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NEMZrTCAr:DAsÁr:1
M tr.*,iszl-Étlt:tvl

STRATEGIAI

MECÁLLAPODÁS

az árwfix atoz ók vers enykép es s égének avítás ától
j

Amely létrejcltt egyfelől: Magyators zágKotmánya (,atovábbiakban: ,,Magyar Krlrrrtárry'")
k ép ui s e li :

V a rya Mi h á lJ n

em

ry tga id a s ági

m i ni s

{

e

r,

másfelől: az átufuvarczők képviseletében,
Ditte! {lábor. a h,Iaglnurillalko3ík }{emieti F'uuaruió Ipaxestii/ete ilgyue<etőíőtitkára,
Váberer C.yöw, a W'aberer's Interuationa/ Zx. e/nök-ueiéigaryatóia és
dr. L/erec3key Zo/tán, a Magyar Köryiíi F-uuarorók Egyesü/eíánek c/nöke
(a tor.ábtriakban együttesen a

,,fészes felek")

közotr, az alábllrak szerint:

jelen Stratéglai Megállapodás célja, hogy az autópályák, autóutak és f,jr:tek

a

megtett úttal arányos

ű,

hasz::álzrtli,:lr

(e-útű1) bevezetésével egyidejűleg sr,t keti.llii;r. ;;:
áru{\warozók ver:s;cnl,képességét1avítő lntézkedésckte, r,alamint biztosított ieg-lcn s,zániirilta a;: eÚtűj flzetés ftnlnsztozhatoságát lehetőr.é tevő, államtlag támogatott fi_,r{ljelz,i.lii,ri,ii.,!
konstrukció.
ftzete.nd,(l,

Á jelen rrregállaPodásban részes felek az árlfuvatevők
alábbiakban állapodnak meg:

vcrs":,:lyképességének ia.,,itása criic].í.,ileil liz

;\

géPjárnrűadó mértékea légtugós vagy azzaI egvenértékúiugil:iási l": rlr,.1l;.;r;i,;
nvefgesvontatók, tehergépjárműr.ek, autóbuszok, pi>tkocsik esetén -12[lü Fr_rr;:::"ri,;,.{;i1
100 kg mértékr:ő} B5tt F't/megkezdett 100 kg mértékrecsökken.

Z,

Az

e-írr_díj7 ,5

3. Az e-ritűj
ii_ialekírásra.

n'/o-a

a helyi ipariizé-"i a<ioból 1elorrhattivá vátik.

fizetésétszotgalt'l kedvezményes fotgóeszközhitel

kons*,ukci<i kerüI

r\ jtlen megállaPociásban részes felek cgyerettésüket fejezik ki abban a tekirrtetlren is, irogi az
irrezkedéscsomag 1. és 3. pontjaibar; fclglaltak e lnsznáIatarányos e.útű! br,te:reié,.évei
egl'idelŰleg éneinyesülnt:k, hq72:aifirtrl.-,a a ttwarnzé,k vctsenvképességénekiat,:1,.s,a]roz, l\ ;].
Pontban foglalt ailómérsékléiintczkecles az adőzás rt,ndieről szóli; tir,.,,t:r. ?:;,]],. r,:r:i .{i*TT
tÖn'énY 42" §-a aiapjálr - már a 20i3, ér, második {éiéviipanizési adőeI(iieg, i'i;,:i:i;. .i;i,.,ir, ir j.i,ji}iiii,i
éw'el azorros .]zleti cves i,,á}Ialkozások esetén 2()13. szeptenrber 1S,ig) élr.err-;tlsíai,,:,-ö- :2]7_,ei lJ
csökkentve :rz érrntett vállalkozások tetheit.

2

A

ielen megállapodásban tészes feiek kifejezlk azc>n közös szándékukat, hogy a rnegállapodásL,an
foglaltakat 2013. év novemberében, az e-útűj bevezetésénekés alkalmazásának tapaszt^l^tai
alaplán ismételten áttekintik.

Magyarország l{ormánya

a

fenúek mellett válialia, hogy

bizto sított vers enykép es ség- j avító intézkedése it fenntatga.

a fuvatozők tészétea kotábbiakban

Budapest, 2013. június 3.
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Dittel Gábor

N{agánvállalkozók
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Gyötgy

§7aberer's Intemational Zrt

elnök-vezérigazgató

L{agyar Közúti Fuva

1055 tstiD^Pls']'.HoxvÉnu. 13-15..Pos]^J,IÓK:1880BlJ]).{PLs1,.

pii. 11l, -l,[].})ioN:+3ó 13?4_270{}. IL].Lt,,{X:+_j6 13a),J,1(}4

