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Tisztelt Partnerünk!

Bizonyára Ön is értesült róla, hogy 2015 elejétől kezdődően a magyar kormány új útdíj-rendszer változtatásokat léptetett életbe. A 
korábbiakkal ellentétben már nem csak a kamionnal, hanem az annál kisebb járművekkel (kisteherautók, furgonok, kisbuszok) történő 
szállítások, illetve adott helyzetben a személygépkocsival közlekedők esetén is nagyobb díjak terhelik az úthasználatot.
A szaktárca a fizetős úthálózat új útszakaszokra történő kiterjesztése mellett döntött, továbbá járműkategóriától és környezetvédelmi 
besorolástól függetlenül 2015. január 1-től általános tarifaemelést hajtott végre.

Valamennyi logisztikai szolgáltató és közúti szállításban tevékenyen résztvevő szereplőhöz hasonlóan bennünket is érzékenyen érint az 
új szabályozás. A megnövekedett terhek miatt minimális mértékben ugyan, de kénytelenek vagyunk módosítani jelenleg alkalmazott 
útdíj-feláraink mértékén.

Az érvényben lévő belföldi és nemzetközi szállítási díjakra számítandó százalékos e-útdíj felárak 2016. április 15-től az alábbiak szerint 
alakulnak:

BELFÖLD

Küldemény feladási helye - Küldemény kézbesítési helye
Belföldi Csomagos 

Küldemények esetén
Belföldi Raklapos 

Küldemények esetén

Irányítószámok: 1000-1999
(Budapest)

-
Irányítószámok: 1000-1999

(Budapest)
1% 11%

Irányítószámok: 1000-1999
(Budapest)

-
Irányítószámok: >1999

(Vidék)
7% 17%

Irányítószámok: 1999-9999
(Vidék)

-
Irányítószámok: 1000-1999

(Budapest)
7% 17%

Irányítószámok: 1999-1999
(Vidék)

-
Irányítószámok: 1999-9999

(Vidék)
10% 20%

NEMZETKÖZI

Küldemény feladási helye - Küldemény kézbesítési helye
Nemzetközi 
Csomagos 

Küldemények esetén

Irányítószámok: 1000-1999
(Budapest)

- Bármely külföldi desztináció 7%

Bármely külföldi desztináció -
Irányítószámok: 1000-1999

(Budapest)
7%

IIrányítószámok: 1999-9999
(Vidék)

- Bármely külföldi desztináció 10%

Bármely külföldi desztináció -
Irányítószámok: 1999-9999

(Vidék)
10%

A  fenti  %-os  felárak  –  az  eddigiekhez hasonlóan  -  az  utánvét  beszedés  díját  nem  tartalmazó, összesített nettó fuvardíj összege 
alapján számítandóak. Az e-útdíj felár teljes összegét a számla egy önálló sorában tüntetjük fel.

A vállalatunk iránt tanúsított elkötelezettségüket és bizalmukat ezúton is szeretnénk megköszönni; a továbbiakban is megteszünk 
minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal magas színvonalon szolgáljuk ki az Önök vállalkozását a jövőben is.

Megértésüket köszönjük.

Budapest, 2016. április 15.
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