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A TSM rendszer kialakításának 

célkitűzései és hatásai

Célok

• közlekedésbiztonság javítása

• útvagyon megvédése

• esélyegyenlőség a fuvarozók között 

Közvetlen hatások
•közúti ellenőrzés lefedettsége és
hatékonysága nő
•jogkövető magatartás erősödik
•rövidtávon nő, hosszútávon
csökken a bírságok száma
•a rongáló fizet elv érvényesülése
(társadalmi igazságosság)

Közvetett hatások
•csökken a balesetek száma
•évente sok milliárd forintnyi 
útburkolati kár megelőzése
•versenyhelyzet kiegyenlítődik a 
fuvarozók között
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• 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó 
ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

• 29,9 Mrd Ft – hazai költségvetési forrás

• Nemzeti Közlekedési Hatóság/Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Nemzeti 
Útdíjfizetési Zrt. konzorciuma

A TSM projekt indulása
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Mi is az a TSM rendszer?

A TSM rendszer egy komplex ellenőrzési rendszer, részei:

• egy központi informatikai rendszer (szoftver és hardverelemek),

• az ország 89 pontján kialakított mérőhely, 

• a közúti ellenőröknél lévő kliens oldali eszközök (laptop, tablet, ANPR 
kamera, stb.)

A TSM rendszer alkalmas arra, hogy 

• az áthaladó járművek súlyát megállítás nélkül megmérje,

• ez alapján eldöntse, hogy az a jogszabályoknak megfelel-e, 

• és ezt követően riasztást vagy akár határozatot küldjön az 
üzembentartó számára.
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A TSM rendszer felépítése
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Helyszínek

89 mérőhely (107 mérőállomás, 274 sáv, mintegy 1500 db WIM szenzor)

• 74 az útdíj ellenőrzési (UD) rendszer részét képező állomás

• 2 meglévő VJT (változtatható jelzésképű tábla) portál 

• 13 új helyszín, ahol új tartószerkezetet kellett építeni
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A burkolatba épített eszköz megméri a jármű súlyát.

A rendszer továbbítja a mért adatokat a járműről.

A rendszer működése 1.
A radar méri a sebességet, a lézerszkenner felismeri a gépjármű típusát.

A kamera felismeri a rendszámot, és a jármű honosságát.
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.

Kapcsolódó belső informatikai 
rendszerek a komplex közúti 
ellenőrzés támogatására:

Műszaki vizsgáztatás, 
Tachográf, Szaktanfolyami 
képzés, Bírságnyilvántartás, 
Áru és személyszállítási 
engedélyek

A rendszer működése 2.
Kapcsolódó külső informatikai rendszerek
 UD rendszer (NÚSZ)
 járműnyilvántartás (BM)
 mentességi nyilvántartás (BM)
 ÚVR (Magyar Közút)
 üzembentartói adatok (BM)
 Posta hibrid (Magyar Posta Zrt.)
 EKÁER (NAV)
 KGFB, vezetői engedély, személy- és 
lakcímnyilvántartás (BM)
 EFER (NISZ)
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Előszűrő 2017. március 31.

Objektív 2017. szeptember 19.

Teljes 
funkcionalitás

2018. eleje

TSM rendszer funkciói, 
kialakításának mérföldkövei
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Jogi háttér

A legfontosabb jogszabályok
• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
• a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
• a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez 

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok 
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

• a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e 
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható 
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő 
közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

• a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és 
méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM 
rendelet

A túlsúlyos közlekedésre vonatkozó szabályok érdemben nem 
változtak, csak az ellenőrzés lesz hatékonyabb!

• 3 törvény módosítása
• 4 kormányrendelet módosítása
• 4 miniszteri rendelet módosítása
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Bírságolással kapcsolatos 
főbb kérdések 1.

- Milyen járműveket mér a rendszer
- minden jármű mérésére alkalmas, de
- nem bírságol  objektív ágon minden járművet – N3, M3, O4

- Átmeneti időszak
- 2017. december 31-ig figyelmeztető határozat (adatgyűjtés, tapasztalatszerzés)

- Tolerancia
- WIM szenzorok hitelesítése
- mérési pontossági érték az össztömegre és a tengelyterhelésre
- a mért adatot ezzel csökkentjük, ez a jogsértés megállapításának (és a 

bírságösszegnek) az alapja

- Mentesség
- mentességi nyilvántartás szeptember 19-től
- Belügyminisztérium vezeti
- mentességi körbe tartozók: 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. §
- buszok mentessége speciális
- regisztráció kormányablakoknál
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Bírságolással kapcsolatos 
főbb kérdések 2.

- Többszörös bírságolás kizárása
- Két elv: egy fuvar egy bírság                   minden áthaladás után bírság
- 8 órán belül objektív ágon csak egy bírság 
- a bírság alapja a legsúlyosabb szabályszegés
- ha a közúti ellenőr kitereli, és megbünteti, akkor a korábbi, 8 órán belüli 

áthaladásai után nem kap objektív ágon bírságot
- ha továbbhalad a túlsúlyos állapot ismeretében, akkor igen 

- Jogorvoslat
- objektív határozat: üzembentartónak
- bizonyítási indítvány, kimentés 

- Mérés eredménye befolyásolásának tilalma
- új tényállás
- ilyen lehet az indokoltan és túlzó lassítás, gyorsítás,  szenzor kikerülése
- riasztást küld a rendszer, de akár objektív ágon is kiszabható
- büntetési tétele: 100.000 Ft
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. Bertalan-Kürti Veronika
veronika.bertalan-kurti@nfm.gov.hu


