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INDICAŢII PRIVIND TAXELE RUTIERE

ELECTRONICE, APLICABILE ÎN UNGARIA
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SISTEMUL DE TAXARE RUTIERĂ ELECTRONICĂ HU-GO
În sistemul de taxare rutieră electronică, obligaţia de plată a taxei se aplică tuturor autovehiculelor de transport marfă a căror masă maximă tehnic admisibilă
depăşeşte 3,5 tone pe toate segmentele de drum expres şi şosea principală cu
taxă. Pentru informaţii privind secţiunile de drum cu taxă, accesaţi pagina web
hu-go.hu.

TAXE DE UTILIZARE (HUF/KM), CLASE TARIFARE
Clasa de poluare

Categoria J2

Categoria J3

Categoria J4

Drum expres

Şosea principală

Drum expres

Şosea principală

Drum expres

Şosea principală

A ≥ EURO V

53,11

22,58

74,50

39,12

115,34

71,94

B = EURO II–IV

62,48

26,57

87,65

46,02

135,69

84,63

C ≤ EURO I

71,85

30,56

100,80

52,92

162,83

101,56

Tabelul tarifar este valabil de la 01.01.2022. Tariful reprezintă în fiecare caz suma brută, conţinând TVA.

Categoria J2 / două axe

Categoria J3 / trei axe

Categoria J4 / patru sau mai multe axe

POSIBILITĂŢILE DE ACHIZIŢIONARE A DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ
Declararea şi achitarea taxelor de drum cu ajutorul echipamentului de bord
(OBU)
Utilizarea echipamentului de bord (OBU) este modalitatea cea mai simplă, cea
mai comodă şi cea mai sigură de declarare şi achitare a taxei de drum. OBU poate fi achiziţionat de la serviciile pentru clienţi ale National Toll Payment Services Plc.
(NTPS Plc.), de la partenerii distribuitori şi de la intermediarii declaranţi ai acestuia.
Echipamentul de bord achiziţionat trebuie înregistrat o singură dată în profilul HUGO. În urma acestora, atenţie trebuie acordată numai ca OBU să fie în funcţiune
tot timpul, să funcţioneze corespunzător, în acesta să fie setat numărul actual de
axe, respectiv contul curent aferent plăţii taxei de drum să fie alimentat pentru
a avea acoperire pentru traseul planificat. Clienţii clasificaţi, care au încheiat în
prealabil contracte cu NTPS Plc. pot să achite taxa rutieră şi ulterior.

Înregistrarea echipamentului OBU
Echipamentul de bord va trebui cuplat în sistemul HU-GO, cu ajutorul numărului de
înregistrare şi codului PIN aferente, cu numărul de înmatriculare al autovehiculului
corespunzător. Înregistrarea OBU completă este posibilă exclusiv pe pagina hu-go.
hu. Pe alte canale (de ex. chioşc) este posibilă doar înregistrarea prealabilă prin
înfiinţarea unui cont nou de utilizator. În acest caz, vom trimite un link de activare
la adresa de e-mail furnizată, iar printr-un clic pe acesta se va putea confirma
înregistrarea. Pentru informaţii detaliate privind crearea unui profil HU-GO şi
înregistrarea OBU, accesaţi pagina hu-go.hu.

Bilet de rută
Cumpărarea unui bilet de rută este soluţia uşoară şi rapidă pentru persoanele
care utilizează reţeaua de drumuri cu plată din Ungaria mai rar, pe câte un traseu stabilit. Pentru cumpărarea unui bilet de rută nu este obligatorie înregistrarea
în sistemul HU-GO. Pentru cumpărarea unui bilet de rută aşa-numit de ocazie,
trebuie introduse doar datele corespunzătoare ale autovehiculului şi traseul trebuie planificat exact. Biletul de rută de ocazie este valabil din momentul achitării
până la ora 24:00 a zilei calendaristice următoare. În calitate de utilizator înregistrat, aveţi posibilitatea de a cumpăra în avans un bilet de rută, în acest caz,
ca dată iniţială a validităţii, puteţi indica o zi cuprinsă în perioada de 30 de zile
calendaristice, calculate din ziua cumpărării biletului de rută.
Persoanele care dispun de bilet de rută se pot abate de la traseul planificat
doar în cazuri excepţionale (deviere efectuată de către autorităţi), în alte cazuri
abaterea de la traseu poate atrage amenzi. Persoanele care circulă cu bilet de
rută trebuie să se informeze de condiţiile de utilizare ale traseelor planificate (de
ex. restricţii temporare, devieri). Pentru orientare, vă stă la dispoziţie Útinform pe
pagina web utinform.hu, prin e-mail la adresa utinform@kozut.hu sau prin telefon
la numărul +36-1-336-2400.
Bilet de rută se poate achiziţiona prin hu-go.hu, în birourile de servicii pentru
clienţi ale NTPS Plc., prin intermediul aplicaţiei mobile, respectiv şi în punctele
desemnate ale distribuitorilor. Biletul de rută este valabil doar ulterior achitării lui.
Pentru emiterea automată a facturii cu TVA este necesară înregistrarea HU-GO.
Biletul de rută achitat conferă dreptul de utilizare al drumurilor în perioada sa de
valabilitate, numai pentru traseul planificat, şi pentru o singură ocazie. Informaţii
ulterioare referitoare la planificarea traseului şi la cumpărarea biletului de rută
găsiţi pe pagina hu-go.hu.

SERVICII ACCESIBILE ÎN BIROURILE DE SERVICII PENTRU CLIENŢI
Clienţii cu taxă de drum electronică vor primi la punctele noastre de servicii pentru
clienţi informaţii complete referitor la funcţionarea şi utilizarea sistemului HU-GO.
Pe lângă acestea, în birourile noastre aveţi posibilitatea de a cumpăra biletul de
rută şi OBU, puteţi reîncărca soldul, puteţi depune cerere pentru clasificare ca
client cu plata ulterioară a taxei, puteţi depune, respectiv vi se poate elibera,
cerere pentru reducere agricolă. Pentru mai informaţii, vizitaţi pagina hu-go.hu.

ALTE SERVICII DE CONFORT, FAVORABILE CLIENŢILOR
Salvarea rutelor preferate
Prin utilizarea funcţiei rute preferate, utilizatorii înregistraţi în sistemul HU-GO şi care
circulă cu bilete de rută, au posibilitatea să salveze rutele preferate sau utilizate
des, şi să reutilizeze datele salvate la o nouă planificare de traseu.

Alertă amendă
Acest serviciu de confort gratuit trimite o atenţionare la adresa de e-mail indicată
la înregistrarea în HU-GO, dacă sistemul de verificare constată sau preconizează
o utilizare neautorizată a drumului. Prin verificarea setărilor sau a funcţionării OBU,
precum şi prin încărcarea soldului, se pot evita amenzile succesive.

Atenţionare privind soldul insuficient
Acest serviciu de confort gratuit trimite o atenţionare la adresa de e-mail indicată
la înregistrarea în HU-GO, în cazul în care soldul contului curent ajunge la valoarea
limită setată anterior (min. 6 mii forinţi), astfel se poate evita utilizarea neacoperită
a drumului.

SFATURI ÎN VEDEREA EVITĂRII AMENZILOR
Defectarea OBU
Informaţii privind defecţiunea echipamentului de bord pot fi furnizate de către
intermediarii declaranţi. Dacă sesizaţi orice fel de semn care indică o eroare,
luaţi legătura neîntârziat cu intermediarul declarant al Dumneavoastră. Pentru
evitarea unor amenzi repetate, vă recomandăm să vă cumpăraţi un bilet de
rută pentru traseul de drum rămas.

Indicarea numărului de axe al autovehiculului
Fiţi atenţi ca în contul dvs. de utilizator, sau în echipamentul de bord să fie trecut
în totdeauna numărul actual de axe al vehiculului. Indicarea eronată a numărului de axe se consideră utilizare neautorizată a drumului, care poate genera
amenzi.

Indicarea categoriei de poluare
Asemănător numărului de axe, la fel de importantă este şi indicarea corectă a
categoriei de poluare. În cazul în care datele privind clasificarea de mediu sunt
incorecte sau incomplete în profilul HU-GO, societatea noastră va reclasifica
automat autovehiculul în cea mai rea categorie de mediu până când datele
necesare vor fi corectate sau completate.

Planificarea unui traseu dus-întors
Biletul de rută planificat pentru un traseu (cu indicarea punctului de pornire şi celui
de destinaţie) nu este valabil pentru efectuarea traseului dus-întors, adică în sensul
clasic, nu se poate cumpăra un bilet de retur. Planificarea unui traseu dus-întors
este posibilă dacă, în cursul planificării, veţi indica aceeaşi localitate ca punct de
pornire şi de destinaţie, cu indicarea unui punct de oprire intermediar, diferit de
acestea. În acest caz traseele dus-întors pot fi diferite, şi trebuie acordată atenţie
acestui fapt.

Abaterea de la traseul planificat în cazul unor redirecţionări
În cazul unor redirecţionări datorate lucrărilor rutiere sau accidentelor, se poate
devia de la traseul planificat, dar numai pe traseul de deviere indicat de organizaţia competentă (de ex. autorităţi) şi exclusiv pe perioada redirecţionării. Drumurile
de deviere desemnate sunt supuse taxelor, însă în cazul devierilor care nu depăşesc 31 de zile, autovehiculele de transport marfă care circulă pe drumurile de
deviere sunt scutite de aplicarea amenzilor chiar şi în cazul în care nu şi-au achitat
taxa de drum.

VERIFICARE ŞI APLICARE AMENZI
Verificarea achitării taxelor se desfăşoară în intervalul orar 0-24, sistemul va determina instantaneu dacă autovehiculul dat dispune de drept valid de utilizare a
drumurilor. Sancţiunea utilizării neautorizate a drumurilor este amenda administrativă, care este aplicată de autoritatea competentă. Tragerea la răspundere se
poate efectua cu ocazia verificărilor la faţa locului, cu oprirea vehiculelor, respectiv în baza principiului responsabilităţii obiective. Norma juridică aplicabilă ia în
considerare durata utilizării neautorizate, dând posibilitate utilizatorului ca, ulterior
sesizării erorii, să o corecteze la timp, evitând astfel să i se aplice o amendă mai
mare. Categoriile de autovehicule, tipurile contravenţiilor şi sumele amenzilor, defalcate pe plajele de timp, sunt cuprinse în următorul tabel:
Categoria de autovehicul

Perioada de 0-120 de
minute ulterioare evenimentului generator
de amendă

Perioada de 121-240
de minute ulterioare
evenimentului generator de amendă

Perioada de 241-480
de minute ulterioare
evenimentului generator de amendă

Omiterea achitării taxei anterior începerii utilizării drumurilor (art. 14 pct. a) din Legea LXVII din anul
2013 privind taxa rutieră)
J2

30 000 HUF

90 000 HUF

140 000 HUF

J3

35 000 HUF

100 000 HUF

150 000 HUF

J4

40 000 HUF

110 000 HUF

165 000 HUF

Declararea unei categorii inferioare de taxă sau de poluare decât cea reală (art. 14 pct. (b) din
Legea LXVII din anul 2013 privind taxa rutieră)
J2

24 000 HUF

72 000 HUF

110 000 HUF

J3

28 000 HUF

80 000 HUF

120 000 HUF

J4

36 000 HUF

88 000 HUF

135 000 HUF

Echipamentul de bord figurează, la momentul utilizării drumurilor, în evidenţa echipamentelor de
bord invalidate (art. 14 pct. c) din Legea LXVII din anul 2013 privind taxa rutieră)
J2

30 000 HUF

90 000 HUF

140 000 HUF

J3

35 000 HUF

100 000 HUF

150 000 HUF

J4

40 000 HUF

110 000 HUF

165 000 HUF

La compania noastră nu există posibilitatea efectuării demersurilor privind amenzile aplicate, deoarece procedurile faţă de utilizatorii neautorizaţi ai drumurilor sunt
desfăşurate de autorităţile competente. Cererile privind soluţionarea contestaţiilor
se pot înainta conform celor cuprinse în hotărârea de aplicare a amenzii, utilizând
datele de contact specificate acolo. De asemenea, la compania noastră nu există posibilitatea obţinerii ulterioare a dreptului de utilizare a drumurilor.
Vă dorim drum bun şi fără accidente!

ORARUL BIROURILOR DE SERVICII PENTRU CLIENŢI
LOCALITATE

LOC

AUTOSTRADĂ

KM

PARTE
PISTĂ*

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

Budapest

popas (Szilas)

M3

Budapesta
(Pest Sud)

Üllői út 663.

Budapest,
Újbuda

PROGRAM DE LUCRU
L-M,
J-V

Miercuri

S-D

-

8-16

10-18

-

12

dreapta

6-22

6-22

6-22

-

-

-

8-16

10-18

-

Budaörsi út 153.

-

-

-

7-19

7-19

8-16

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Întreţinere autostradă

M7

219

dreapta

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

popas

M5

67

dreapta

8-16

10-18

-

Lébény

Întreţinere autostradă

M1

142

stânga

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(lângă Sever Center)

-

-

-

8-16

10-18

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8-16

10-18

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szeged

Honvéd tér 7.

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

Berényi út 13.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (lângă Tesco)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

*partea dreapta a străzii: dinspre Budapesta, partea stânga a străzii: spre Budapesta

Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Referitor la programul de funcţionare al
birourilor noastre de servicii pentru clienţii şi referitor la alte modificări vă rugăm să vă
informaţi de pe pagina toll-charge.hu sau la serviciul nostru telefonic pentru clienţi.
DATELE NOASTRE DE CONTACT
National Toll Payment Services Plc. • Adresa de corespondenţă: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Adresă de corespondenţă electronică pentru clienţi: ugyfel@hu-go.hu
Serviciul nostru telefonic pentru clienţi este disponibil în limba maghiară zilnic orele 0-24;
în limba germană este disponibil în zilele lucrătoare, iar în limba engleză în fiecare
zi între orele 8-16: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

