
Tisztelt Partnereink! 

Mint az nyilván Önök előtt is jól ismert, a Magyar Országgyűlés által 2013-ban elfogadott, a megtett 

úttal arányosan fizetendő díjat előíró törvény életbe lépése nyomán versenytársainkhoz, minden 

érintett logisztikai szolgáltatóhoz és közúti fuvarozóhoz hasonlóan cégünk is útdíj felárat vezetett be. 

Az időközben megismert adatok, illetve az utóbbi években általánosan, országosan tapasztalható, 
jelentős munkaerőhiány révén keletkező többletkiadások azonban azt mutatják, hogy – mint ahogyan 

arra számos iparági szolgáltató is rákényszerült az elmúlt évek során – cégünk számára is 

elkerülhetetlen bizonyos kondíciók időnkénti felülvizsgálata és korrekciója.  

Ennek nyomán ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az érvényben lévő belföldi szállítási díjainkra 

számítandó százalékos e-útdíj felárak mértéke 2017.09.01.-től az alábbiak szerint módosul: 

 

Küldemény feladási helye - Küldemény kézbesítési 
helye Útdíj felár mértéke 

    
Irányítószámok: 1000-1999 - Irányítószámok: 1000-1999 

Budapest - Budapest 
3% 

    
Irányítószámok: 1000-1999 - Irányítószámok: 2000-9999 

Budapest - Vidék 
14% 

    
Irányítószámok: 2000-9999 - Irányítószámok: 1000-1999 

Vidék - Budapest 
14% 

    
Irányítószámok: 2000-9999 - Irányítószámok: 2000-9999 

Vidék - Vidék 
14% 

 

Az e-útdíj alapját a nettó fuvardíj, az általános ügyviteli díj és az üzemanyag felár összege képezi (nem 

érinti az értékbevallás, az utánvétkezelés, az SMS értesítés és az okmányvisszaforgatás 

szolgáltatásaink díját).  

Tehát útdíj = (nettó fuvardíj + általános ügyviteli díj + üzemanyag felár) x a viszonylatfüggő %-kal. 

Mindezt példán keresztül is számszerűsítve: a jelenlegi gázolaj árszint mellett, egy nettó 1.500 Ft-os 

fuvardíjat alapul véve, Budapest-Budapest viszonylatban 53, egyéb belföldi viszonylatban 125 Ft-nyi 

küldeményenkénti különbséget eredményeznek a fent jelzett változások.  

A következőkben negyedévenkénti gyakorisággal fogjuk megvizsgálni az aktuális piaci, gazdasági 

környezetet, és amennyiben szükséges, illetve lehetséges, igyekszünk a mindenkori, aktuális 

állapothoz igazítani az útdíjak mértékét – minderre természetesen az Önök megfelelő, előzetes 

tájékoztatását követően kerülhet sor.  

A vállalatunk iránt tanúsított elkötelezettségüket és bizalmukat ezúton is szeretnénk megköszönni; a 

továbbiakban is megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal 

magas színvonalon szolgáljuk ki az Önök vállalkozását a jövőben is. 

Megértésüket köszönjük. 

A további sikeres együttműködés reményében, tisztelettel és üdvözlettel:  

Royal Futár Hungária Kft.   

 

Budapest, 2017. augusztus 16.  


