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Sikeres a SYNERGON Csoport részvétele az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű 
implementációja” tenderen 

 
 

A pénteki napon a SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata 

a SYNERGON Integrator Kft., és partnere a kínai China International Telecommunication 
Construction Corporation (CITCC) hivatalos értesítést kapott az Állami Autópályakezelő 

Zrt.-től (ÁAK), hogy érvényesnek nyilvánították az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) 
teljes körű implementációja” tenderen való részvételüket. 

 
Az Állami Autópályakezelő Zrt. (ÁAK) által kiírt úthasználattal arányos díjfizetési rendszer kiépítése 

tender első fordulóján a többségében magyar tulajdonú, vezető informatikai társaság, a SYNERGON 

Csoport és a gyártó független kínai CITCC pályázata valamennyi pályázati feltételnek megfelelt, így a 
partnerek a november 5-i határidőre megkezdték a műszaki-gazdasági ajánlatuk kidolgozását.   
 

A SYNERGON Csoport, mint a részvevők közül egyedüli többségében magyar tulajdonú vállalatcsoport, 

és az iCell, mint 10 százalék alatti alvállalkozó olyan megoldást dolgoznak ki, amely határidőre képes 
biztosítani a rendszer működését, és a lehető legmagasabb magyar hozzáadott értéket tartalmazza, 

ezzel járulva hozzá a tervezett költségvetési bevételek teljesüléséhez, és alkalmazottaik 

munkahelyeinek megőrzéséhez.  
 

„A részvételi szakasz sikeressége az új szervezeti struktúra eredményes működőképességét is 
bizonyítja, hiszen képes volt a teljes csoportban és a partnerekben rejlő kompetenciákat sikeresen 
összefogni, bemutatni. Az évekkel korábbi hasonló eljárás után tudatos volt olyan partnerek 
választása, akik ha kell egyedi, de megbízható, rövid határidőn belül kivitelezhető rendszert képesek 
tervezni és telepíteni – nyilatkozta Dobos Attila a SYNERGON Informatika Nyrt. üzleti vezérigazgató-
helyettese.” 

 
CITCC-ről: 

A China International Telecommunication Constructon Corporation (CITCC) az egyik legjelentősebb 
vezető gyártóktól független infokommunikációs tervező, kivitelező és szolgáltató vállalat, melynek 

tevékenysége kiterjed a tervezéstől, a kiépítésen keresztül a rendszerintegrációra és az outsourcing 
szolgáltatások ellátására is. A több mint 10 ezer főt foglalkoztató CITCC leányvállalatai révén jelen van 

a világ 35 országában, ahol a komplex szolgáltatási palettáját helyi igény szerint implementálja. A 
CITCC e-útdíj bevezetését önállóan és partnereivel az elmúlt években több tízezer km hosszan 

valósította meg. 
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