
Károsanyag-kategóriák az az autópályadíj mértékét megállapító rendelet szerint

A kategória B kategória C kategória D kategória

2009. jan. 1-től S5,
EEV 1-es kategória

S4,
S3 2-es, 3-as vagy 4-es 

PMK-val 4

S3 PMK nélkül,
S2 1-es, 2-es, 3-as vagy 

4-es PMK-val

S2 PMK nélkül, S1 és 
járművek, amelyek nem 
tartoznak károsanyag-

kategóriához

A károsanyag-kategóriák hozzárendelésének változása a PMK* által

PMK nélkül 1-es PMK 2-es PMK 3-es PMK 4-es PMK

S3 C kategória C kategória B kategória B kategória B kategória

S2 D kategória C kategória C kategória C kategória C kategória

Autópálya-díjtételek kilométerenként

2009. jan. 1-től 2011. jan. 1-től

A kategória S5,
EEV 1-es kategória

3 tengelyig 0,141  € 0,140  €

4 tengelytől 0,155  € 0,154  €

B kategória S4, 
S3 2-es, 3-as vagy 4-es PMK-val

3 tengelyig 0,169  € 0,168  €

4 tengelytől 0,183  € 0,182  €

C kategória S3 PMK nélkül, 
S2 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es 

PMK-val

3 tengelyig 0,190  € 0,210  €

4 tengelytől 0,204  € 0,224  €

D kategória S2 PMK nélkül, S1 és járművek, 
amelyek nem tartoznak 

károsanyag-kategóriához

3 tengelyig 0,274  € 0,273  €

4 tengelytől 0,288  € 0,287  €

Az autópálya-díjrend szerinti károsanyag-kategóriák meghatározása 2009. január 1-jétől

Károsanyag-kategória 
a forgalmi engedély I. része / tgk-adókivetés

Autópálya-díjrend szerinti károsanyag-kategória 
díjbeszedő terminálok / internet számára

EEV 1-es kategória 6

S5 5

S4, S3 2-es, 3-as vagy 4-es PMK-val 4

S3 PMK nélkül, S2 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es PMK-val 3

S2 PMK nékül 2

S1 és járművek, amelyek nem tartoznak károsanyag-kategóriához 1

1-2. oldal 11/2008-es helyzet, H

*  PMK – részecskecsökkentési kategóriák a részecske-kibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok.  
A díjköteles (nehéz) haszonjárművek vonatkozásában általában az 1-es vagy 2-es PMK részecskecsökkentési kategória jön szóba. 

Előnyösebb autópályadíj-tételek részecskecsö-
kkentő rendszer beszerelése után 2009. január 1-jétől

A megváltoztatott autópálya-díjtételek áttekintése:

H



2-2. oldal 11/2008-es helyzet, H

*  PMK – részecskecsökkentési kategóriák a részecske-kibocsátás csökkentésére szolgáló kiegészítő felszerelési standardok.  
A díjköteles (nehéz) haszonjárművek vonatkozásában általában az 1-es vagy 2-es PMK részecskecsökkentési kategória jön szóba. 

Előnyösebb autópályadíj-tételek részecskecsö-
kkentő rendszer beszerelése után 2009. január 1-jétől

Eljárás a részecskecsökkentő rendszerek figyelembevételére

Az új autópálya-díjtételek szerint az utólag részecskecsökkentő rendszerrel felszerelt tehergépkocsik e korszerű 
és károsanyagszegény kipufogógáz-technikának köszönhetően kevesebbet fizetnek, mint a nagy emissziót okozó 
gépjárművek. Ezért az S2-es károsanyag-kategóriájú gépjárművek az 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es részecskecsök-
kentési kategóriával (PMK*) kombinálva a C kategória előnyösebb díjtételeit vehetik igénybe. Az S3-as 
károsanyag-kategórájú gépjárművek a 2-es, 3-as vagy 4-es részecskecsökkentési kategóriával (PMK*) kombinál-
va a B kategória szerinti díjakat fizetik.

Eljárás a Toll Collectnél regisztrált gépjárművek esetében:

Annak érdekében, hogy a részecskecsökkentő rendszer beszerelése után igénybe lehessen venni a kedvezőbb 
autópályadíj-tételeket, a szállítmányozó és logisztikai vállalatok a Toll Collectnél átjelentik az érintett tehergép-
kocsikat. Mostantól kezdve minden regisztrált ügyfél rendelkezésére áll a „Járműadatok változása” aktualizált 
formanyomtatvány a Toll Collect internetoldalán. Ezt a formanyomtatványt kitöltve és aláírva el kell küldeni a 
Customer Service-nek (címe: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin). A megtörtént 
átjelentés után a szállítmányozó vállalatok az On-Board Unit nélküli regisztrált gépjárművekhez új járműkártyát 
kapnak.

Eljárás a Toll Collectnél regisztrált és On-Board Unit fedélzeti készülékkel felsze-
relt gépjárművek esetében: 

A regisztrált és On-Board Unit fedélzeti készülékkel felszerelt gépjárművek esetében ugyancsak ki kell tölteni a 
„Járműadatok változása” formanyomtatványt és aláírva el kell küldeni a Toll Collectnek. Ha megtörtént az átjelen-
tés a Toll Collectnél, akkor a vállalat írásbeli igazolást kap a Customer Service-től. Az értesítés megérkezése után 
28 napon belül fel kell keresni egy szervizpartnert, aki az új károsanyag-kategóriát tárolja a járműkészülékben. 
Mihelyt bevitték az új adatokat az On-Board Unit fedélzeti készülékbe, az előnyösebb tarifák szerint történik a 
megtett kilométerek elszámolása. Ezt követően a Toll Collect új járműkártyát küld a vállalatnak.

Eljárás nem regisztrált járművek esetében:

Ha az autópályadíjat kizárólag díjbeszedő terminálokon fizetik, úgy a gépjárművezetők az autópálya-díjrend sze-
rinti károsanyag-kategóriára vonatkozó kérdésre a kedvezőbb kategóriát adják meg, amennyiben a tehergépko-
csi az S2-es vagy S3-as kategóriához tartozik és a megkövetelt fizetéscsökkentési kategóriák egyikével rendelke-
zik: Az S2-es károsanyag-kategóriájú gépjárművek esetében az 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es PMK-val kombinálva az 
autópálya-díjrend szerinti 3-as károsanyag-kategóriát adják meg. Az S3-as károsanyag-kategóriájú gépjárművek 
esetében a 2-es, 3-as vagy 4-es PMK-val kombinálva az autópálya-díjrend szerinti 4-es károsanyag-kategóriát ad-
ják meg.

H


