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TEHERGÉPJÁRMŰ ÚTHASZNÁLATI ILLETÉK 
JELLEMZŐK 

1. Mi a tehergépjármű úthasználati illeték? 
A tehergépjármű úthasználati illeték olyan időalapú díj, amelyet 
valamennyi, 12 000 kg-ot meghaladó tehergépjárműnek meg kell 
fizetni az Egyesült Királyság közútjain1

2. Ki fizetheti az úthasználati illetéket? 

.  

Külföldi tehergépjárművek esetében az úthasználati illetéket az 
üzemeltető, vezető vagy foglalás ügynök fizetheti.  

3. Mi minősül külföldi tehergépjárműnek? 
Minden olyan tehergépjármű, amely nincs regisztrálva az Egyesült 
Királyságban. Ide tartoznak a Man Szigeten és a Csatorna-szigeteken 
regisztrált tehergépjárművek. 

4. Kinek a felelőssége a külföldi 
tehergépjárművek után megfizetni az 
úthasználati illetéket? 

Az Egyesült Királyságban nem regisztrált tehergépjárművek esetében 
a gépjárművezető és az üzemeltető együttesen felelős. Az 
úthasználati illetéket azelőtt kell megfizetni, hogy a jármű használná az 
Egyesült Királyság útjait.  

                                                 
1 Korlátozott számú kivétel van, beleértve a mutatványosok járműveit és a gépjárművezetés oktatáshoz 
használt járműveket.  
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5. Mikor kell elkezdenem fizetni az úthasználati 
illetéket? 

Az úthasználati illeték valamennyi, az Egyesült Királyság közútjait 
használó, 12 tonnát meghaladó tehergépjárműre érvényes 2014. 
április 1. után. Internetes fizetési portál jön létre a határidő előtt, így 
előre fizethető az úthasználati illeték. 

6. Az utazás mely pontjánál kell úthasználati 
illetéket fizetnem? 

Be kell fizetnie a tehergépjármű úthasználati illetéket, mielőtt 
használja az Egyesült Királyság közútjait. 
Érvényes úthasználati illetékfizetés szükséges minden olyan nap után, 
amelyen a gépjárművet az Egyesült Királyságban üzemeltetik. Az 
úthasználati illeték nem fizethető visszamenőlegesen (a londoni 
dugódíjhoz hasonlóan). Ha megfelelő úthasználati illetékfizetés nélkül 
használ tehergépjárművet az Egyesült Királyságban, azzal 
bűncselekményt követ el.  

7. Mikor indul és fejeződik be a nap? 
Az úthasználati illeték időalapú díj, amelyet napra vagy több napra 
(hétre, hónapra vagy évre) kell megfizetni. Fizetési szempontból a nap 
éjféltől (00:00:00) másnap éjfél előtti egy percig tart (23:59:59). 
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8. Csökken az általam fizetendő napi úthasználati 
illeték, ha gyakran látogatok 
tehergépjárművemmel az Egyesült 
Királyságba, vagy néhány napnál hosszabb 
ideig maradok ott? 

Igen. Hosszabb idejű úthasználati illetékfizetés esetén engedményes 
tarifák vannak.  

9. Honnan tudom, mi a legalacsonyabb 
úthasználati illeték az általam megállapítandó 
időszakra? 

A külföldi üzemeltetői fizetőrendszer automatikusan azonosítja ezt az 
Ön számára a fizetési eljárás részeként. 

10. Ha éves úthasználati illetéket fizet, mikor kell a 
pénzt átutalnia? 

A teljes összeget előre kell fizetnie2

11. Az úthasználati illeték naptári hétre, hónapra 
vagy évre vonatkozik? 

. 

Nem, az úthasználati illeték gördülő időszakra vonatkozik, amely az 
úthasználati illetékfizetés napján éjféltől kezdődik, és az úthasználati 
illeték lejárati napján éjfél előtt egy másodperccel fejeződik be. 

                                                 
2 Egyes fizetési csatornák, például banki utalás esetén akár 8 napos átfutás lehetséges. 
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12. Melyik sávba esik a tehergépjárművem, és 
mennyit kell fizetnem? 

Az internetes fizetési portálon keresztül ellenőrizheti a fizetendő 
összeget. 

13. Kell áfát fizetnem az úthasználati illeték után? 
Nem, a tehergépjármű úthasználati illeték felhasználói díj, és ezért 
nem áfaköteles.  

14. Mi történik, ha a tehergépjármű az Egyesült 
Királyság területén különböző vontatmányokat 
vontat? 

Amennyiben a jármű különböző vontatmányokat vontat az úthasználati 
illetékfizetés időtartama alatt, a fizetési portálon fontos megadni a 
nehezebb kombináció maximális súlyát. 

15. Melyik rendszámot kell megadnom? 
Az úthasználati illeték a merev jármű vagy a vontatóegység 
rendszámára vonatkozik; a vontatmány rendszáma nem használatos. 

16. Kapok nyugtát? 
Amikor weboldalon keresztül fizet, visszaigazoló e-mailt vagy 
szöveges üzenetet kap egyedi fizetési hivatkozási számmal. Ezt annak 
küldjük meg, aki az úthasználati illetéket fizeti. 

Ha értékesítési hely ügynökénél fizet, nyomtatott nyugtát fog kapni. 
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17. Kapok korongot, amit ki kell tennem a 
járművemre? 

Nem, a fizetésnek nincs olyan fizikai jele, mint a papírkorong vagy 
matrica, amit a járműre kell tenni. Ehelyett az úthasználati illetéket 
nyilvánosan elérhető adatbázisban rögzítjük a jármű 
rendszerszámának, mint egyedi azonosítónak a használatával.  

18. Hogyan ellenőrizzem, hogy a jármű után 
érvényes úthasználati illetékfizetés megtörtént-
e, és hogy a megfelelő összeg lett-e befizetve? 

A jármű rendszáma, nemzetisége, a megvásárolt úthasználati illeték 
sáv, az úthasználati illetékfizetés kezdő és záró ideje megtekinthető 
egy nyilvános internetes nyilvántartásban, ahol a rendszám 
megadásával ellenőrizhető a jármű díjfizetési státusza. 
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A TEHERGÉPJÁRMŰ ÚTHASZNÁLATI 
ILLETÉK FIZETÉSE 

19. Hogyan kell fizetnem az úthasználati illetéket? 
A fizetési portálon keresztül felhasználói fiókot hozhat létre, és az itt 
meghatározott járművek után hitelkártyával, előre finanszírozott 
Paypal fiókon keresztül vagy bizonyos üzemanyagkártyákkal fizethet. 
Egyes esetekben banki átutalással is fizethet. 

Másik lehetőségként használhat „Pay and Go” szolgáltatást, amikor a 
fizetést az értékesítési ügynöknél teljesíti hitelkártyával vagy 
készpénzben. A „Pay and Go” az Egyesült Királyságba tett egyszeri 
utazások esetén célszerűbb. 

Telefonon is fizethet hitelkártya használatával. 

20. Létrehozhatok felhasználói fiókot? 
A fizetési portálon keresztül tud felhasználói fiókot regisztrálni és 
beállítani. Ha Önnek 50 vagy több tehergépjárműve van, az adatokat 
egyben feltölthetjük Önnek a tehergépjármű úthasználati illeték 2014. 
április 1-ei bevezetése előtt. Február 1. után regisztrálhat erre a 
szolgáltatásra. Az egyben történő feltöltéshez szükséges adatok 
beérkezésének zárónapja 2014. február 28. 
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21. Milyen előnyei vannak a felhasználói fióknak? 
Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, a gépjárművek alapadatait és a 
fizetési adatokat megőrzi a rendszer. Műveleteinek változásakor 
kezelheti saját fiókját, hogy az úthasználati illeték befizetését 
közvetlenül teljesíteni tudja. Ezzel szemben a „Pay and Go” 
használatakor minden alkalommal újra meg kell adnia az összes jármű 
és fizetési adatot. Felhasználói fiókján keresztül az alábbiakat tudja 
elvégezni: 

• fizetések teljesítése több jármű után 

• visszatérítések fogadása az úthasználati illeték fel nem használt hónapjai után (a 
visszatérítések nem érhetők el „pay and go” rendszerben) 

• emlékeztető fogadása az adott jármű úthasználati illetékének lejárati határidejéről. 

• az úthasználati illetékfizetési dátumok módosítása, ha a jármű felhasználói fiókhoz 
tartozik, amennyiben a módosításokat greenwichi idő szerint 21:00 óráig elvégzi az 
úthasználati illetékfizetés megkezdése előtti napon (ha „pay and go” szolgáltatást 
használ, elveszítheti a kifizetett illetéket). 

22. Ki kezelheti a felhasználói fiókot?  
A felhasználó által meghatározott biztonsági szintek vannak, ami azt 
jelenti, hogy Ön dönti el, megengedi-e járművezetőinek, hogy saját 
maguk fizessenek úthasználati illetéket. Amennyiben a járművezető 
jogosult arra, hogy úthasználati illetéket fizessen, a rendszer nem 
tudja ellenőrizni, hogy milyen úthasználati illetékeket fizetnek. Ha 
azonban Ön mindegyiküknek egyedi felhasználói azonosítót ad, 
nyomon követheti, hogy ki mit fizetett. 

23. Milyen fiókkezelési információkkal 
rendelkezem?  

Ha felhasználói fiókja van, hozzáférhet az ügyletek és fizetési 
előzmények adataihoz. 
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24. Részesülhetek visszatérítésben, ha nincs 
felhasználói fiókom? 

Nem, csak akkor részesülhet visszatérítésben, ha regisztrált 
felhasználói fiókja van, mivel fizetési nyom szükséges ahhoz a 
személyhez, aki eredetileg megvásárolta az úthasználati illetéket. 

Ha közvetlenül fizet, nem tudja módosítani az úthasználati 
illetékfizetési dátumokat vásárlás után. 

25. Ha évente fizettem úthasználati illetéket, és 
ezután eladom a tehergépjárművet, vagy az 
már nincs az Egyesült Királyság közútjain, 
részesülhetek visszatérítésben? 

Ha felhasználói fiókon keresztül vásárolt éves úthasználati illetéket, és 
ezután a tehergépjárművet már nem használja a közutakon vagy 
eladja, visszatérítést kérhet. 

26. Hogyan történik a visszatérítés számítása? 
A visszatérítést az alábbi képlet szerint számítjuk: 

(éves úthasználati illeték/10) x felhasznált hónapok (teljes vagy 
részleges hónap). 

Ha például éves úthasználati illetéket fizetett egy 40 tonnás 
tehergépjármű után 1000 £ összegben, és a tehergépjárművet 
6 hónapig használta eladása előtt, akkor a visszatérítés összege 400 
£. 
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27. Átvihetem az úthasználati illetéket egyik 
járműről a másikra? 

Nem, az úthasználati illeték nem vihető át egyik járműről a másikra. 
Ha lecserél egy járművet, visszatéríthetjük Önnek az eredeti jármű 
úthasználati illetékének fel nem használt részét, és új úthasználati 
illetéket fizethet a cserejármű után. 

28. Milyen fiókkezelési funkciók érhetők el, ha 
regisztrált felhasználói fiókom van? 

Járműadatokat adhat meg vagy törölhet, fizetés elérési engedélyeket 
állíthat be, és meghatározhatja a használni kívánt fizetési csatornát. 

Ha elad egy járművet, törölnie kell a regisztrációját az adatbázisból, 
hogy elkerülhető legyen a kettős fizetés, aminek ellenkező esetben 
fennáll a kockázata. 

29. Hol lesznek az értékesítési helyek, ha a 
tehergépjárművem a kontinentális Európáról 
lép az Egyesült Királyságba? 

Korlátozott számú biztonságos kamion leállóhely lesz, ahol a fizetés 
teljesíthető. Egyes, csatornán átkelő kompokon szintén lesznek 
értékesítési helyek. 
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30. Milyen eszközök állnak rendelkezésemre az 
úthasználati illeték kifizetésére az Egyesült 
Királyságban? 

Az Egyesült Királyság közútjainak használata előtt kell megfizetni az 
úthasználati illetéket. Korlátozott számú kamion leállóhely lesz az 
Egyesült Királyságban, ahol úthasználati illetéket fizethet a következő 
útjához, illetve feltölthet egy meglévő úthasználati illetéket, ha az 
eredetileg tervezettnél hosszabb ideig marad. 

31. Emlékezni fog a fizetőportál a járműadataimra 
az előző Egyesült Királyságon belüli 
utazásból? 

Ha regisztrál a fizetési portálon, a rendszer megőrzi az alap 
gépjárműadatokat, például a rendszerszámot, az úthasználati 
illetéksávot és a származási országot. Ha azonban közvetlenül fizet, 
meg kell ismételnie az eljárást. 

32. Korlátozzák a hitelkártya használatok számát a 
hetenkénti úthasználati illetékfizetések 
esetében? 

Nem, az Eurovignette-től eltérően nincs korlát. 

33. Ha meghibásodik a járművem az Egyesült 
Királyságban, fizetnem kell azokra a napokra 
is, amikor a jármű nem közlekedik? 

Az úthasználati illetéket minden olyan napra fizetni kell, amelyen a 
tehergépjármű üzemel az Egyesült Királyságban. 
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34. Köteles vagyok úthasználati illetéket fizetni, ha 
a jármű az eredetileg tervezettnél hosszabb 
ideig marad az Egyesült Királyságban? 

Az úthasználati illetéket minden további nap után fizetni kell, ameddig 
a járművet az Egyesült Királyságban üzemeltetik. Ha a 
gépjárművezető nem biztos benne, hogy a járműre ki vannak-e fizetve 
a további napok, a nyilvános nyilvántartásban ellenőrizheti. Ha további 
napok szükségesek, a vezető vagy az üzemeltető interneten vagy 
telefonon keresztül végezheti el a feltöltést. Korlátozott számban 
lesznek olyan értékesítési pontok az Egyesült Királyságban, ahol a 
vezető feltöltheti az úthasználati illetékfizetést. Ezeket a helyszíneket 
még meg kell erősíteni. 

35. Mi történik akkor, ha nincs internetelérésem 
vagy vállalati mobiltelefonom? 

Személyes vagy nyilvános telefont vagy nyilvános internetkapcsolattal 
rendelkező helyet kell használnia. 

36. Lesz olyan hívásközpont, amelyet felhívhatok 
fizetés vagy feltöltés céljából? 

Igen. 

37. Fizetnem kell dugódíjat, M6-os útdíjat vagy 
egyéb útdíjat az Egyesült Királyságban, ha 
kifizettem a saját úthasználati illetékemet? 

Igen. Ezek az útdíjak és illetékek továbbra is vonatkoznak a 
tehergépjárművekre. 
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AZ ÚTHASZNÁLATI ILLETÉK BESZEDÉSE 

38. Honnan tudják a végrehajtó szervek, hogy nem 
fizettem ki az úthasználati illetéket? 

Valamennyi végrehajtó szerv automatikus értesítést kap, ha egy 
tehergépjármű az úthasználati illeték megfizetése nélkül lép az 
Egyesült Királyság úthálózatába. A tehergépjárműveket leállítják, és a 
vezető részére 300 £ rögzített összegű bírságot számítanak fel az 
úton. 

39. Mi történik, ha a szükségesnél alacsonyabb 
úthasználati illetéksávot fizetek a jármű teljes 
összsúlya után? 

Az Ön járművét a végrehajtó szervek jelzéssel látják el, és leállítják, ha 
az Egyesült Királyság közútjain észreveszik, illetve 300 £ bírságot 
szabnak ki. 

40. Az üzemeltetők értesülhetnek-e arról, ha 
valamelyik tehergépjárművük után nem fizették 
meg az úthasználati illetéket? 

Nem. Az üzemeltető és a gépjárművezető felelős gondoskodni arról, 
hogy az úthasználati illeték kifizetése megtörténjen. 
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41. Mi történik akkor, ha nem fizettem ki az 
úthasználati illetéket, és nincs lehetőségem a 
300 £ rögzített összegű bírságot kifizetni, 
amikor megállítanak? 

Az Ön tehergépjárművét leállítják és lefoglalják, amíg a bírságot ki 
nem fizeti. A leállítás és tárolás pótlólagos költségeit Önnek kell 
viselnie. 

42. Ki kell fizetnem a tehergépjármű úthasználati 
illetékét és a rögzített összegű bírságot is? 

Ha kifizeti a rögzített összegű bírságot, de nem fizeti ki arra a napra az 
úthasználati illetéket, fennáll a kockázata annak, hogy újból leállítják, 
és újabb bírságot kell fizetnie. 

43. Fellebbezhetek a rögzített összegű bírság 
ellen? 

Igen. A fellebbezési eljárásra vonatkozó információk a rögzített 
összegű bírságcédula hátoldalán olvashatók. 
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