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Az úthasználatért fizetendő díjszedés kezdete 

a hazai közutakon használható útdíjszedési rendszerekről szóló 47/2007. (IV. 17.) 
GKM  
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Az útdíj bevezetésének legbiztosabb jelei: 

 

- Széll Kálmán terv 2.0 

- a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről 

szóló 1138/2012. (V. 3.) Korm. Határozat 

- a megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés 

díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról szóló 

1361/2012. (IX. 14.) Korm. Határozat 

 
Járműkategória Útkategória Díjtétel (ÁFA nélkül, Ft/km) 

J2 
gyorsforgalmi 39,29 

főutak 16,72 

J3 
gyorsforgalmi 55,14 

főutak 28,94 

J4 
gyorsforgalmi 85,34 

főutak 53,23 
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Eredeti elképzelések: 

 

- 6300 km úthálózat 

- ÁAK Zrt. valósítja meg, hitelből 

- Az ÁAK Zrt. az ASFINAG-hoz hasonlóan hatósági jogkörben eljáró ellenőrző 

szerv lesz 

- Lesz saját OBU 

- Közbeszerzés 2012. november, szerződéskötés 2013. január 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. 

törvény 
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Közvetlen előkészületek: 

 

- 93/2012. (V.10.) módosítása ( 

 az elektronikus útdíjszedési és  

 díjellenőrzési létesítmények építése,  

 átépítése, üzemeltetése és  

 karbantartása 

- 2013. március új tender 

- Hálózat újragondolási (lásd később) 

- Szerződéskötés 2013. április 16-án 
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Mi is az a főút? 

 

- A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)KHVM rendelet: 

 
4. Elsőrendű főutak 

Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom – állandó vagy 

időszakos kivételektől eltekintve – tiltott. Távolsági forgalmat bonyolítanak le 

országrészek, régiók között, illetve azok forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét látják el. 

Minden keresztezése szabályozott, szintbeni vasúti keresztezés (iparvágány kivételével) 

nem létesíthető. Közúti csomópont létesítése – ha megengedett a balra kanyarodás – az 

csak a járművek részére külön felálló sáv kialakításával történhet. Külterületen a 

tömegközlekedési járművek (autóbusz, trolibusz) részére megállóöblök állnak 

rendelkezésre, az út menti ingatlanokhoz nem létesíthető közvetlen csatlakozás, és csak 

a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani. 

5. Másodrendű főutak 

Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom megtiltható. Régiók 

és megyék közötti távolsági forgalmat bonyolítanak le, illetve azok forgalmának gyűjtő és 

elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, külterületen az út menti 

ingatlanokhoz – csak kivételes esetben – létesíthető közvetlen csatlakozás, csak a 

forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani. 
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Magyarország gyorsforgalmi- és főúthálózata 

2013. július 1. előtt 
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A hálózat „újragondolásának” eredményei:  

•Megszűnő főutak 

 

• 301. sz. főút 
 

 Az M3 autópálya és a Hungaroring közötti állami út. 

Nem volt jelölve. 

 

•  512. sz. főút 
 

 Kalocsa „félelkerülő”. 

 

•  500. sz. főút 
 

 Röszke, kamionsáv. 

 

•  501. sz. főút 
 

 Röszke, kamionparkoló. 

•Új főutak: 

 

• 222. sz. főút Balassagyarmat – országhatár  (korábban: 2204. j.) 

 

•  427. sz. főút Berettyóújfalu déli elkerülő (átkötés)  

(korábban : 4214. j.) 

  

•  430. sz. főút Makó keleti elkerülő  

  (korábban : 4415-4456. j.) 

 

•  578. sz. főút Pécs keleti elkerülő  

  (korábban : 5618-5721. j.) 

 

•  57. sz. főút Pécs déli elkerülő  

  (korábban : 5831. j.) 

   

•  651. sz. főút Nagykóny – Iregszemcse   

(korábban : 6510. j.) 

 

•  681. sz. főút Nagyatád – Berzence    

(korábban : 6809. j.) 

 

•  77. sz. főút Veszprém – Tapolca    

(korábban : 7201. j.) 

   

•  832. sz. főút Pápa – Románd    

(korábban : 8302. j.) 

 

•  834. sz. főút Pápa – Sárvár     

(korábban : 8404. j.) 

 

•  830. sz. főút Veszprém északi elkerülő   

(korábban : 83102. j.) 

 

•  55. sz. főút Bátaszék északi elkerülő   

(korábban : 5603. j.) 



10 

Magyarország gyorsforgalmi és főúthálózata 2013. július 1. után 
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Néhány szó a párhuzamos szabályozásról: 



12 



13 

Mennyit fizetünk? 
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•  Önbevallás! 

•  Viszonylati jegy - lehetőség! 

•  Fedélzeti eszköz 

•  41 szerződött flottakövető cég 

•  24 auditált bevallási 

közreműködő 

–   (Ebből 2 nemzetközi vállalkozás) 

 

 

Hogy fizetünk?? 
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Hol lehet megvenni? 
• On-line: www.hu-go.hu  

• HU-GO mobil alkalmazás 

• 17 saját megújult ügyfélszolgálati 
iroda 

• Azonnali személyes  
ügyintézés, megoldás 

• Teljeskörű ügyintézés 

• Szakmai tapasztalat 

• 3 kiemelt saját értékesítési pont 

• 940 viszonteladói értékesítési pont, 
ebből 800 üzemanyagtöltő állomás 

• 300 kioszk országszerte 

• + 100 viszonteladói kioszk 

• Külföldi értékesítési pontok 

http://www.hu-go.hu/
http://www.hu-go.hu/
http://www.hu-go.hu/
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A rendszer alapvető architektúrája 
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Ellenőrzés- 

támogatás: 
• Adatgyűjtés és továbbítás a 

Rendőrségnek 

• A forgalom megállítása nélkü 

• 74 ponton 101 ellenőrző kapu 

• 47 főútvonalon 

• 27 gyorsforgalmi úton 

• Folyamatos (0-24) 

• Valós idejű adattovábbítás 

(hatékony helyszíni 

megállításos ellenőrzés) 

• 45 saját mobil adatgyűjtő jármű 

• Hatékony együttműködés  

(tanulási folyamat) 

• A legmodernebb rendszám és 

tengelyszám felismerő technológia 
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Néhány szó a Rendőrségről 

Útdíj törvény szerinti szabályszegés A bírság mértéke járműkategóriánként 

J2 J3 J4 

Viszonylati jegy hiánya,  
OBU nélküli úthasználat 

140 000 150 000 165 000 

A ténylegesnél alacsonyabb díjkategória 
szerinti úthasználat 

80 000 90 000 110 000 

Fedélzeti eszköz szabálytalan használata 140 000 150 000 165 000 
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A forgalom nagyságára, összetételére vonatkozó adatok 
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Számvetés 

Az implementáció időigénye: kb. 2,5 hónap 

Költségigénye:35,6 Mrd (bruttó, BM-mel) 

A megtérülés ideje: 2,5 – 3,5 hónap 

Az eddigi bevétel összesen:  2013 : 78,9 Mrd 

    2014: 59 Mrd (2014. május 18-ig) 

 
Aktualitások 

 

Amnesztia 

UD+HD integráció 

Nemzetközi terjeszkedés 
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Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget! 

Vertetics Dávid 

david.vertetics@nfm.gov.hu 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 

mailto:david.vertetics@nfm.gov.hu
mailto:david.vertetics@nfm.gov.hu
mailto:david.vertetics@nfm.gov.hu

