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Közelgő jubileum
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1996 Fizetőssé válik az M1 autópálya

1999 Bevezetik az autópálya-matricát (használat alapú díjfizetés)

2003 A GKM megbízást ad az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-nek az ország 

hosszú távú díjpolitikájának kidolgozására. A társaság a használattal 

arányos elektronikus díjszedés mihamarabbi bevezetését javasolja.

2006 A közlekedési tárca megbízza a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központot, hogy készítsen tervet az útdíjszedési rendszer átalakítására.

2011 Az elektronikus útdíj bevezetése bekerül a Széchenyi Tervbe és a Széll 

Kálmán tervbe.



Öt éves a HU-GO és a NÚSZ
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2012 Kormányhatározat a megtett úttal arányos elektronikus díjszedés 

bevezetését érintő feladatokról és a rendszer működési kereteiről.

2013 Az Országgyűlés májusban elfogadja az útdíjtörvényt az autópályák, 

autóutak és főutak használatáért fizetett e-útdíjról.

2013 Július 1-jén elindul a HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési 

rendszer (UD) a 3,5 tonna össztömeg feletti járművek részére.

2013 November 1-től a Magyar Közúthoz kerül a gyorsforgalmi utak fejlesztése 

és karbantartása. Az útdíjszedési rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére 

az ÁAK-ból jogutódlással létrejön a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.



HU-GO: hungarikum
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Díjszedő kapu MikrohullámúGNSS rendszer HU-GO

• Forgalom megállítása

• Jelentős infrastruktúra

• Magas élőmunka igény

• Példák: Horvátország, 

Olaszország,  Portugália, 

Franciaország

• Távolság alapú, 

folyamatos haladást 

biztosít

• DSRC fizető portálok

• Jelentős infrastruktúra

• Példák: Lengyelország, 

Ausztria,  Csehország, 

+15 európai ország

• Távolság alapú, 

folyamatos haladást 

biztosít

• Kötelező OBU

• Portálok csak 

ellenőrzésre

• Példák: Szlovákia, 

Németország

• Távolság alapú, 

folyamatos haladást 

biztosít

• Nincs kötelező OBU

• Viszonylati jegy

• Portálok csak ellenőrzésre

• Szabványosított interfész 

az útdíj bevallásához



Melyek a HU-GO előnyei?
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Megoldás az 
úthálózat 

finanszírozása

Csökkenti a hazai 
fuvarozók 

versenyhátrányát

Javítja a 
költségvetés 
egyensúlyát

A külföldiek 
arányos terhet 
vállalnak az 

úthálózat 
fenntartásában

Igazságosabb 
teherviselés

Más ellenőrzési 
rendszerekkel is 

összekapcsolható 
(EKÁER, TSM)



Miért egyedülálló a HU-GO rendszer?
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• Mindössze 10 hét alatt vezették be – VILÁGREKORD.

• A bevezetéstől számított 2,5 hónap alatt behozta az árát.

• Alacsony üzemeltetési költség (az éves díjbevétel 8-9%-a).

• Bruttó 1350 milliárd forint a bevezetés óta.

• Nyitva áll bárki előtt, többféle alternatívát kínál az útdíj bevallásához és 

megfizetéséhez.

• Más ellenőrzési rendszerek is kapcsolódhatnak hozzá.

• Javítja az úthasználati jogosultságok ellenőrzési hatékonyságát.



HU-GO alapadatok
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Bevallási Közreműködők 23

Regisztrált fedélzeti egységek 218 000

Külföldiek aránya 52%

Fuvarozók 97 000

Regisztrált járművek 366 000

Díjköteles úthálózat 6880 km

Elemi szakaszok 2462



Költségvetési bevétel útdíjból

www.nemzetiutdij.hu | 8

Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv

2015 2016 2017 2018

E-útdíj 49 892 45 236 58 117 50 848 61 209 59 900 56 991 62 500

E-matrica 146 278 149 087 155 282 157 942 173 596 169 900 148 746 177 700
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Tranzitország vagyunk
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A külföldi forgalom alakulása A hazai forgalom alakulása



Külföldi fuvarozók megoszlása
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Operáció mellett innováció
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• Évente több mint 5 milliárd forint IT fejlesztésre. 

• Business Intelligence üzletág.

• Tudományos együttműködések, K+F+I, ösztöndíjprogramok.

• Innovációs EU-s projektek: pl. Mobility as a Service.



Szankció helyett jogkövetésre ösztönzés

www.nemzetiutdij.hu | 12

• Pótdíj-maximalizálás (75 nap).

• 60 perces szabály.

• Kedvezményes pótdíj.

• Alappótdíj befizetése 30 nap helyett 60 nap.

• Napon átnyúló jogosulatlanság kezelése.



Sofőr- és autósbarát szolgáltatások
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• Megyei matrica, motoros matrica, nagycsaládos kedvezmény (e-

matrica).

• OTP Simple fizetési rendszer (e-matrica, e-útdíj).

• Online matrica ütemező (e-matrica).

• Kényelmi tájékoztatás sms-ben. Bírságriasztás, OBU probléma, alacsony 

egyenleg értesítés (e-útdíj).

• Üzemanyagkártya-elfogadás. Időszakos súlykorlátozás honlapon (e-

útdíj)

• XRM fejlesztések. (e-útdíj, e-matrica).



Rendszerintegráció
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• E-útdíj és VÉDA rendszer összekapcsolása.

• Nagyobb szerepvállalás a TSM rendszerben.

• Menetközbeni ellenőrzés.

• HU-GO környezetvédelmi kategória regisztráció és ellenőrzés.



Nemzetközi aktivitás
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Ország Projekt

Azerbajdzsán E-útdíj rendszer kiépítése (előkészítés alatt)

Görögország
E-útdíj rendszer kiépítése (a technikai feltételek kiírására
várunk)

Indonézia
Az ország e-útdíj rendszerének kiépítéséhez a NÚSZ készített el 

a megvalósíthatósági tanulmányt.

Koszovó KSH program, közlekedésbiztonsági projekt

Lengyelország Országos e-útdíj tender



Köszönöm a figyelmet!


