek, amelyek közúti teher-
szállításra szolgálnak (1. lehetőség) díjkö-
telesek, függetlenül attól, hogy

 J magáncélú útról van-e szó,
 J történik-e tényleges áruszállítás,
 J az áruszállítás üzleti vagy saját célból 

történik-e (saját számlás áruszállítás), 
vagy

 J az érintett jármű mentesítve van-e a 
tehergépjármű-adó alól.

Ha a tehergépjárműveket vagy járműsze-
relvényeket díjazás ellenében történő 
vagy üzletszerű áruszállításra (ellenszol-
gáltatás fejében végzett közúti árufuvaro-
zás vagy saját számlás áruszállítás) hasz-
nálják, akkor a gépjármű a 2. lehetőség 
értelmében díjkötelezettség alatt áll.

A járműszerelvények megengedett teljes 
súlyának kiszámítását a közúti közlekedés 
engedélyezéséről szóló rendelet (StVZO) 
34. §-ának (7) bekezdése ismerteti.

A származási országtól függetlenül min-
den ügyfél köteles a díjköteles járművel 
megtett díjköteles útszakaszok után autó-
pályadíjat fizetni.

2.2 Díjköteles úthálózat

A díjkötelezettség jelenleg minden szövet-
ségi országúton, továbbá – feltéve, hogy 
nem érintik az alább felsorolt kivételek – 
minden autópályán érvényes, a benzinku-

takat és pihenőhelyeket is beleértve. A 
szövetségi távolsági úthasználati díjtör-
vény (BFStrMG) értelmében autópályának 
tekintendő a hivatalosan szövetségi autó-
pályának nyilvánított valamennyi szövet-
ségi út.

2018. június 30-ig

A díjkötelezettség érvényes azokra a szö-
vetségi országutakra is, amelyek megfelel-
nek a következő kritériumoknak:

 J Az útszakaszok megépítése a szövetsé-
gi kormány kötelessége, és az útszaka-
szoknak menetirányonként legalább 
két sávos kialakításúnak kell lenniük.

 J Folyamatos, épített középső elválasztó 
sáv (irányelválasztó sáv) megléte köte-
lező. Kivételt képeznek a szintbeli ke-
reszteződések.

 J Ezenkívül az útszakaszok nem lehetnek 
településeken áthaladó utak. 

 J Csatlakozniuk kell valamelyik autópá-
lyához vagy közvetlenül, vagy egy má-
sik díjköteles szövetségi országúton 
keresztül közvetve, vagy legalább négy 
kilométer hosszúnak kell lenniük.

A felsorolt kritériumok nem vonatkoznak 
azokra az alábbi útszakaszokra, amelyek 
már 2007. január 1-je óta a díjköteles út-
hálózathoz tartoznak:

 J B 75-ös az A 253-as autópálya és az A 
7-es autópálya (Hamburg) között,

 J B 4-es az A 23-as autópályától északra 
Bad Bramstedtig (Schleswig-Holstein 
és Hamburg),

 J B 9-es a német/francia országhatár 
és az A 65-ös autópálya Kandel-Süd 
csatlakozási pontja között (Rajna- 
vidék-Pfalz)

2
DÍJKÖTELEZETTSÉG
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2  D Í J K Ö T E L E Z E T T S É G

A díjkötelezettség alól a szövetségi távol-
sági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 
1. §-a (3) bekezdésének 1–4. pontja szerint 
mentesülnek a következő autópálya-sza-
kaszok:

 J az A 6-os autópálya-szakasz a né-
met-francia határtól a Saarbrüc-
ken-Fechingen csatlakozási pontig 
mindkét menetirányban,

 J az A 5-ös autópálya-szakasz a né-
met-svájci határtól és a német-francia 
határtól a Müllheim/Neuenburg csatla-
kozási pontig mindkét menetirányban,

 J azok az autópálya-szakaszok, amelyek 
használatáért az országutak építésének 
magánszektor általi finanszírozásáról 
szóló 1994. augusztus 30-i törvény 
(BGBl. – Szövetségi Közlöny – I., 2243. o.) 
mindenkor hatályos változatának 2. §-a 
szerint autópályadíjat kell fizetni,

 J azok az autópálya-szakaszok, amelyek 
csak egy forgalmi sávval épültek ki és 
nem csatlakoznak rá közvetlenül az au-
tópálya-hálózatra.

2018. július 1-jétől

2018. július 1-jétől a díjköteles országút-
hálózat hossza 40.000 kilométerre növek-
szik. A díjkötelezettség valamennyi autó-
pályán és szövetségi országúton, a lega-
lább 7,5 tonna megengedett teljes súlyú 
járművekre és járműszerelvényekre vo-
natkozik. 

A korábbiakhoz hasonlóan a szövetségi 
távolsági úthasználati díjtörvény (BFStr-
MG) 1. §-a (3) bekezdésének 1–3. pontja 
szerint mentesülnek a díjkötelezettség 
alól a következő autópálya-szakaszok:

 J az A 6-os autópálya-szakasz a né-

met-francia határtól a Saar brücken-
Fechingen csatlakozási pontig mindkét 
menetirányban,

 J az A 5-ös autópálya-szakasz a né-
met-svájci határtól és a német-francia 
határtól a Müllheim/Neuenburg csatla-
kozási pontig mindkét menetirányban,

 J azok az autópálya-szakaszok, amelyek 
használatáért az országutak építésének 
magánszektor általi finanszírozásáról 
szóló 1994. augusztus 30-i törvény 
(BGBl. – Szövetségi Közlöny – I., 2243. o.) 
mindenkor hatályos változatának 2. §-a 
szerint autópályadíjat kell fizetni.

2.3 Díjmentesség és díjmentesítés

A szövetségi távolsági úthasználati díjtör-
vény (BFStrMG) értelmében bizonyos jár-
művek és járműszerelvények (egyszerű-
sítve: járművek) nem díjkötelesek. Egy-
részt azokról a járművekről van szó, ame-
lyek nem tartoznak a díjköteles 
járműveket meghatározó kritériumok alá 
(díjmentes járművek), másrészt azok a 
járművek tartoznak ide, amelyekre vonat-
kozóan a törvényalkotó speciális kivétele-
ket állapított meg (díjmentesített jármű-
vek). Az, hogy valamely jármű díjköteles-e 
vagy nem, minden esetben közvetlenül a 
törvényből állapítható meg. E tekintetben 
a szövetségi teherforgalmi hivatal (BAG) 
vagy a Toll Collect erre irányuló kérelem 
esetén nem tud döntést hozni, illetve erre 
nincs is szükség.

A szövetségi távolsági úthasználati díjtör-
vény (BFStrMG) 1. §-a (1) bekezdésének 2. 
mondata értelmében) nem minősülnek 
díjköteles járműnek azok a járművek, 
amelyek 

Az autóbuszok, a közhasznú vagy jóté-
konysági szervezet által használt jármű-
vek és a kialakításuk alapján legfeljebb 
40 km/h maximális sebességű mezőgaz-
dasági járművek kivételével, a díjmente-
sítés előfeltétele, hogy a gépjárművek 
külsejéről felismerhető legyen a jármű 
mindenkori rendeltetése.

A Toll Collect biztosítja a nem díjköteles 
járművek regisztrálásának lehetőségét. A 
regisztráció nem kötelező – kizárólag ön-
kéntes alapú. A regisztrációval elkerülhe-
tők a szükségtelen kiterelések, ellenőrzé-
sek és meghallgatások. A regisztráció 
legfeljebb két évre érvényes. Ezt követően 
meghosszabbítható. Az érvényesség lejá-
ratáig meg nem hosszabbított regisztrá-
ció automatikusan megszűnik.

A nem díjköteles járművek regisztrációjá-
ra szolgáló formanyomtatványon valós és 
hiánytalan adatokat kell közölni. A nem 
díjköteles járművek regisztrációjához 
megadott adatok helyessége és teljessé-
ge tekintetében a felelősség a kérelmezőt 
terheli (önbevallási elv). A járművek re-
gisztrációja nem jelenti a Toll Collect vagy 
a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
részéről a díjmentesség vagy a díjmente-
sítés jogi elismerését. Az illetékes hatósá-
gok mindenkor jogosultak az adatok he-
lyességének ellenőrzésére. Az előfeltéte-
lekhez kapcsolódóan lásd a szövetségi 
távolsági úthasználati díjtörvény (BFStr-
MG) 1. §-ának (1) és (2) bekezdését.

a) a kialakításuk alapján nem közúti te-
herszállításra szolgálnak (pl. önjáró mun-
kagépek) és
b) ellenszolgáltatás fejében végzett köz-
úti árufuvarozás vagy saját számlás áru-
szállítás keretében díjazásért történő 
vagy üzletszerű áruszállításra sem hasz-
nálják őket (a közúti árufuvarozási tör-
vény 1. §-a értelmében). 

Díjmenteség csak mindkét előfeltétel tel-
jesülésekor áll fenn.

Ezen túlmenően a szövetségi távolsági 
úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 
1. §-ának (2) bekezdése szerint a követke-
ző járművek és járműszerelvények díj-
mentesítettek:
1. autóbuszok,
2. a fegyveres erők, a rendvédelmi ható-

ságok, a polgári és katasztrófavéde-
lem, a tűzoltóság és egyéb segélyszol-
gálatok járművei, valamint a szövetségi 
járművek,

3. kizárólag az útfenntartó és útüzemel-
tető szolgálat, az úttisztító és téli 
útkarbantartó szolgálat járművei, 

4. azok a járművek, amelyeket kizárólag a 
mutatványos és cirkuszi szakma céljai-
ra használnak, 

5. közhasznú vagy jótékonysági szervezet 
által humanitárius segélynyújtás kere-
tében vészhelyzet enyhítésére szolgáló 
javak szállítására használt járművek,

6. azok a mezőgazdasági járművek, ame-
lyeket üzletszerű áruforgalomban 
használnak, és amelyek maximális 
sebessége a kialakításuk alapján leg-
feljebb 40 km/h. (FIGYELEM: csak 2018. 
július 1-jétől érvényes)
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2.4 Illetékességek

2.4.1  A Toll Collect illetékességi te-
rülete a közületi szervekkel 
való együttműködés kereté-
ben (a köz- és a magánszféra 
közötti partnerség)

Az autópálya-díjszabásra vonatkozó elő-
írások részletesen szabályozzák, hogy 
mely járművek után melyik útszakaszo-
kon kell autópályadíjat fizetni, hogyan 
történik a díjbeszedés, és hogyan ellenőr-
zik a díjkötelezettség betartását. A díjkö-
telezettségre vonatkozó előírások hatá-
rozzák meg, hogy a Toll Collect milyen ke-
retek között jár el megbízottként a közü-
leti szervekkel való együttműködés 
keretében. A Toll Collect hozta létre és 
üzemelteti az útdíjrendszert.

Ezen túlmenően a Toll Collectnek, mint 
úgynevezett, hatósági feladatokat ellátó 
vállalatnak, az alábbi feladatokat is el kell 
látnia:

 J a díjköteles útszakaszhasználat megál-
lapítása,

 J a szabályszerű útdíjfizetés ellenőrzése,
 J bizonyos esetben az autópályadíj utó-

lagos beszedése.

A Toll Collectnek, mint magánjogi vállalko-
zásnak nincs befolyása annak megállapí-
tására, hogy mely járművek díjkötelesek, 
mely útszakaszok esnek díjkötelezettség 
alá, milyen magasak az autópálya-díjté-
telek és mely károsanyag-kategóriák ke-
rülnek meghatározásra. Ezek a döntések a 
törvényhozó hatáskörébe tartoznak.

2.4.2.  Ellenőrzési és pénzbüntetési 
eljárásbeli illetékesség: Szö-
vetségi Teherforgalmi Hivatal 
(BAG)

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
illetékes a díjkötelezettséggel szembeni 
jogsértések szankcionálásában. Ha meg-
állapítást nyer, hogy díjköteles jármű 
után a megtett díjköteles útszakaszra 
nem történt autópályadíj-fizetés, úgy a 
megtett útszakasz után az autópályadíjat 
utólag szedik be. Amennyiben nem lehet 
a ténylegesen megtett díjköteles útsza-
kaszt megállapítani, úgy az autópályadíjat 
átlagot számítva, 500 kilométer viszony-
latban szabják ki. Az ellenőrzések során a 
Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
rögzíti a szükséges adatokat, például a 
gépjármű forgalmi rendszámát és az au-
tópálya-díjtételeket. Ezt követően a BAG 
pénzbüntetési eljárást indít. A pénzbírság 
akár 20.000 euró is lehet.

2.4.3.  Illetékesség díjköteles úthá-
lózat esetén: Szövetségi 
Útügyi Hivatal

A díjköteles úthálózat a Szövetségi Útügyi 
Hivatal illetékességi körébe tartozik. A 
Szövetségi Útügyi Hivatal felelőssége volt 
például a díjköteles úthálózatot alkotó 
útszakaszoknak felmérése. A díjköteles 
úthálózat folyamatos aktualizálása (pél-
dául új útszakaszok elkészültekor) szintén 
a Szövetségi Útügyi Hivatal illetékességi 
körébe tartozik. A mindenkori aktuális 
díjköteles úthálózat interneten keresztül 
a www.mauttabelle.de címen tekinthető 
meg.

A kényelmes útdíjfizetés első lépése a fu-
varozó cég és a díjköteles járműveinek 
egyszerű és gyors regisztrációja a  
Toll Collect ügyfélkapuban. Az ügyfélkapu 
egy védett online felület, amely német, 
angol, francia, valamint lengyel nyelven 
áll rendelkezésre. 

Az új ügyfelek az ügyfélkapuhoz szüksé-
ges hozzáférési adataikat az ügyfélkapus 
használói regisztrációval együtt automa-

tikusan kapják meg a Toll Collecttől. Azok-
nak az ügyfeleknek, akik már regisztráltak 
a Toll Collectnél és az ügyfélkaput is hasz-
nálni kívánják, az első bejelentkezéshez 
két aktiváló kódra van szükségük. Ezeket 
a kódokat a Toll Collect ügyfélszolgálatá-
tól telefonon, vagy a www.toll-collect.de 
internetcímen található kapcsolatfelvéte-
li formanyomtatványon keresztül lehet 
igényelni. A két kóddal azonnal aktiválha-
tó a webfiók.

3
REGISZTRÁCIÓ
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Az ügyfelek az ügyfélkapuból átfogó képet 
kaphatnak az aktuális vállalkozási és jár-
műadataikról. Néhány kattintással re-
gisztrálhatják új járműveiket és módosít-
hatják a már elmentett járműadataikat. A 
járműadatok módosítását a „Displaying 
and changing vehicles” (Járművek megje-
lenítése és módosítása) rubrikában vé-
gezhetik el. A károsanyag-kategória, a 
tengelyszám és a megengedett teljes súly 
mellett a gépjármű forgalmi rendszáma 
és az országjel is módosítható. Az ügyfél a 
módosítások sikeres elvégzése után az 
ügyfélkapun keresztül írásbeli visszaiga-
zolást kap.

A Toll Collect ügyfélkapuja sok előnyt kí-
nál:

 J A díjköteles járművek gyorsabb re-
gisztrációja: A regisztráció visszaigazo-
lása után az Ügyfelek azonnal időpon-
tot kérhetnek valamely szervizpart-
ner-műhelytől a járműkészülék besze-
relésére.

 J A már elmentett járműadatok egysze-
rűbben módosíthatók, és mobilkom-
munikációs hálózaton keresztül a jár-
műkészüléken frissíthetők.

 J Az ügyfél bármikor megtekintheti az 
aktuális ügyfél- és járműadatokat.

 J A szerződéses adatok és az aktuális fi-
zetési módok módosíthatók.

3  R E G I S Z T R Á C I Ó

 J Az aktuális elszámolások megtekinthe-
tők és letölthetők.

 J Az ügyfél megtekintheti a még el nem 
számolt utakat és a nyitott státuszú 
elszámolásokat.

Az ügyfélkapun keresztül történő regiszt-
ráció mellett regisztrációs formanyom-
tatvány kérhető a Toll Collect ügyfélszol-
gálatától is vagy letölthető az interneten 
további 23 nyelven. A dokumentumokat 
ezt követően kinyomtatva, aláírva és cég-
bélyegzővel ellátva e-mailben, faxon vagy 
postán kell a Toll Collect számára elkül-
deni.

Autópályadíj csak a díjköteles útszaka-
szok használatáért fizetendő. Ezen elv 
szerint működik a Toll Collect autópálya-
díj-beszedő rendszere. Ebben a rendszer-
ben az ügyfél kiválasztja, hogy az autópá-
lyadíjat automatikus vagy kézi foglalási 
eljárással egyenlíti ki. 

A 2018. július 1-jétől érvényes, valamennyi 
szövetségi országútra kiterjedő rendszer 

tekintetében a tgk.-útdíjrendszer mű-
szakilag továbbfejlesztésre kerül. Ezután 
a szövetségi országutakon sokkal gyako-
ribbak és rendszeresebbek lesznek a vál-
tozások, mint az autópályákon (építkezé-
sek, útlezárások, áthaladási tilalmak). 
Emiatt az eddigiekhez képest az autópá-
lyadíj-beszedés alapjául szolgáló adatok 
is rövidebb határidőn belül változnak. 

4
FOGLALÁSI MÓDOK
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4.1  Automatikus foglalás járműké-
szülékkel

A fuvarozó cég és a díjköteles járművek  
Toll Collectnél történő regisztrációját köve-
tően minden ügyfél járműkészüléket sze-
reltethet a járművébe valamely szerviz-
partner-műhelyben. Az autópályadíj jár-
műkészüléken keresztüli megállapítása és 
elszámolása a fuvarozó cég számára az au-
tópályadíj-befizetés legegyszerűbb és leg-
kényelmesebb módja. Ez a továbbiakban 
sem változik. Azok az Ügyfelek, akik a vál-
lalkozásukat már regisztrálták a  
Toll Collectnél, és a tgk.-at már felszerelték 
járműkészülékkel, a legnagyobb mérték-
ben felkészültek az autópályadíj-rendszer 
valamennyi szövetségi országútra való ki-
terjesztésére. Az érintett útszakaszok szá-
mának jelentős növekedése ellenére a jár-
műkészülékek továbbra is használhatók.

4.1.1  A járműkészülék működése a 
decentralizált autópálya-
díj-beszedő rendszerben

Jelenleg az automatikus autópályadíj-be-
szedés decentralizált. Ez azt jelenti, hogy a 
járműkészülék tárolja az autópályadíj-be-
szedéshez és -elszámoláshoz szükséges 

szedő rendszerre való átállás gyakorlatilag 
nem jelent változást. A járművezetőnek 
nem kell emiatt szervizbe vinnie a jármű-
vet, illetve nincs teendője. 

A decentralizált helyett centralizált autó-
pályadíj-beszedő rendszerre való átállás a 
törzsügyfelek számára annyi látható válto-
zást jelent, hogy a járműkészüléken új adat 
jelenik meg. A jövőben a kijelzőn menet 
közben megjelenik a tengelyszám, annak 
az országnak az országkódja, ahol a díjkö-
teles tgk. közlekedik (DE, AT) és a súly. Ezu-
tán nem lesz hallható az útszakasz határá-
nak átlépését jelző, korábban megszokott 
hangjelzés, és az útdíj összege sem jelenik 
meg. A továbbiakban a következők érvé-
nyesek: A járművezető a zöld LED-en látja, 
hogy autópályadíj-beszedésre kerül sor.

A járműkészülék a gyújtás bekapcsolása-
kor a centralizált autópályadíj-beszedő 
rendszerben is automatikusan bekapcsol. 
A járművezető köteles a bevitt adatokat 
(pl. a tengelyszámot és a károsanyag-kate-
góriát) minden út előtt ellenőrizni, és 
adott esetben módosítani. Ezenkívül opci-
onálisan költséghelyet is megadhat. 

A járműkészülék késleltetve és titkosítva 
elküldi a menetadatokat és a járműjellem-
zőket a számítógépes központba. A mene-
tadatok díjköteles úthálózathoz való hoz-

valamennyi adatot: a rendszámot, a káro-
sanyag-kategóriát, a minimális tengelyszá-
mot, az érvényes ártáblázatot és a díjköte-
les útszakaszokra vonatkozó adatokat. A 
járműkészülék a tgk. gyújtásának bekap-
csolásával lép működésbe. A járművezető 
ellenőrzi a szükséges adatokat, adott eset-
ben módosítja a tengelyszámot és a meg-
engedett teljes súlyt, valamint az OK 
gombbal megerősíti az adatokat. Ezt köve-
tően útnak indul. A járműkészülék GPS-en 
keresztül megkapja a pozícióadatokat és 
összeveti a megadott útszakasz-adatokkal, 
így állapítja meg, hogy a tgk. díjköteles út-
szakaszon halad-e. Amennyiben a tgk. díj-
köteles útszakaszon halad, a járműkészü-
lék a bevitt adatok alapján kiszámítja az 
autópályadíj összegét, amelyet késleltet-
ve, titkosítva elküld a Toll Collect számító-
gépes központjába. 

4.1.2  A járműkészülék működése a 
centralizált autópályadíj-besze-
dő rendszerben 2017 őszétől 

2017 őszétől kezdve valamennyi járműké-
szüléket fokozatosan átállítanak a centra-
lizált autópályadíj-beszedő rendszerre. A 
járműkészülékkel már felszerelt tgk.-k 
esetében a centralizált autópályadíj-be-

zárendelésére a Toll Collect számítógépes 
központjában kerül sor. Ezt követően a 
számítógépes központban a járműjellem-
zők alapján kiszámítják a díjköteles útsza-
kaszokra vonatkozó autópályadíjat. 

A fizetendő autópályadíjat a gépjármű for-
galmi rendszáma alapján hozzárendelik az 
ügyfélhez, és a fuvarozó cég rendszeresen, 
havonta egyszer, díjkimutatást kap, 
amennyiben autópályadíjat kell fizetnie. 

Mivel a centralizált autópályadíj-beszedő 
rendszerben a járműkészülékek csak a 
menetadatokat küldik el a Toll Collect szá-
mítógépes központjába, maga a járműké-
szülék nem tartalmazza a díjköteles útsza-
kasz vagy az esedékes útdíjösszeg adato-
kat. Ezért a kijelzőn nem jelenik meg az 
útdíj összege.

A még el nem számolt utakra vonatkozó 
adatok az ügyfélkapuban találhatók. Az 
„Non-invoiced journeys” (El nem számolt 
utak) mezőben 48 órán belül – de általá-
ban már korábban – lekérdezhetők az 
egyes utakra és a hozzájuk tartozó útdí-
jösszegekre vonatkozó információk.  

4  F O G L A L Á S I  M Ó D O K



1716

4  F O G L A L Á S I  M Ó D O K

 J a járműkészülék helyszínen történő, 
szervizpartner műhely általi személyre 
szabása (jármű- és ügyféladatok átvi-
tele),

 J az antennakábel fektetése, és az an-
tenna telepítése,

 J csatlakoztatás egy megfelelő sebess-
égjelre,

 J csatlakoztatás a fedélzeti hálózatra,
 J a járműkészülék beszerelése, próbaút, 

valamint az ügyfél betanítása, 
 J a járműkészülék szabályszerű beszere-

lésének igazolása a beépítési tanúsít-
ványon mind az ügyfél, mind pedig a 
szervizpartner műhely által.

A regisztrált ügyfelek jelenleg a rendelke-
zésre állástól függően két különböző jár-
műkészülék-modell közül választhatnak:

 J felszerelhető készülék: Ezt a járműké-
szüléket a műszerfalra szerelik fel. A 
járműkészülékben egy beépített  
DSRC-modul* van, amely a járműké-
szülék adatainak az ellenőrzőhidakra 
és -oszlopokra, valamint a Szövetségi 
Teherforgalmi Hivatal (BAG) ellenőrző 
járműveire történő továbbítására szol-
gál. Biztosítja továbbá a más útdíjrend-
szerekkel való megfelelő együttműkö-
dést (interoperabilitás).

 J Beszerelhető készülék: Ezt a típusú jár-
műkészüléket – az autórádióhoz ha-
sonlóan – egy DIN szabvány szerinti 
nyílásba szerelik be. A szerelésnél 
ezenfelül egy DSRC-modult helyeznek 
el a szélvédőn.

 4.1.3  A járműkészülék beszerelése

A járműkészülék beszerelésének idő-
pontjáról az ügyfél egy, a Toll Collect 
által felhatalmazott szervizpartner 
műhellyel állapodik meg. Ezek a spe-
ciális feltételek alapján kiválasztott és 
oktatásban részesített műhelyek egész 
Németországban, valamint további eu-
rópai országokban is rendelkezésre áll-
nak. A műhelyek listája az interneten a  
www.toll-collect.de/partner-en oldalon 
található. Elegendő megadni az utcát, a 
helységet vagy a postai irányítószámot, és 
megjelenik a legközelebbi szervizpartner 
műhelyek listája.

A járműkészüléket a Toll Collect ingyen 
bocsátja az ügyfél rendelkezésére, és az a 
járműbe történő beszerelés után is a  
Toll Collect tulajdona marad. A beszerelés 
költsége, valamint a járulékos költségek 
az ügyfelet terhelik. A beszerelés jármű-
venként maximum négy órát vesz igény-
be. Új járművek esetén a beszerelési idő 
jelentősen csökkenhet, ha a tgk. a vevő 
kérésére már gyárilag fel van szerelve a 
kábelkészlettel és a járműkészülék besze-
reléséhez szükséges antennával.

A járműkészülék beszerelésén kívül a be-
építés a következő lépésekből áll:

4.2 A kézi foglalás

Az autópályadíj befizetését célzó tovább-
fejlesztett kézi foglalás minden ügyfél szá-
mára biztosítja a rendszer megfelelő el-
érését. Egy úgynevezett többcsatornás 
rendszer valamennyi – regisztrált vagy 
nem regisztrált – ügyfél számára lehetővé 
teszi, hogy minden kézi foglalási módszer-
rel 24 órával előre foglalhasson, a foglalá-
sokat módosíthassa vagy törölhesse. 

A műszaki kiépítés módja és a modern 
dizájn az új kézi foglalási eljárás vala-
mennyi elérési módjára kiterjed. Az autó-
pályadíj ügyfél általi manuális kiegyenlí-
tésének konkrét módjától függetlenül a 
felhasználói felület minden eszközön 
azonos, és az ügyfél számára gyors és 
egyszerű foglalást tesz lehetővé. 

A továbbfejlesztett foglalási módok a kö-
vetkezők:  

 J új online foglalás, amely 2017 decem-
berétől kezdve helyhez kötött számító-
gépen és mobileszközökön (táblagé-
pen és okostelefonon) egyaránt hasz-
nálható, 

 J a 2017 decembere és 2018 közepe kö-
zötti időszakban mintegy 675 bel- és 
külföldi telephelyen kiépítésre kerülő, 
körülbelül 1100 új díjbeszedő terminá-

lon keresztüli foglalás, 
 J valamint 2018 elejétől kezdve az alkal-

mazáson keresztüli foglalás.

Az új kézi foglalási eljárás az ügyfelek szá-
mára számos előnnyel jár:

 J Minden ügyfél igénybe vehet minden 
rendelkezésre álló kézi foglalási módot 
anélkül, hogy előzetesen regisztrálnia 
kellene a Toll Collectnél.

 J Az egyéni útvonaltervezést segíti a 
cím- és járműspecifikus útvonalterve-
zési szolgáltatás, amelynek keretében 
a cím beírásával vagy a térképen való 
rákattintással ki lehet választani a kiin-
dulási és célállomást, valamint az út-
pontokat, a nem díjköteles szakaszokra 
vonatkozóan is. 

 J Az útszakaszok elszámolásakor figye-
lembe veszik a járműspecifikus közle-
kedési korlátozásokat, például az útle-
zárásokat vagy a súlykorlátozásokat. 

 J Az ügyfél a foglalási eljárás végén a 
foglalási bizonylaton kívül – ha kéri – 
útvonaljavaslatokat is kap.

 J Valamennyi bizonylat kinyomtatható, 
letölthető, e-mailben elküldhető vagy 
a foglalás száma SMS-ben a saját mo-
biltelefonra küldhető.

 J Az új kézi foglalási eljárás keretében is 
lehetőség van online útfoglalásra és 
adott útvonal alkalmazás útján menet 
közbeni törlésére.

A Toll Collect a jövőben készpénz helyett 
elfogadja a paysafecard-dal történő fize-
tést is. A paysafecard a piacon már létező, 
az előrefizetett kártyák elvén működő, 

*  A DSRC a „Dedicated Short Range Communication” = 

mikrohullámú rövid távolságú kommunikáció rövidítése.
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elektronikus fizetési eszköz. Ennek hasz-
nálatával az ügyfél az autópályadíjat min-
den kézi foglalási mód esetében kifizet-
heti. 

Ezenkívül a kézi foglalás a nem regisztrált 
ügyfelek számára lehetővé teszi azt is, 
hogy a nem regisztrált ügyfelek foglalási 
profil létrehozásával megadhassák azo-
kat a járműveket, amelyekkel gyakran 
hajtanak végre kézi foglalást, bevihessék 
a gyakran megtett útszakaszokat, vala-
mint felvehessenek legfeljebb három fi-
zetési eszközt. Így a foglalási folyamat 
még hatékonyabb lesz, és az ügyfelek időt 
takaríthatnak meg vele. Az ügyfelek a be-
vitt adataikat az alkalmazásban vagy az 
online foglalás során bármikor kezelhetik 
vagy törölhetik.

4.2.1  Az új online foglalás felváltja 
az internetes foglalórendszert

A Toll Collect 2017 decemberétől kínálja 
ügyfelei számára az új internetes online 
foglalási rendszert. Ez a rendszer felváltja 
az eddigi internetes foglalórendszert 
(IEBS). Újdonság, hogy ez a foglalás most 
már az ügyféltípustól (regisztrált vagy 
nem regisztrált) függetlenül online mó-
don, valamennyi – helyhez kötött és mo-
bil – internetképes készüléken (pl. PC-n, 
okostelefonon vagy táblagépen) működik. 
Az alkalmazást a leggyakoribb internet-
böngészők támogatják.

Az új online foglalás nyitólapja az 
eddigiekkel megegyező módon a  
www.toll-collect.de oldalon, a „Book a rou-
te” (Szakasz foglalása) menüpontba irá-
nyítja az ügyfelet. A foglalás németül, an-
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golul, franciául és lengyelül végezhető el. 
Ehhez nincs szükség speciális szoftverre.

Fontos: Az eddigi internetes foglalórend-
szer 2017 decemberében megszűnik. Ekkor 
az eddigi hozzáférési adatok érvényessé-
ge is megszűnik. A törzsügyfelek az új on-
line foglalást a Toll Collect ügyfélkapujá-
hoz használt hozzáférési adataikkal hajt-
ják végre. Az ügyfélkapuban elmentett 
adatok – például a járműadatok – így 
gyorsan felhasználhatók a kézi foglalás-
hoz. A fizetés a regisztráció során mega-
dott fizetési mód alkalmazásával történik. 
A nem regisztrált ügyfelek online módon 
vagy a létrehozott foglalási profil segítsé-
gével, vagy egyszerűen, előzetes bejelent-
kezés nélkül tudnak foglalni.

4.2.2  Foglalás díjbeszedő terminá-
lokon

Minden regisztrált vagy nem regisztrált 
ügyfél manuálisan foglalhat a díjbeszedő 
terminálokon. Ezeken a terminálokon a 
„Toll Collect” felirat látható, és megtalál-
hatók a határokon, valamint Németország 
néhány kiválasztott pontján. 

A 2017 decemberétől fokozatosan kiépí-
tésre kerülő mintegy 1100 új díjbeszedő 
terminál a 2018. év közepére lehetővé te-
szi az autópályadíjnak mind a régi, mind 
az új terminálokon történő foglalását. A 
foglalás eltérő sajátosságait a következő 
szakaszok ismertetik.

4.2.2.1  Foglalás a régi díjbeszedő 
terminálokon

A foglalás menete minden rég díjbeszedő 
terminálon azonos, függetlenül attól, hogy 
belső (indoor) terminálról van-e szó, amely 
a pénztártérben van, vagy külső (outdoor) 
terminálról, amely kültéren van felállítva. A 
díjbeszedő terminálon a foglalás németül, 
angolul, franciául és lengyelül végezhető el.

A terminálon való foglalás menete a menet-
jegy vásárlásához hasonló. A kezelés érin-
tőképernyőről és a kártyás fizetéshez egy 
PIN-billentyűzetről történik. A járművezető 
megadja az összes fontos járműadatot, 
vagy járműkártyát használ, és meghatároz-
za az indulás időpontját, valamint az utazás 
indulási és érkezési helyét. A díjbeszedő 
terminál ekkor kiszámítja a legrövidebb út-
szakaszra vonatkozó autópályadíjat a díjkö-
teles úthálózaton belül.

A járművezető elfogadhatja a javasolt útvo-
nalat, vagy megváltoztatja azt legfeljebb 
négy olyan közbenső állomás, úgynevezett 
„útpont“ megadásával, amelyeket az útvo-
nalnak érintenie kell. Változtatásokra az 
„Change route” (Útvonal változtatása) 
gombbal, majd ezt követően a térképen tör-
ténő kiválasztással van mód. Ehhez a jár-

művezetőnek az indulási pontból kiindulva 
például a legfontosabb autópálya-keresz-
teződéseket kell kiválasztania útpontként a 
térképen. 

Ha a járművezető egyetért az útvonallal, 
úgy nyugtázza azt, és kiválasztja a kívánt fi-
zetési eszközt. Azt az időpontot, ameddig az 
utat legkésőbb be kell fejezni, a terminál 
automatikusan kiszámítja. Ehhez a rendszer 
figyelembe veszi az indulás időpontját, az 
útvonal hosszát és a rövid szünetekre, du-
gókra és egyéb zavarokra előirányzott köz-
tes időt. Az időkeretet minden esetben úgy 
határozza meg a rendszer, hogy az megaka-
dályozza az egy foglalással történő több-
szörös használatot.

A járművezető köteles a foglalásokat úgy 
végezni, hogy az előírt vezetési és pihe-
nőidőket be tudja tartani. Javasoljuk, 
hogy az utazást lehetőleg a foglalás érvé-
nyességi idejének kezdetéhez közeli idő-
pontban kezdje meg. 

A járművezető kártyával történő fizetés 
esetén először fizetési bizonylatot, majd 
foglalási bizonylatot kap. Ez a bizonylat a 
következőkre vonatkozó adatokat tartal-
mazza:

 J járműadatok,
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 J a lefoglalt útvonal,
 J az útvonal hossza,
 J az útdíj összege,
 J a foglalás száma és
 J az érvényességi idő.

A belső (indoor) terminálokon történő 
készpénzfizetéses foglalás esetén a ter-
minál két bizonylatot ad ki – egy foglalási 
bizonylatot az ügyfél számára és egy be-
vételi bizonylatot a díjbeszedő hely üze-
meltetője számára. A fizetés után a jár-
művezető visszakapja a pénztárostól a 
foglalási számmal kiegészített foglalási 
bizonylatot.

A kültéri (outdoor) termináloknál fizethet 
közvetlenül készpénzzel is. Az automaták 
kizárólag bankjegyeket fogadnak el, fém-
pénzt nem. A visszajárót a készülék fémpé-
nzben, egy bizonylattal együtt adja vissza.

Mind a belső, mind a kültéri terminálok 
esetében közvetlenül a terminálon lehet-
séges a nem készpénzes fizetés. Nem re-
gisztrált felhasználók fizethetnek elfoga-
dott hitelkártyával vagy a kézi foglalási 
eljáráshoz engedélyezett tankolókártyá-
val. A regisztrált ügyfelek fizethetnek a 
járműkártyával és az azon megadott fize-
tési eszközzel is. Ebben az esetben a 
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rendszer csak egy foglalási bizonylatot ad 
ki. Az elszámolás ekkor a megegyezés sze-
rinti fizetési módon történik.

A terminálok össze vannak kötve a  
Toll Collect számítógépes központtal. 
Ezen az úton a foglalási adatokat a rend-
szer közvetlenül a foglalás után a  
Toll Collecthez továbbítja. Az útdíjrend-
szer így ellenőrzés esetén felismeri, hogy 
a jármű a mindenkori díjköteles útszaka-
szon, a megfelelő időpontban az autópá-
lyadíjat szabályszerűen megfizette-e.

4.2.2.2  Foglalás az új díjbeszedő 
terminálokon

2017 decemberétől kezdve egymás után, 
mintegy 1100 új, modern díjbeszedő termi-
nál (indoor és outdoor terminál) létesül 
Németországban, valamint az ország hatá-
raihoz közeli külföldi helyszíneken, a nagy 

benzinkutaknál, pihenőhelyeken és autó-
pálya-pihenőhelyeken. Ezeken a terminá-
lokon az ügyfelek 2017 decemberétől az 
autópályadíj-foglalásaikat is elintézhetik. 
A regisztrált ügyfelek az új termináloknál a 
foglaláskor is használhatják a Toll Collect 
ügyfélkapujához kapott hozzáférési adata-
ikat. Ezáltal az ügyfélkapuban regisztrált 
valamennyi jármű és fizetési eszköz igény-
be vehető a kézi foglaláshoz. Az eddigi jár-
műkártya megszűnik.

A foglalási eljárás az eddigi eljáráshoz ha-
sonló. A kezelés érintőképernyőről és egy 
PIN-billentyűzetről történik. A járművezető 
az indulás adatának megadása után beírja 
az összes releváns járműadatot, mint pél-
dául a károsanyag-kategóriát és a súlyosz-
tályt, illetve kiválaszt egy, az adatbázisban 
már szereplő járművet, és a cím beírásával 
vagy a térképre kattintással megadja az 

indulási időt, valamint a kiindulási és a 
célállomást (járműspecifikus útmeghatá-
rozás). Ezt követően a rendszer kiszámítja 
a kiválasztott útszakaszra vonatkozó autó-
pályadíjat a díjköteles úthálózaton belül. 
Az útszakaszok elszámolásakor figyelembe 
veszik a járműspecifikus közlekedési kor-
látozásokat, például az útlezárásokat vagy 
a súlykorlátozásokat. 

A bizonylatok e-mailben történő elküldé-
sén kívül az ügyfél valamennyi bizonylatot 
(többek között a foglalási bizonylatot, az 
útvonaljavaslatokat) az új terminálokon ki 
is nyomtathatja.

A készpénzes fizetésre az adott telephe-
lyen elfogadott valutában mintegy 800 új 
díjbeszedő terminálnál továbbra is lehető-
ség lesz, bár nem magánál a terminálnál, 
hanem a díjbeszedő hely bérlőjénél. Ezen-
kívül valamennyi terminálnál lehetőség 
lesz elfogadott hitelkártyákkal vagy tanko-
lókártyákkal, illetve paysafecarddal törté-
nő, készpénz nélküli fizetésre. A regisztrált 
ügyfelek a regisztrációkor megadott fize-
tési eszközzel fizetnek.

A 2018. év közepéig felállításra kerül vala-
mennyi új díjbeszedő terminál, a régi ter-
minálokat pedig megszüntetik. A foglalá-
sokra ezt követően már csak az új terminá-
lokon, az új online foglalás rendszerében 
vagy az alkalmazáson keresztül lesz lehe-
tőség.

Einbuchungsbeleg

1038 4592 9051 1173
Einbuchungsnummer

14.11.2016, 17:25
Gültig von

15.11.2016, 04:25
Gültig bis

DE OD-VS-1053
Zulassungsland Kfz-Kennzeichen

Euro 0 5 +
Schadstoffklasse Achszahl

18+ t
Gewichtsklasse

40.000 / 255 x 400
Zul. Gesamtgewicht kg / B x H cm

Gefährliche Güter
Gefahrenklasse(n)

280 km
Mautpflichtige Strecke

14.11.2016, 17:20
Einbuchungsdatum

Terminal 2512
Einbuchungskanal ID

VISA **** 4081
Zahlungsmittel Kartennummer

Zahlung erfolgt
Status

53,65 € Anteilig 10,15€ für
Maut o. Ust. Luftverschmutzung

B179-Königs Wusterhausen-Str. zum ehemaligen Funk.
Erster Eintritt in das mautpflichtige Netz

B179-Königs Wusterhausen-Str. zum ehemaligen Funk.
Letzter Austritt aus dem mautpflichtigen Netz

83435 Bad Reichenhall, Heilingbrunnerstr. 101, Bundesgrenze B…
Start

Lorem ipsum dolor sit amet
Via 1

Lorem ipsum dolor sit amet
Via 2

88131 Lindau, Grenzübergang Lindau-Autobahn
Ziel

Gültig als Nachweis im Sinne des Bundesfernstraßenmautgesetzes. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Toll Collect GmbH. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.toll-collect.de

Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin

Im Auftrag des

Gültig als Nachweis im Sinne des Bundesfernstraßenmautgesetzes. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Toll Collect GmbH. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.toll-collect.de

Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin

Zahlungsbeleg

14.11.2016, 17:20
Zahlungsdatum

96454
Mautstelle

65803123
Terminal ID

euroShell Flottenkarte
Zahlungsmittel

**** 4081
Kartennummer

09/2019
Gültig bis

Im Auftrag des

1038 4592 9051 1173
Einbuchungsnummer

0549
Belegnummer

003279
Trace-Nummer

356006
Genehmigungsnummer

Kartenzahlung
Zahlungsart

Karte akzeptiert
Status

21,99 €
Betrag

Start Bad Reichenhall Bundesgrenze

68 m Auf Bahnhofstraße nach Nordosten Richtung 
Mozartstraße starten

B20/21 
1,1 km

Die Auffahrt auf Salzburger Str./ B20/21 
nehmen

B20 
350 m

Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die 
Auffahrt B 20 Richtung A8/München-Salz-
burg/Passau/Burghausen/Freilassing zu 
nehmen

B20 
23,5 km

Weiter auf Reichenhaller Str./ B20

Kreis 
800 m

Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um 
auf B20 zu bleiben

Auffahrt 
350 m

Links abbiegen und auf A8 Richtung München

A8 
111 km

Auf A8 fahren

A8 
750 m

Den mittleren Fahrstreifen benutzen, um sich 
an der Gabelung rechts zu halten, dann auf 
E45/E52 bleiben und den Schildern Richtung 
Nürnberg/Stuttgart/Messe/A99 folgen

A8 
1,5 km

Am Autobahnkreuz 95 - Kreuz München-Süd 
einen der 2 linken Fahrstreifen benutzen, um 
den Schildern Richtung Garmisch-P./Mün-
chen-Giesing/Mittl. Ring West zu folgen

A995 
10,4 km

Auf A995 fahren

E54 
180 m

Weiter auf Tegernseer Landstraße/E54

1038 4592 9051 1173
Einbuchungsnummer

Navigationsanweisungen 1/2
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4.2.3  Foglalás alkalmazás útján a 
2018. év elejétől

A Toll Collect a műszaki fejlődés keretében 
bevezeti az alkalmazás útján történő fog-
lalást. Az alkalmazás az ügyfél számára a 
legnagyobb rugalmasság mellett teszi le-
hetővé a kézi foglalási rendszer elérését. 
Foglalásra kényelmesen, bárhonnan és 
bármikor lehetőség van, közvetlenül a par-
koló járműből is, okostelefon vagy tábla-
gép használatával. A foglalás ez esetben is 
németül, angolul, franciául és lengyelül 
végezhető el.

A Toll Collect alkalmazás a piacvezető ope-
rációs rendszerekre (Android, iOS, Win-
dows Phone) díjmentes lesz. A 2018. év 
elejétől kezdve valamennyi érintett we-
báruházból letölthető lesz.

4.2.4  Sztornírozás és változtatás az 
új kézi foglalási eljárásban

A díjköteles szakaszok sztornírozhatók, ha 
a teljes lefoglalt szakaszt még nem tették 
meg, és a sztornírozás dátuma a lefoglalt 
szakasz érvényességi idejének lejárta előt-
ti időpontra esik. Egy már lefoglalt szakasz 
igénybevételének megváltozása esetén a 
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sztornírozást az új szakasz foglalása követi.

Az ügyfél az új kézi eljárásban a sztorníro-
záshoz tetszés szerint minden foglalási 
módot igénybe vehet, az eredetileg alkal-
mazott módszertől függetlenül. Amennyi-
ben az ügyfél a foglalást valamelyik új 
díjbeszedő terminálnál hajtotta végre, a 
sztornírozást/változtatást elvégezheti va-
lamelyik új díjbeszedő terminálnál, az új 
online foglalás rendszerében vagy a 2018. 
év elejétől az alkalmazáson keresztül is.

A sztornírozást követően a visszatéríten-
dő összeget az ügyfél alapvetően az ere-
detileg alkalmazott fizetési eszközben 
kapja vissza. A foglalás előzetes kész-
pénzes kiegyenlítése esetén szükség van 
egy úgynevezett „Sztornírozás miatti visz-
szafizetési kérelem”-re is.

A változtatások és a sztornírozások díjkö-
telesek. Ezalól kivételt képeznek a fogla-
lástól számított 15 percen belüli azonnali 
sztornírozások. Minden más sztornírozá-
sért 3 euró illetéket kell fizetni. A sztor-
nírozás nem lehetséges, ha a visszatérí-
tendő összeg, ill. a jóváírás kisebb, mint a 
kiszabandó 3 euró sztornírozási illeték, 
vagy azzal megegyezik.

A foglalási bizonylat érvényességi idejé-
nek lejárta után az út sztornírozása a  
Toll Collectnél már nem lehetséges.

Fontos tudnivalók a 2017. december-
től 2018. közepéig tartó időszakra 
vonatkozóan:

Ebben az időszakban figyelembe kell ven-
ni, hogy a régi díjbeszedő terminálokon 
végzett foglalásokat a továbbfejlesztett, 
új kézi foglalási eljárásban végrehajtott 
foglalásoktól elkülönítve dolgozzák fel. Ez 
azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél a 
3600 régi díjbeszedő terminál valamelyi-
kén foglal, úgy – szükség esetén – a fogla-
lását szintén csak valamelyik régi termi-
nálon sztornírozhatja. A foglalások a fog-
lalási bizonylat érvényességi idejének 
kezdete előtt minden régi díjbeszedő ter-
minálon sztornírozhatók, illetve az érvé-
nyességi idő alatt a foglalt útszakasz 
mentén elhelyezett díjbeszedő terminá-
lokon (a még meg nem tett útszakaszra) 
megváltoztathatók.

4.2.5 Visszatérítési igény 

Az ügyfél a foglalás érvényességi idejének 
lejárta után a Szövetségi Teherforgalmi 
Hivatalnál (BAG) kérheti a kifizetett autó-
pályadíj visszatérítését. Ehhez igazolnia 
kell, hogy valóban nem volt lehetősége 
igényének korábbi érvényesítésére. En-
nek a foglalási bizonylat érvényességi 
idejének lejárta utáni két hónapon belül 

meg kell történnie. Az erre a célra szolgá-
ló formanyomtatvány lehívható az inter-
netről a www.bag.bund.de címen keresz-
tül, vagy beszerezhető a következő címen:

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
Werderstraße 34
50672 Köln
Németország

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
megtérítési eljárása díjköteles.
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Azokra a járművekre, amelyek nem tartoz-
nak egyik károsanyag-kategóriába sem 
vagy az S1 károsanyag-kategóriába tar-
toznak, az F kategória autópálya-díjtételei 
vonatkoznak, az S2 károsanyag-kategóriá-
ba tartozó járművekre pedig az E kategó-
ria tételeit kell alkalmazni. Az S3 káro-
sanyag-kategóriába tartozó járművekre a 
D kategória szabályai vonatkoznak. Azok-
ra az S2 károsanyag-kategóriába tartozó 
járművekre, amelyek az 1., 2., 3. vagy 4. 
részecskecsökkentési kategóriába* sorolt 
rendszert használják, az előnyösebb D 
kategóriájú autópálya-díjtétel vonatkozik. 
A 2., 3. vagy 4. részecskecsökkentési kate-
góriába (PMK)* sorolt S4 és S3 káro-
sanyag-kategóriájú járművek a C kategó-
ria díjait fizetik. Az S5 károsanyag-kategó-
riájú és az EEV Klasse 1 járművekre a 

B  kategória tételei, míg az S6 káro-
sanyag-kategóriájú járművekre az A kate-
gória tételei érvényesek.

Díjköteles jármű károsanyag-kate-
góriájának megállapítása

A Németországban egységes EU járműok-
mánnyal forgalomba helyezésre engedé-
lyezett belföldi gépjárművek esetében az 
emissziós osztály a 14. ponthoz tartozó 
szövegből vagy a 14.1. kulcsszámból vezet-
hető le. Az egyes károsanyag-kategóriákra 
vonatkozó további adatok az interneten a 
www.toll-collect.de weboldalon, az „Guide 
for determining emissions classes” (Útmu-
tató a károsanyag-kategóriák megállapítá-
sához) cím alatt találhatók.

Az autópályadíj meghatározása a jármű 
által megtett díjköteles útszakasz és a ki-
lométerenkénti autópálya-díjtétel alap-
ján történik, amely tartalmazza az infra-
strukturális költségeket és az okozott 
légszennyezés költségeit is.

Az autópálya-díjtétel infrastrukturális-
költség-hányada attól függ, hogy a tgk. 
két, három, négy, öt vagy több tengelyű-e. 

Az okozott légszennyezés költségeinek az 
autópálya-díjtételben érvényesített há-
nyada az adott károsanyag-kategóriától 
függ. A járműveket a károsanyag-kategó-
riától függően hat (A, B, C, D, E és F) kate-
gória valamelyikébe sorolják. A káro-
sanyag-kategória meghatározása az ügy-
fél felelőssége, aki köteles az autópálya-
díjat tekintve minden releváns adatot 
helyesen megadni (önbevallás elve).

5
AZ AUTÓPÁLYADÍJ  
MÉRTÉKE

Károsanyag-kategóriák a szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 
szerint

A kategória B kategória C kategória D kategória E kategória F kategória

Károsanyag- 
kategória S6 EEV Klasse 1,

S5
S4,

S3, PMK 2*
S3,

S2, PMK 1* S2
S1,

nincs 
károsanyag-ka-

tegória

Európai  
károsanyag- 

kategória
Euro 6 EEV 1,

Euro 5
Euro 4,

Euro 3, + PMK 2*
Euro 3,

Euro 2, + PMK 1* Euro 2 Euro 1,
Euro 0

 

*  PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökkentési kategóriák a részecske-kibocsátás csökkentésére szolgáló kiegé-

szítő felszerelési standardok. A D kategóriához az 1. vagy magasabb részecskecsökkentési kategória, a C kategóriához a 2. vagy 

magasabb részecskecsökkentési kategória szükséges.
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TOLL-EasyChange

Járműkészülékkel felszerelt tgk. esetében 
a járműadatok módosításához a 
TOLL-EasyChange rendszer áll az ügyfelek 
rendelkezésére. A módosítási kérelem 
megadását követően a módosított jár-
műadatokat a rendszer egyszerűen, mo-
bilkommunikációs hálózaton keresztül 
továbbítja a járműkészülékre. A jár-
műadatok mellett (károsanyag-kategória, 
tengelyszám, megengedett teljes súly) a 
TOLL-EasyChange rendszerrel a gépjármű 
forgalmi rendszáma és az országjel is mó-
dosítható. Így műhelyköltség és állásidő 
takarítható meg.

A járműadatok módosítása kényelmesen, 
a Toll Collect ügyfélkapun keresztül is el-
végezhető. Az ügyfélkapun keresztül to-
vábbított módosítási kérelem a járműké-
szülék első beindítását követően rövid 
időre az „NEW VEHICLE DATA REQUESTED” 
(ÚJ TÖRZSADATOK KÉRVÉNYEZVE) szöveg-
gel megjelenik a járműkészülék kijelzőjén. 
Csak egy újabb gyújtásváltás után jelenik 
meg a „VEHICLE DATA UPDATE” (TÖRZSADA-
TOK FRISSÍTÉSE) megjegyzés, és a módo-
sított adatok néhány másodpercre meg-
jelennek a kijelzőn. Ha a Toll Collectnél ez 
a módosítás a rendszerben megtörtént, 
akkor az ügyfél erről a Toll Collect ügyfél-
szolgálattól írásbeli megerősítést kap. 
Amint a rendszer feltöltötte a járműké-
szülékre az új adatokat, a megtett kilomé-
terek elszámolása az adott esetben mó-
dosított tarifák szerint történik.

A módosítási kérelem lezárultáig az ügy-
fél az autópályadíjat valamelyik kézi fog-
lalási eljárás alkalmazásával tudja megfi-

zetni, illetve a Szövetségi Teherforgalmi 
Hivataltól kérheti az autópályadíj-többlet 
visszatérítését.

Eljárás nem regisztrált járművek 
esetében

Ha az autópályadíj megfizetése kizárólag 
kézi foglalás alkalmazásával történik, ak-
kor a járművezető a károsanyag-kategóri-
ára irányuló kérdésnél az előnyösebb ká-
rosanyag-kategóriát adja meg, ha a tgk. 
az S2 vagy az S3 kategóriába tartozik és 
rendelkezik az előírt részecskecsökkenté-
si kategóriák valamelyikével: Az 1., 2., 3. 
vagy 4. részecskecsökkentési kategóriá-
ba* tartozó S2 károsanyag-kategóriájú 
járművek esetében a 3. károsanyag-kate-
góriát kell megadni. A 2., 3. vagy 4. ré-
szecskecsökkentési kategóriába* tartozó 
S3 károsanyag-kategóriájú járművekkel 
rendelkező ügyfeleknek a 4. káro-
sanyag-kategóriát kell megadniuk.

*  PMK – részecskecsökkentési kategória – A részecskecsökken-

tési kategóriák a részecske-kibocsátás csökkentésére szolgá-

ló kiegészítő felszerelési standardok.

Autópálya-díjtételek kilométerenként 2015. október 1-jétől

Kategória
Autópálya-díjtétel  
(centben)
légszennyezés költségei

Tengelyszám**
Autópálya-díjtétel 
(centben)
infratstruktúra költségei

Autópálya-
díjtétel 

(centben)

A 0
2 8,1 8,1
3 11,3 11,3
4 11,7 11,7

5-től 13,5 13,5

B 2,1
2 8,1 10,2
3 11,3 13,4
4 11,7 13,8

5-től 13,5 15,6

C 3,2
2 8,1 11,3
3 11,3 14,5
4 11,7 14,9

5-től 13,5 16,7

D 6,3
2 8,1 14,4
3 11,3 17,6
4 11,7 18,0

5-től 13,5 19,8

E 7,3
2 8,1 15,4
3 11,3 18,6
4 11,7 19,0

5-től 13,5 20,8

F 8,3
2 8,1 16,4
3 11,3 19,6
4 11,7 20,0

5-től 13,5 21,8

**  A tandemtengely két tengelynek számít, a tridemtengely három tengelynek számít. A lifttengelyeket és emelőtenge-

lyeket mindig figyelembe kell venni, attól függetlenül, hogy a járműtengely a szállítás során használatban van-e, vagy 

fel van emelve, tehát nem érintkezik az útpályával. A díjkötelesnek a Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) kérésére 

megfelelő dokumentumok bemutatásával igazolnia kell az autópályadíj-beszedés szempontjából irányadó tények he-

lyességét ((szövetségi távolsági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 5. §-a és a tgk.-útdíjrendelet 7. §-a összefüggésben)). 

A Németországban egységes EU járműokmánnyal forgalomba helyezésre engedélyezett belföldi gépjárművek eseté-

ben az emissziós osztályt a 14. ponthoz tartozó szöveg vagy a 14.1. kulcsszám igazolja (a tgk.-útdíjrendelet 8. §-a). 

A nem Németországban engedélyezett járművek esetében időzített vélelmezési szabályok érvényesek, amennyiben a ká-

rosanyag-kategóriát más módon, pl. a CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports –Közlekedési Miniszterek 

Európai Konferenciája) egyes környezetvédelmi követelményeinek teljesítéséről szóló dokumentumokkal nem lehet igazolni 

(tgk.-útdíjrendelet 9. §-a). A díjkötelest terheli a díjszabás szempontjából lényeges tények feltárásának és bizonyításának köte-

lezettsége. Az igazolási kötelezettség megszegése pénzbüntetést von maga után. 
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Terhelési eljárás bankbetéti szerviz 
(vállalkozások közötti SEPA közvet-
len terhelés)  

Ebben az eljárásban a Toll Collect gon-
doskodik a betét időben történő ál-
landó feltöltéséről – a vállalkozások 
közötti SEPA közvetlen terhelésnek 
köszönhetően teljesen kényelmesen. A  
Toll Collect naponta összehangolja az ügy-
fél betéti számláján található betétet az 
ügyfél aktuális menetteljesítményével. A  
Toll Collect időben, még a betét teljes 
felhasználása előtt az ügyfél bankszámlá-
jának terhére csoportos beszedést kezde-
ményez. Az ügyfél eldöntheti, hogy betéti 
számláját a következő 14 vagy 30 napra 
szeretné-e feltölteni.

Előnyök:
 J nincs biztosíték,
 J nincs fizetőképesség-vizsgálat,
 J nincs betéthiány miatti járműkészü-

lék-letiltás,
 J nem fordul elő, hogy a járműkészülék 

használatát díjköteles eljárással kell 
engedélyezni,

 J az autópályadíj közvetlen elszámolása 
a Toll Collecttel,

 J előzetes értesítés e-mailben a terhelés 
mértékéről és időpontjáról,

 J a közvetlen terhelés rendezése 14 vagy 
30 napra előre.

Erre vonatkozóan további információ a 
www.toll-collect.de/direct-debit oldalon 
vagy közvetlenül a Toll Collect ügyfélszol-
gálatától kapható.

6.1  Fizetési módok regisztrált ügy-
feleknek

A Toll Collectnél regisztrált ügyfelek 
előnyben részesülnek azáltal, hogy külön-
böző autópályadíj-fizetési módokat ve-
hetnek igénybe.

6.1.1  Bankbetét-elszámolásos eljá-
rás a Toll Collectnél

Amennyiben az ügyfél az autópályadíjat 
közvetlenül a Toll Collect részére kívánja 
megfizetni, a következő lehetőségek közül 
választhat:

Bankbetéti elszámolás  
(előre történő átutalás)

Az ügyfél időben, előre befizeti a  
Toll Collectnél lévő betéti számlájára az 
előreláthatólag esedékes autópályadíjat. 
Az átutaláshoz „Felhasználási célként“ a 
használói számot kell megadni, és az ösz-
szeget a következő bankszámlaszámra 
kell átutalni:
 
Címzett: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift-kód: WELADEDD
 
A betéti állomány telefonon keresztül 
bármikor lekérdezhető a Toll Collect ügy-
félszolgálatától, de a műszaki adottságok 
miatt a lekérdezés időpontjában a tényle-
ges betétállomány a lekérdezés szerinti-
től eltérhet.

6
FIZETÉSI MÓDOK

Az autópályadíj az alábbi fizetési módok 
alkalmazásával egyenlíthető ki:

Regisztrált ügyfelek

Bankbetét-elszámolásos eljárás a  
Toll Collectnél

J   Bankbetéti elszámolás  
(előre történő átutalás)

J   Terhelési eljárás bankbetéti szerviz 
(vállalkozások közötti SEPA közvetlen 
terhelés)

Egyéb fizetési módok

J  Hitelkártyák

J  Tankolókártyák

J  LogPay rendszer

Nem regisztrált ügyfelek/Foglalási 
profillal rendelkező nem regisztrált 
ügyfelek

J  Készpénz

J  paysafecard

J  Hitelkártyák

J  Tankolókártyák
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6.1.2 Egyéb fizetési módok

Ezen túlmenően, az autópályadíj pénz-
forgalmi szolgáltatón keresztül is ki-
egyenlíthető. Ez esetben a pénzforgalmi 
szolgáltató garantálja a Toll Collect felé 
az esedékes díjfizetési követelések ren-
delkezésre álló időkereten belüli ki-
egyenlítését.

Hitelkártyák  

A hitelkártyával történő autópályadíj-fi-
zetésnél az ügyfél először szerződést köt 
a Toll Collect által elfogadott valamelyik 
hitelkártya-kibocsátóval. Ezt követően az 
ügyfél az autópályadíjat a hitelkártya-ki-
bocsátóval megkötött hitelkártya-szerző-
dés szerint számolja el a Toll Collect felé. 
A hitelkártya-kibocsátótól függően létezik 
Prepaid és Postpaid elszámolási lehető-
ség is, vagyis az autópályadíj kiegyenlíté-
se a díjköteles útszakaszok használata 
előtt vagy után történik.  

Tankolókártyák  

A tankolókártyával történő autópálya-
díj-fizetésnél az ügyfél először szerző-
dést köt a Toll Collect által elfogadott 
valamelyik tankolókártya-kibocsátóval. 
Ezt követően az ügyfél az autópályadíjat 
a tankolókártya-kibocsátóval megkötött 
tankolókártya-szerződés szerint számolja 
el a Toll Collect felé. 

Az arra vonatkozó információ, hogy a 
Toll Collect melyik hitel- és tankolókár-
tyákat fogadja el, bármikor lehívható a  
Toll Collect www.toll-collect.de honlap-

járól vagy megtudható az ügyfélszolgálat 
munkatársaitól. 

LogPay eljárás  

A LogPay eljárással történő autópálya-
díj-fizetésnél az ügyfél először szerződést 
köt a LogPay-Financial Services-zel. Ezt 
követően az ügyfél az autópályadíjat a 
LogPay Financial Services-en keresztül 
fizeti meg a Toll Collect felé.

További információ a szolgáltató webol-
dalain található.  

6.2  Fizetési módok nem regisztrált 
ügyfelek/foglalási profillal ren-
delkező, nem regisztrált ügyfe-
lek számára

A nem regisztrált ügyfelek és a foglalási 
profillal rendelkező ügyfelek az alkalma-
zásban történő kézi foglalás során (2018. 
év elejétől) az online foglalásnál, illetve 
a díjbeszedő termináloknál különféle fi-
zetési módok közül választhatnak.

6.2.1 Készpénz

A régi díjbeszedő terminálokon az ügyfe-
lek az autópályadíjat euróban és az adott 
telephely szerinti ország pénznemében 
fizethetik meg. A visszajáró pénzösszeg 
euróban kerül visszafizetésre. A régi kül-
téri díjbeszedő terminálok (outdoor ter-
minálok) esetében vegye figyelembe, 
hogy euróban, vagy adott esetben a min-
denkori ország pénznemében csak papír-
pénzzel lehet fizetni.

Az 1100 továbbfejlesztett új díjbeszedő 
terminál közül 800 terminálnál az ügyfe-
lek 2017 decemberétől az autópályadíjat 
készpénzben, a bérlő által elfogadott 
pénznemben fizethetik meg.  

6.2.2 paysafecard

A műszaki fejlesztés eredményeként a 
Toll Collect az új, kézi foglalási eljárásban 
egy, a piacon már jelen lévő, az előrefi-
zetés elvén működő elektronikus fizetési 
eszközt kínál. Ennek használatával az 
ügyfelek 2017 decemberétől a foglalása-
ikat PC-n, okostelefonon, táblagépen, a 
termináloknál vagy – a 2018. év elejétől – 
alkalmazáson keresztül is kifizethetik. Az 
ügyfél készpénz ellenében paysafecardot 
vásárol a paysafecard-értékesítő helye-
ken, például benzinkutaknál, postahiva-
talokban vagy trafikokban. Az esedékes 
autópályadíj egyszerűen, online módon, 

a 16 számjegyű paysafecard PIN-kód meg-
adásával fizethető ki.

6.2.3 Tankoló- és hitelkártyák

Szintén készpénz nélkül, tankolókártyával 
és hitelkártyával lehet fizetni valamennyi 
kézi foglalási mód alkalmazása esetében 
is. Az arra vonatkozó információ, hogy a 
Toll Collect mely kártyákat fogadja el, 
bármikor lekérhető a www.toll-collect.de 
honlapról vagy megtudható az ügyfélszol-
gálat munkatársaitól. 
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7.1 Rendszeres díjkimutatás

Minden regisztrált ügyfél rendszeresen, 
jelenleg havonta, egyszer díjkimutatást 
kap. Ez tartalmazza az elszámolási idő-
szakban keletkezett autópályadíjak ösz-
szegét, valamint ennek a levegőszennye-
zés miatti hányadát. Bizonyos esetekben 
a díjkimutatás egy korábbi elszámolási 
időszak addig el nem számolt követelése-
it is tartalmazhatja.

A díjkimutatást az ügyfél a Toll Collect 
ügyfélkapun keresztül megtekintheti vagy 

kérheti a postai kézbesítését is. Ezenkí-
vül az ügyfél külön kérésre – szintén az 
ügyfélkapun vagy postán – térítésmen-
tesen egyedi menetkimutatást is kap. Az 
egyedi menetkimutatás a megtett díjkö-
teles utak részletes felsorolásából áll, 
ezáltal az egyes útdíjösszegek pontosan 
követhetők. A későbbiekben úgyneve-
zett részletes útvonaladatok is rendel-
kezésre állnak majd, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az ügyfél lehívja az egyedi 
foglalási számokat, és áttekinthesse a 
megtett útszakaszok részletes listáját és 
az egyes útszakaszokhoz tartozó költsé-
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geket. Ezek az útvonaladatok kizárólag a  
Toll Collect ügyfélkapun keresztül érhetők 
el. A díjkimutatásra, az egyedi menetki-
mutatásra és a részletes útvonaladatokra 
vonatkozó magyarázatok az interneten, a  
www.toll-collect.de cím alatt találhatók.

7.2 Külön kimutatás

A rendszeres díjkimutatás mellett előfor-
dulhat, hogy külön kimutatás is készül.

Jelenleg külön kimutatás három okból ké-
szíthető:

 J Ha az ügyfélszámla egyenlege negatív 
lesz: A kimutatáson a „Sonderaufstel-
lung” (Külön kimutatás) megjegyzés 
szerepel.

 J A fizetési mód megváltozik: Ekkor a ki-
mutatáson a „Sonderaufstellung nach 
Zahlwegwechsel” (Fizetetési mód meg-
változását követő külön kimutatás) 
megjegyzés szerepel.

 J A fizetési szolgáltatóval havi megálla-
podás alapján megállapított értékha-
tár elérésekor: Ekkor a kimutatáson a 
„Sonderaufstellung” (Külön kimutatás) 
megjegyzés szerepel.

A külön kimutatás információtartalma 
mindhárom esetben megegyezik a rend-
szeres díjkimutatáséval.

7.3 Díjkimutatási reklamáció

A díjkimutatással kapcsolatos kérdések 
esetén az ügyfél írásban vagy telefonon 
a Toll Collect ügyfélszolgálat munka-
társaihoz fordulhat. Reklamáció csak a 
díjkimutatás kézbesítését követő két hó-

napon belül, írásban lehetséges. Ehhez a  
Toll Collect egy formanyomtatványt bo-
csát rendelkezésre. A formanyomtatvány 
a www.toll-collect.de címről tölthető le 
vagy az ügyfélszolgálattól igényelhető. 
Két hónap elteltével a szövetségi távol-
sági úthasználati díjtörvény (BFStrMG) 
értelmében az adatok törlésre kerülnek.

7.4  Az autópályadíjjal kapcsolatos 
pótszolgáltatások

Autópályadíjjal kapcsolatos pótszolgál-
tatásnak tekintendő minden, az elszámo-
lási időszakban a Toll Collecttől igénybe 
vett szolgáltatás, mint pl. díjkimutatá-
sok vagy egyedi menetkimutatásokról 
történő másolatkészítés. Ezenfelül pl. a 
járműkészülék elvesztéséből eredő kár-
térítési követeléseket is autópályadíjjal 
kapcsolatos pótszolgáltatásként szám-
lázzuk ki. Az autópályadíjjal kapcsolatos 
járulékos szolgáltatásokra és az ezekért 
fizetendő díjakra vonatkozó részletes 
tájékoztatás a szolgáltatások leírásában 
és az árlistában, mindegyik esetben a  
www.toll-collect.de címen található.

Az autópályadíjjal kapcsolatos pótszol-
gáltatás elszámolása alapvetően a díjki-
mutatástól elkülönítve történik, vagyis az 
ügyfél a pótszolgáltatásról külön számlát 
kap. A kézbesítés módja megegyezik a díj-
kimutatás kézbesítésére kiválasztott 
módszerrel. A fizetés rendszerint az ügy-
féllel megállapodott fizetési módon tör-
ténik. Ezalól kivételt képez a bankbetéti 
elszámolás. Ebben az esetben a fizetendő 
összeget egy, az autópályadíj elszámolá-
sára szolgáló tényleges betéti számlától 
elkülönített számlára kell átutalni.
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lősségi kör kiterjed a meg nem fizetett 
vagy a nem megfelelő összegben megfi-
zetett autópályadíjak utólagos beszedé-
sére is. E magas szintű feladatot a  
Toll Collect a szövetségi államtól vette át.

A díjellenőrzéseket éjjel és nappal, a hét 
minden napján, a teljes díjköteles útháló-
zaton végzik.

8.1 Automatikus ellenőrzések

Az automatikus ellenőrzéseket az autópá-
lyákon 300 ellenőrzőhídon, valamint a 
szövetségi országutakon 2018. július 1-jé-
től mintegy 600 ellenőrzőoszlop segítsé-
gével hajtják végre. A két ellenőrzési esz-
köz működési elve hasonló. A forgalom-
ban ellenőrzik, hogy a díjköteles járművek 
után az autópályadíjat szabályszerűen 
megfizetik-e. 

Amennyiben a jármű fel van szerelve jár-
műkészülékkel, és az be van kapcsolva, 
úgy ellenőrzésre kerül, hogy a járműké-
szüléken a megfelelő tengelyszámot és az 
aktuális súlyt állították-e be. A járműké-
szülék nélküli díjköteles járművek eseté-
ben a Toll Collect számítógépes központja 
a rendszám alapján megállapítja, hogy 
van-e érvényes foglalás. A jármű ellenőr-
zőoszlopnál történő ellenőrzésére vonat-
kozóan a szövetségi távolsági úthasznála-
ti díjtörvény (BFStrMG) az ellenőrzőhidak-
ra vonatkozó szabályokhoz hasonlóan 
szigorú előírásokat tartalmaz. Az ellenőr-
zőközpontokba kizárólag azon díjköteles 
járművek adatait továbbítják, amelyek 
megengedett teljes súlya legalább 
7,5 tonna, és amelyeknél fennáll a díjfize-
tés elmulasztásának vagy a díj helytelen 

összegben való megfizetésének gyanúja. 
Valamennyi egyéb adat azonnal törlésre 
kerül.

Ha felmerül a díjkötelezettség elleni vét-
ség gyanúja, akkor a Toll Collect elvégzi a 
szükséges meghallgatásokat, és szükség 
esetén az utólagos díjbeszedést. A bünte-
tés szempontjából releváns információ-
kat a Toll Collect a Szövetségi Teherforgal-
mi Hivatalhoz (BAG) továbbítja.

8.1.1  Az ellenőrzőoszlopok 2018. jú-
lius 1-jétől ellenőrzik az autó-
pályadíjat a szövetségi or-
szágutakon

A szövetségi országutakon az ellenőr-
zőoszlopok az útpálya mellett felállított, 
fixen rögzített berendezések. Az oszlopok 
a jármű elhaladásakor ellenőrzik, hogy a 
jármű díjköteles-e, és hogy az autópálya-
díj-fizetés szabályosan megtörtént-e. Mű-
szaki tekintetben az ellenőrzőoszlopok 
hasonló funkcionalitásúak, mint az autó-
pályákon felszerelt ellenőrzőhidak. A jár-
mű ellenőrzőoszlop melletti elhaladása-
kor felvétel készül a teljes járműről, az 
oldaláról és a rendszámtáblájáról. A jár-
műkészülék automatikus eljárás kereté-

A díjkötelezettség ellenőrzésére irányuló 
feladatokat a Toll Collect és a Szövetségi 
Teherforgalmi Hivatal (BAG) megosztja 
egymás között. A Szövetségi Teherforgal-
mi Hivatal (BAG) ellenőrzi a járműveket a 
folyamatos forgalomban, az autópályá-
kon és a szövetségi országutakon. A Szö-
vetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) mun-
katársainak ezenkívül lehetőségük van 
arra, hogy a díjköteles járműveket az elle-
nőrzőhidak után elhelyezkedő parkolóhe-

lyekre tereljék és stacioner ellenőrzésnek 
vessék alá. A Szövetségi Teherforgalmi 
Hivatal (BAG) ezen túlmenően közvetlenül 
a fuvarozó cégeknél is folytathat üzemi 
ellenőrzéseket. A szabálysértési eljáráso-
kat alapvetően a Szövetségi Teherforgal-
mi Hivatal (BAG) indítja el és folytatja le.

A Toll Collect felelős az ellenőrzőhidakon 
vagy ellenőrzőoszlopok útján végrehaj-
tott automatikus ellenőrzésekért. E fele-

8
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ben elküldi az ellenőrzőoszlopoknak a 
beállított és a járműkészülékben tárolt 
adatokat. A továbbítandó adatok helyes-
ségéért a fuvarozó cég és a járművezető 
felel. Amennyiben valamennyi adat a va-
lóságnak megfelelő, és az autópályadíj 
szabályszerűen megfizetésre került, úgy a 
képeket törlik.

A jármű ellenőrzőoszlopnál történő elle-
nőrzésének esetére a szövetségi távolsági 
úthasználati díjtörvény (BFStrMG) szerinti 
ugyanolyan szigorú szabályok vonatkoz-
nak, mint az ellenőrzőhidaknál végzett 
ellenőrzésekre. A szövetségi távolsági út-
használati díjtörvény (BFStrMG) 7. §-ának 
(2) bekezdése említi az ellenőrzések kere-
tében rögzíthető adatokat. A jelenlegi el-
járással egyező módon, az ellenőrző köz-
pontokba kizárólag azon díjköteles jár-
művek adatait továbbítják, amelyek meg-
engedett teljes súlya legalább 7,5 tonna, 
és amelyeknél fennáll a díjkötelezettség 
elleni vétség gyanúja, majd az eljárás le-
zárultával az adatok törlésre kerülnek. 
Amennyiben az ügyfél az autópályadíjat 
megfizette, úgy az adatok azonnal, még az 
ellenőrzőoszlopból törlésre kerülnek. 

Az ellenőrzőoszlopok kizárólag azt elle-
nőrzik, hogy a legalább 7,5 tonna megen-
gedett teljes súlyú díjköteles járművek 
után szabályszerűen megfizették-e az au-
tópályadíjat. Az ellenőrzőoszlopok kék 
színűek, és csaknem négy méter magasak. 
Már 2017-ben megkezdődött több mint 
600 ellenőrzőoszlop létesítése.   

8.2 Stacioner ellenőrzések

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 

munkatársaiból álló ellenőrző csoportok 
az ellenőrzőhidak vagy ellenőrzőoszlopok 
után elhelyezkedő parkolókba terelhetik 
azokat a járműveket, akiknél fennáll a 
díjfizetés elmulasztásának vagy helytelen 
díjösszeg megfizetésének lehetősége. Eh-
hez rendelkezésükre állnak azon jármű-
vek adatai, amelyek esetében az automa-
tikus ellenőrzés során nem sikerült kétsé-
get kizáróan megállapítani, hogy az autó-
pályadíj megfizetése szabályszerűen 
megtörtént. A Szövetségi Teherforgalmi 
Hivatal (BAG) munkatársai ezeket a jár-
műveket megállítják, és azonnal, még a 
helyszínen tisztázzák a tényállást, utólag 
beszedik a díjat és szükség esetén pénz-
bírságot szabnak ki.

8.3 Mobil ellenőrzések

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
mintegy 300 mobil ellenőrzőcsoportja éj-
jel-nappal ellenőrzi az autópályadíj sza-
bályszerű befizetését. Így a díjköteles út-
hálózat egészére kiterjedő és rugalmas 
ellenőrzés biztosítható. A mobil csopor-
tok olyan ellenőrzőjárművekkel közleked-
nek, amelyek működési elve az ellenőrző-
hidakéhoz és az ellenőrzőoszlopokéhoz 
hasonló. Ha kétségek merülnek fel az au-
tópályadíj szabályszerű megfizetésével 

kapcsolatban, a járművet a következő 
parkolóhelyen kiterelik. Amennyiben a 
díjkötelezettség elleni vétség gyanúja be-
bizonyosodik, úgy a Szövetségi Teherfor-
galmi Hivatal (BAG) ellenőrző csoportjai a 
helyszínen utólag beszedik az autópálya-
díjat, és szabálysértési eljárást indítanak. 
A külföldi járművek vezetőitől a tovább-
haladás előtt a ki nem fizetett autópálya-
díj mellett a várható pénzbírság, valamint 
a felmerült költségek összegének megfe-
lelő biztosítékot szednek be.

8.4 Üzemi ellenőrzések

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
munkatársai országszerte szúrópróbasze-
rűen üzemi ellenőrzéseket végeznek. Az 
ellenőrzésre kerülő fuvarozó cégeket vé-
letlenszerűen vagy konkrét gyanú esetén 
választják ki. Az üzemi ellenőrzések során 
például a fuvarokmányok és a tankolási 
bizonylatok alapján ellenőrzik, hogy az 
autópályadíjat a múltban szabályszerűen 
megfizették-e.   

A díjkötelezettség elleni vétség kö-
vetkezményei

Ha az autópályadíj szabályszerű megfize-
tése nem volt megállapítható, azt a tény-
legesen megtett díjköteles útszakaszra 
utólag beszedik. Amennyiben ez a tényle-
gesen megtett útszakasz nem állapítható 
meg, akkor az autópályadíjat utólag, me-
netenként 500 kilométer útszakaszra vo-
natkozóan állapítják meg.

A Szövetségi Teherforgalmi Hivatal (BAG) 
kiértékeli a büntetés szempontjából rele-
váns információkat, és adott esetben 
pénzbüntetési eljárást indít. Pénzbírság 
20.000 euróig terjedő összegben szabha-
tó ki.
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tok a törvény módosítását követően is 
kizárólag a törvényben meghatározott 
célokra – vagyis az autópályadíj-beszedés 
és a díjellenőrzés céljára – használhatók 
fel. Harmadik felek számára történő to-
vábbadásuk kifejezetten tilos. 

A Toll Collect az útdíjrendszer fejleszté-
sének keretében is az adatcsökkentés és 
az adattakarékosság elvét vallja. Ennek 
érdekében a mérnökök és a szoftver-
fejlesztők szorosan együttműködnek az 
adatvédelmi szakemberekkel.

A jövőben már nem a járműkészülék 
számítja ki az útdíj összegét, hanem ez a 
számítás központilag, a Toll Collect szá-
mítógépes központjában történik. Ehhez 
a járműkészülék késleltetve és titkosítva 
elküldi a menetadatokat a számítógépes 
központnak. A számítógépes központ-
ban meghatározott műszaki beállítások 
alapján különbséget tesznek a díjköteles 
és a nem díjköteles szakaszok között. A 
díjköteles szakaszokat hozzárendelik a 
járművekhez. Az ügyfél által megadott 
olyan paraméterekből, mint például a 
károsanyag-kategória és a tengelyszám, 
kiszámítják az útdíj összegét. A nem díj-
köteles szakaszokat a rendszer azonnal 
figyelmen kívül hagyja és törli. 

A Toll Collect számítógépes központjában 
a jogosultságok szigorú szabályozásával 
gondoskodnak arról, hogy az adatokhoz 
csak az üzemeltetést ellátó adminiszt-
rátorok férjenek hozzá. Alapvetően a 
következők érvényesek: Az összegyűjtött 
adatokat kizárólag a díjelszámoláshoz 
használják fel, majd törlik.

Az adatvédelemmel kapcsolatos rész-
letes információk a Toll Collect a  
www.toll-collect.de címen elérhető web-
oldalán találhatók.

A törvényalkotó 2004 óta ügyel az átfogó 
adatvédelemre. A tgk.-útdíj esetében szi-
gorú rendelkezések biztosítják a magas 
szintű az adatvédelmet. Alapvető intézke-
dés az adathasználat célhoz kötése, az 
adathasználatot követően az adatok 
azonnali törlése, valamint az adatok har-
madik felek számára történő továbbadá-
sának tilalma. Mindez azt jelenti, hogy az 
adatokat nem lehet lefoglalni.   

A műszaki fejlődés és az adatvéde-
lem kéz a kézben jár

A tgk.-útdíjnak a 40.000 kilométer hosz-
szúságú szövetségi országúthálózatra 
való kiterjesztéséről hozott törvényhozói 
döntés következtében tovább kellett fej-
leszteni a műholdas támogatású útdíj-
rendszert. Ahogyan most is, a jövőben 
is be kell tartani a módosított szövet-
ségi távolsági úthasználati díjtörvény  
(BFStrMG) szigorú előírásait. Az útdíjada-

9
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A Toll Collect ügyfélszolgálat munkatársai 
hétfőtől péntekig, 7-től 19 óráig érhetők el. 

Kérjük, a Németországon belüli 
hívásokhoz a következő számot tárcsázza: 

Telefon: 0800 222 26 28*

Németországon kívüli hívásokhoz 
pedig a következő számot:  

Telefon: 00800 0 222 26 28*   

10
SZERVIZ ÉS KAPCSOLAT

Munkatársaink a tgk.-útdíjrendszerrel 
kapcsolatos minden kérdésre választ ad-
nak, függetlenül attól, hogy a foglalási 
módokról, a regisztrációról vagy a jármű-
készülék beszereléséről, esetleges pana-
szokról vagy reklamációkról, a járműké-
szülék elvesztéséről vagy szerződésmó-
dosításokról van-e szó.

A Toll Collect ügyfélszolgálat faxon, levél-
ben vagy e-mailben is elérhető. Az ügyin-
tézés német, angol, francia és lengyel 
nyelven lehetséges. Továbbá az interne-
ten, a www.toll-collect.de címen rendel-
kezésére áll egy online kapcsolatfelvételi 
formanyomtatvány is. Itt további tájékoz-
tató anyagok igényelhetők.

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Németország

Fax: +49 180 1 22 26 28 **

info@toll-collect.de
www.toll-collect.de

* ingyenes; a mobildíjak eltérhetnek 

**  Németországon belül: Vezetékes hálózati díj 3,9 cent/perc; 

mobilhálózati díj max. 42 cent/perc
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A Toll Collect felhívja a figyelmet arra, 
hogy a jelen tájékoztatóban szereplő ki-
jelentések vonatkozásában fenntartja a 
módosítás jogát, amennyiben azok nem 
a folyamatos változtatást igénylő körül-
ményekre vonatkoznak. Ez különösen a 
szervizpartnerekre és az díjbeszedő he-
lyek hálózatára vonatkozó információkat 
érinti.

A Toll Collect GmbH, valamint képviselő-
inek, teljesítési és ügyintézési partnerei-
nek a jelen használói tájékoztatóra vonat-
kozó felelőssége kizárólag szándékosság 
vagy súlyos gondatlanság esetén vehető 
figyelembe. Egyebekben minden fele-
lősség kizárt. A felelősség kizárása nem 
vonatkozik a Toll Collect GmbH, valamint 
képviselőinek, teljesítési és ügyintézési 
partnereinek élet, testi épség és egészség 
sérelmével kapcsolatos kártérítési fele-
lősségére, valamint a termékfelelősségi 
törvényben rögzített felelősségére.

A használói tájékoztató érvényes példá-
nya az interneten, a www.toll-collect.de 
címről díjmentesen letölthető.  

Általános Üzleti Feltételek

A Toll Collect GmbH általános üzleti fel-
tételei megtalálhatók az interneten, a  
www.toll-collect.de címen.
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Megbízó:


