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STRATEGIAI MECÁLLAPODÁS

az átwfrlv aroz ók vets enykép es s égének j avítá s ától

Amely létrejt;tt egyfelól: MagyarotszágKornánya (a továbbiakban: ,,Magyat K*nnány")

kép u i s e li : V arga M i h á b n e n ry tga $ a s ági ru i a i s { e r,

más felól: az ánlfwv arczők képvis eletében,

Dittel {]ábor, a h[aginuállalko{k Nenryti Fuuaroió Ipaxesnlen ilgyuerytőfőtitkára.
Wábsrer G)öry,y, a Waberer's Intemaíional Zx. e/nök-aeiéigaigatója és

dr. [,/erec1!ey Ztl/tán, a Magar Köryiti Fuaarorók Iigyesiileíének elnöke

(a to,,,ábbiakban eglüttesen a ,,fészes felek")

közort, az eláblliak szerint:

,felen Sttatégiai Megállapodás célja, hogy az autópályák, autóutak és fóíutak ha.sznl,ilrt,i,,r,t
frzet.e.üclŐ, a megtett úttal arányos űi (e-útdíj) bevezetésével egyidejűleg scit keriilliir. ;;
áru{uvarozók versenyképességét javítő tntézkedésekre, valanrint biztosított leg-y.cn gzánlulila ,i.; e_

Útűi fizetés ftnanszttozhatőságát lehetóvé tevő, államllag tánrogatott forgóelzl"özi,ir.-1
konsttukció.

Á jelen megállaPodásban részes fe\ek az árufuvarozők versenyképességéneli ja:,,itása ét,;]_ekcireii. llz
alábbiakban állapodnak meg:

-].

Z.

A gépjátrrtűad,ő mértéke a iégrugós vagy azzal eg,enénékú
nyefgesvontatók, tehetgéplármúr.ek, autóbuszok, pótkocsik esetén
100 kg métékrő.l B50 Ft/megkezdett l00 kg mértékre csökken.

Az: e-úi:űj 7,5o/o-a a helyi iparíizési acirlbóllevonhatóváváLtk,

\z e titdíj fizc,fését szolgali:l kedvezményes forgóeszközhitel
kialakítá.sta.

í]"]gozllsl i,: i]{,];:]i.";".'i]tl

l 2{l0 ['r:/ mtlp"ii ;:l_iefr

konstrui<ció keni]

A jelen megállaPodásban részes felek egyetéttésüket feiezrk ki abban a tekintetben is, hogv az
illtézkedéscsomag 1. és 3. pontjaibari foglaltak a basznáIatatányos e,útdíi bevezete-.évcl
egl'idejűeg éné:nyesüln<:k, he>z2fij[rulva a í.;tlvarnzők vcrsenyképességének 1al,ít.á5áhr,rz. A '2.

Pontban fogJalt aciómétsékló irrtczkedes az adőzás tendjétól szóló töt...irrr. ?ijij_',. ir,.i _fi,Ii
tÖrvénY 42" §-:; alaplán - nál a 2013. él, másodjk féiér,i ipanizésl adőeLőieg íi.,:*tec :]{]táii i.íl il,ji}|ái:i
év:rel azonos jzicti cves r.,á}lalkozások esetén 2013. szeptelnber 15,1g) él-;en,;r:s tileiő, czzei rs
c s ökkentv e l,y_ élntett vállalko z ás ok tetheit.



Z

A jelen megállapodásban tészes feiek kifejezk azon közös szándékukat, hogy a rnegál7apodásL,an

foglaltakat 201,3. év novembetében, az e-útűj bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatai

alaplán ismételten áttekintik.

Magyarország I{ormánya a fentiek mellett válialja, hogy
biztosított vetsenyképesség-j avító intézkedése it fenntattja.

Budapest, 2013. június 3.

a fuvatozők részéte a korábbiakban
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Dittel Gábor
N{agánvállalkozók Nemzeú Fwarcző Ipaftesülete

üglwezetó fóútkár
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§7ábeter Gyötg;l
\X/aberer's 1ntemational Zít.

elnök-vezérigazgató
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