
Fontos tudnivalók az Útdíjmentességrıl 
 

Részlet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendeletbıl 
a mezıgazdasági termelık által üzemeltetett gépjármővek útdíj fizetése alóli mentesülésének 

részletes szabályairól 
 
1. § E rendelet alkalmazásában mezıgazdasági termelı (a továbbiakban: kérelmezı): 
a) ıstermelı vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint 
árbevételének legalább 50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 
(ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelı mezıgazdasági tevékenységek legalább egyikének 
fıtevékenységként való folytatásából származik, …….. 
2. § (1) A kérelmezı a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzıjétıl 
kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben 
meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyzı illetékességi területén található vagy azon 
kívül esı, a kérelmezı székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termıföld, tanya vagy 
telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a 
kérelemben meghatározott termény betakarításának idıtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, 
díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását. 
(2) A jegyzı által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a 
hatósági bizonyítvány szerint megállapított – idıtartamáig érvényes. 
(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes. 
3. § A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a kérelmezı 
aa) családi és utónevét vagy megnevezését, 
ab) lakcímét vagy székhelyét, 
b) kérelmezı belföldi kézbesítési címét, 
c) a kérelmezı arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezıgazdasági termelınek minısül, 
d) a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, 
e) az útdíjköteles elemi útszakasz megjelölését, 
f) a kérelmezı által üzemeltetett gépjármő forgalmi rendszámát, valamint 
g) a kérelmezı saját kező vagy cégszerő aláírását. 
4. § A kérelmezı felelıs a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért. 
5. § (1) A hatósági bizonyítványt a jegyzı a kérelem beérkezésétıl számított 3 napon belül, 2 
példányban állítja ki.  
 (3) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a honlapján történı közzététel útján a jegyzı 
rendelkezésére bocsátja a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó útdíjköteles 
útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét. 
6. § A jegyzı által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági 
bizonyítványban megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a 
kérelmezı részére. 
7. § Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba. 
 
A hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltatóhoz (Állami Autópálya 
Kezelő Zrt.) kell menni, ahol a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példánya, valamint 
az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy 
kiállítása iránti kérelmet  az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának le kell adni, 
abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a 
hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön 
részére kiállításra. Az útdíjszolgáltató 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít 
ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott 
meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik 
példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti. 



 
Az útdíj mentességi kérelem (a település honlapján kívül) az eljárás pontos menetével 
együtt az alábbi linken letölthető https://www.hu-go.hu/articles/view/206728#menu 
 
Díjköteles útszakaszok megtalálhatók az alábbi linkhelyeken: 
http://www.utdij.hu/letoltes/torveny/utdijkoteles-utak-listaja.pdf 
http://www.utdij.hu/letoltes/terkep-2013-majus.pdf 
Alsónémedi termelőket érintően Alsónémedi lakott területi táblájától Dabasig, ill. az 
Öregországútig. /Várhatóan díjköteles lesz az OMV kúttól az Öregországútig, az 
Öregországút és az Öregországút M5-ig (Gyáli) tartó szakasza is./ 
 


