SK

NÁVOD PRE E-MÝTO

V MAĎARSKU

2022

HU-GO SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA
V systéme elektronického výberu mýta sa povinnosť platby mýta ohľadom
úsekov rýchlostných ciest a ciest prvej triedy s povinnosťou platby mýta vzťahuje na každé také nákladné motorové vozidlo, ktorého najväčšia prípustná
celková hmotnosť presahuje 3,5 tony. O cestných úsekoch, ktorých sa platba
mýta týka, sa môžete informovať na webovej stránke hu-go.hu.

SADZBY MÝTA(FT/KM), KATEGÓRIE MÝTA
Kategória J2
Kategória J3
Kategória J4
Kategória
ochrany životRýchlostná Cesta prvej Rýchlostná Cesta prvej Rýchlostná Cesta prvej
ného prostredia
cesta
triedy
cesta
triedy
cesta
triedy
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

Tarifná tabuľka je platná od 01.01.2022. Cena je v každom prípade brutto cena, spolu s DPH.

Kategória J2 / dve nápravy

Kategória J3 / tri nápravy

Kategória J4 / štyri alebo viac náprav

MOŽNOSTI ZAKÚPENIA OPRÁVNENIA NA POUŽÍVANIE CIEST
Výkaz o mýte a úhrada mýta uskutočnená palubným zariadením (OBU)
Používanie palubného zariadenia (OBU) je najjednoduchším, najpohodlnejším a
najbezpečnejším spôsobom výkazu a uhrádzania mýta. OBU zariadenbie môžete zakúpiť v klientských centrách National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.)
u jeho distribútorov a sprostredkovateľov platby mýta. Zakúpené palubné zariadenie je potrebné raz zaregistrovať v profile HU-GO. Následne je potrebné dbať
len na to, aby bolo palubné zariadenie OBU z dôvodu jeho správneho fungovania vždy zapnuté, aby bol v každom prípade nastavený presný počet náprav
a aby zostatok kreditu na bežnom účte vedenom v HU-GO poskytoval krytie
na plánovanú cestu. Kvalifikovaní klienti s vopred uzavretou zmluvou s NTPS Plc.
môžu poplatok za používanie cesty uhradiť aj dodatočne.
Registrácia OBU
Po zakúpení palubného zariadenia je potrebné zariadenie pomocou príslušného registračného čísla a PIN kódu priradiť k evidenčnému číslu vozidla
prostredníctvom HU-GO systému. Plnohodnotná registrácia OBU je možná výhradne na stránke hu-go. Na inom kanáli (kiosk) je možná len predbežná registrácia s vytvorením nového užívateľského účtu. V tom prípade na uvedenú
e-mailovú adresu odošleme aktivačný odkaz, kliknutím na ktorý je možné dokončiť registráciu. Zmena registračných údajov je možná v užívateľskom účte.
Podrobné informácie o vytvorení profilu HU-GO, respektíve o registrácii OBU
môžete nájsť na stránke hu-go.hu.

Predaj úsekového lístka
Zakúpenie úsekového lístka je pohodlným a rýchlym riešením pre tých, ktorí
využívajú maďarské cesty s povinnosťou úhrady mýta relatívne zriedka, v rámci len niekoľkých ciest, na určenej trase. Pre zakúpenie úsekového lístka nie
je nevyhnutne potrebné prihlásiť sa v systéme HU-GO. Pre zakúpenie tzv. úsekového lístka je nutné zadať len vhodné údaje motorového vozidla a presne
naplánovať trasu. Príležitostný úsekový lístok je platný od času uhradenia do
24:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa. Ako registrovaný užívateľ si
môžete zakúpiť úsekový lístok aj vopred, v tom prípade môžete označiť začiatok platnosti najviac 30. deň počítaný od zakúpenia lístka.
Vlastníci úsekového lístka môžu opustiť plánovanú trasu len vo výnimočnom
prípade (odklon premávky orgánmi), v ostatnom prípade môže mať odklon
od trasy za následok pokutu. Vlastníci úsekových lístkov sa musia informovať
o podmienkach využitia naplánovaných trás (napr. časové obmedzenia, odklon dopravy). V tom im poskytuje pomoc Útinform (služba na poskytovanie
informácií o cestách), na e-mailovej adrese utinform@kozut.hu alebo na telefónnom čísle +36-1-336-2400.
Úsekový lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom hu-go.hu, v klientských
kanceláriách NTPS Plc., prostredníctvom mobilnej aplikácie, respektíve vo
vyznačených distribučných bodoch. Úsekový lístok je platný len po jeho
uhradení. Pre automatické vystavenie faktúry s DPH je potrebná registrácia
HU-GO. Zakúpený úsekový lístok poskytuje oprávnenie na používanie cesty len
v rámci doby platnosti, výhradne po naplánovanej trase, pri jednej príležitosti.
O plánovaní trasy a zakúpení trasového lístka môžete nájsť ďalšie informácie
na stránke hu-go.hu.

SLUŽBY DOSTUPNÉ V KLIENTSKEJ KANCELÁRII
Klienti e-mýta dostanú informácie vzťahujúce sa na všetky záležitosti
fungovania a využívania HU-GO systému v našich klientskych bodoch. V
našich kanceláriách je okrem vyššie uvedených možnosť zakúpenia trasového
lístka a OBU zariadenia, nabitia kreditu, podania žiadosti o posúdenie klienta
vzťahujúceho sa na dodatočné uhrádzanie mýta, ako aj na prijatie a
vystavenie žiadosti o poľnohospodársku zľavu. Pre viac informácií navštívte
stránku hu-go.hu.

OSTATNÉ SLUŽBY PRE POHODLIE KLIENTOV
Uloženie obľúbenej trasy
Použitím funkcie obľúbenej trasy majú klienti registrovaný v systéme HU-GO,
disponujúci trasovým lístkom majú možnosť uložiť svoje obľúbené alebo často
používané trasy a pri ďalšom plánovaní trasy môžu tieto uložené údaje použiť.
Alarm na pokutu
Táto služba zdarma na zvýšenie pohodlia odošle upozornenie na e-mailovú
adresu uvedenú pri registrácii do systému HU-GO, ak kontrolný systém zistí alebo
predpokladá neoprávnené užívanie cesty. Kontrolou prevádzky OBU alebo jeho
nastavením, ako aj doplnením kreditu je možné vyhnúť sa opakovaným pokutám.

Notifikácia o nízkom kredite
Táto bezplatná služba na zvýšenie pohodlia odošle upozornenie na e-mailovú
adresu uvedenú pri registrácii do systému HU-GO, ak kredit na vašom bežnom
účte klesne na vopred nastavenú hraničnú hodnotu (min. 6 tisíc forintov), čím
je možné vyhnúť sa používaniu ciest bez potrebného krytia.

RADY V ZÁUJME VYHNUTIU SA POKUTÁM
Porucha OBU
O signáloch poruchy zariadenia vedia poskytnúť informácie zmluvní
sprostredkovatelia. Ak zistíte akékoľvek signály naznačujúce poruchu,
kontaktujte svojho zmluvného sprostredkovateľa. V záujme vyhnutiu sa
opakovaným pokutám odporúčame, aby ste si pre absolvovanie zvyšku
cesty zakúpili oprávnenie.
Uvedenie počtu náprav vozidla
Dbajte na to, aby bol na užívateľskom účte alebo na OBU zariadení uvedený vždy aktuálny počet náprav vozidla. Uvedenie nesprávneho počtu
náprav sa považuje za neoprávnené užívanie cesty a môže mať za následok pokutu.
Uvedenie environmentálnej kategórie
Podobne, ako počet náprav, je dôležité aj presné uvedenie environmentálnej
kategórie. Environmentálne zaradenie vozidla je uvedené v príslušnom bode
osvedčenia o registrácii vozidla. V prípade nesprávne alebo neúplne uvedených údajov, vzťahujúcich sa na environmentálne zaradenie vozidla v profile
HU-GO naša spoločnosť dotyčné vozidlo automaticky preradí do najhoršej environmentálnej kategórie, do uskutočnenia opravy alebo doplnenia potrebných údajov. Na základe princípu „kto znečisťuje, platí“ za vozidlá emitujúce
menej znečisťujúcich látok je potrebné menej e-mýta.
Plánovanie cesty tam a späť
Trasový lístok naplánovaný na jednu trasu (len uvedením východiskového bodu
a destinácie) nie je platný pre cestu tam a späť, teda nie je možné zakúpiť si
spiatočný lístok vzatý v klasickom zmysle. Plánovanie trasy tam a späť je možné vtedy, ak pri plánovaní trasy uvediete za východiskovú a cieľovú stanicu
totožnú obec, a súčasne zadáte od nich sa odlišujúcu medzistanicu. V tomto
prípade sa trasy tam a späť môu navzájom líšiť, na čo je potrebné dávať pozor.
Odchýlenie sa od naplánovanej trasy v prípade odklonu dopravy
V prípade odklonu dopravy z dôvodu rekonštrukcie ciest alebo nehôd je možné odchýliť sa od vopred naplánovanej trasy, ale len na obchádzkovú trasu,
vyznačenú na to oprávnenou organizáciou (napr. orgánom) a výhradne po
dobu trvania odklonenia. Vyznačené obchádzkové trasy majú povinnosť
uhrádzania mýta, v prípade príležitostných odklonov, nie dlhších ako 31 dní
sú ale nákladné vozidlá oslobodené spod uloženia pokuty, ak svoju povinnosť
úhrady mýta nesplnili.

KONTROLA A POKUTY
Kontrola mýta sa uskutočňuje 0-24 hodín, o danom vozidle systém okamžite zistí,
či disponuje platným oprávnením na používanie ciest. Sankcia za neoprávnené
používanie ciest je správnou pokutou, na udelenie ktorej je oprávnený orgán.
Vzatie na zodpovednosť sa môže uskutočniť v rámci miestnej kontroly so zastavením, respektíve na základe princípu objektívnej zodpovednosti. Vzťahujúci sa
právny predpis prihliada na časovosť neoprávnenosti, čo umožňuje, aby používateľ mohol v krátkej dobe po zistení chybu korigovať a tým sa vyhol povinnosti
úhrady väčšej pokuty. Kategórie vozidiel, spôsoby porušenia pravidiel a sadzby
pokút určené podľa časových pásiem uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
Kategória vozidla

0-120 minút po pokutovanej udalosti

121-240 minút
po pokutovanej udalosti

241-480 minút
po pokutovanej udalosti

Neuhradenie mýta pred začatím užívania cesty (bod a) § 14. zákona č. LXVII z roku 2013 o mýte za
používanie ciest).
J2

30 000 Ft

90 000 Ft

140 000 Ft

J3

35 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

J4

40 000 Ft

110 000 Ft

165 000 Ft

Bolo vyhotovené priznanie vzťahujúce sa na mýto alebo na environmentálnu kategóriu nižšiu, ako je
skutočná kategória (bod b § 14. zákona č. LXVII z roku 2013 o mýte za používanie ciest).
J2

24 000 Ft

72 000 Ft

110 000 Ft

J3

28 000 Ft

80 000 Ft

120 000 Ft

J4

36 000 Ft

88 000 Ft

135 000 Ft

Palubné zariadenie je v dobe užívania cesty uvedené v evidencii zneplatnených zariadení (bod c)
§ 14. zákona č. LXVII z roku 2013 o mýte za používanie ciest).
J2

30 000 Ft

90 000 Ft

140 000 Ft

J3

35 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

J4

40 000 Ft

110 000 Ft

165 000 Ft

U našej spoločnosti nie je možnosť vybavovania agendy v súvislosti s udelenými pokutami, nakoľko voči neoprávneným užívateľom cesty koná príslušný
úrad. Právny opravný prostriedok môžete využiť spôsobom uvedeným v rozhodnutí o pokute, na kontaktoch, ktoré sú tam uvedené. Tiež nie je možné v
našej spoločnosti následné zakúpenie oprávnenia na používanie ciest.
Prajeme vám šťastnú cestu a jazdu bez nehôd!

OTVÁRACIE HODINY ZÁKAZNÍCKYCH KANCELÁRIÍ
OTVÁRACIE HODINY

MESTO/ OBEC

MIESTO

DIAĽNICA

KM

STRANA
DRÁHY*

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapešť

odpočívadlo (Szilas)

M3

12

pravá

6-22

6-22

6-22

Budapešť
(Južný-Pest)

Üllői út 663.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapešť
(Újbuda)

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

Diaľničné inžinierstvo

M7

219

pravá

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

odpočívadlo

M5

67

pravá

8-16

10-18

-

Lébény

Diaľničné inžinierstvo

M1

142

ľavá

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(pri 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 (pri Tescu)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Po-Ut,
Streda So-Ne
Št-Pi

*pravá strana vozovky: smerom od Budapešti, ľavá strana vozovky: smerom na Budapešť

Vyhradzujeme si právo zmeny. O otváracích hodinách zákazníckych kancelárií a iných zmenách sa informujte, prosím na stránke toll-charge.hu alebo v
našom telefonickom klientskom centre.
KONTAKTY
National Toll Payment Services Plc. • Poštová adresa: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Elektronická korešpondencia s klientmi: ugyfel@hu-go.hu
Telefonický zákaznícky servis v maďarskom jazyku každý deň v dobe 0-24 hodín, v nemeckom
jazyku cez pracovné dni, v anglickom jazyku každý deň v dobe 8-16 hodín: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

