SRB

МАЂАРСКО УПУТСТВО

ЗА Е-ПУТАРИНУ

2022

HU-GO СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

У HU-GO систему електронске наплате путарине обавеза плаћања се
односи на сва теретна возила укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне на
означеним деоницама аутопутева и магистралних путева које подлежу
обавези плаћања путарине. Детаљне информације о деоницама
аутопутева и магистралних пВише о деоницама путева које подлежу
плаћању путарине можете сазнати на сајту hu-go.hu

ИЗНОС ПУТАРИНЕ (ХУФ/КМ), КАТЕГОРИЈЕ
Еколошка
категорија
возила

Категорија J2

Категорија J3

Категорија J4

Аутопут

Магистрални
пут

Аутопут

Магистрални
пут

Аутопут

Магистрални
пут

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

Тарифе важе од 01.01.2022. године. Свака тарифа је бруто износ, урачунат је ПДВ.

J2 категорија / две осовине

J3 категорија / три осовине

J4 категорија / четири или више осовина

МОГУЋНОСТИ КУПОВИНЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПУТЕВА
Пријава и наплата путарине помоћу транспондера (OBU)
Коришћење транспондера (OBU) је најједноставнији, најкомфорнији
и најбезбеднији начин плаћања путарине. Транспондер за пријаву
путарине (OBU) можете купити код корисничких служби NTPS Plc.-а,
овлашћених дистрибутера, као и предузећа за услуге праћења возила у
уговорном односу са National Toll Payment Services Plc.-ом. Регистрацију
купљеног транспондера треба извршити само једном у вашем HU-GO
корисничком профилу. Касније само треба обратити пажњу да OBU
уређај увек буде укључен и функционалан, као и да у сваком случају
буде подешен актуелни број осовина, односно да на вашем рачуну у
HU-GO систему увек имате довољно покрића за планирано путовање.
Квалификовани клијенти, који су претходно закључили уговор са NTPS Plc.ом, путарину могу да плате и накнадно.
Регистрација транспондера (OBU)
Уређај се повезује са регистарским бројем возила у HU-GO систему помоћу
шифре и PIN кода уређаја. Свеобухватна регистрација OBU уређаја могућа
је искључиво на сајту hu-go.hu На други начин (нпр. на киоску) могућа је
само претходна регистрација уз отварање новог корисничког профила. У
том случају шаљемо вам мејл са линком за активирање и пошто кликнете
на линк, можете завршити регистрацију. Измена регистрованих података
омогућена је на корисничком профилу. Даља детаљна упутства о ОБУ
регистрацији и креирању ХУ-ГО профила доступна су на сајту hu-go.hu.

Релациони тикет
Куповина релационог тикета је комфорно и брзо решење за оне, који
релативно ретко и само на одређеним релацијама користе путеве
са обавезом путарине у Мађарској. За куповину релационог тикета
није неопходна регистрација у HU-GO систему. За куповину тзв. ад-хок
релационог тикета потребно је само навести одговарајуће податке
возила и тачно испланирати руту. Ад-хок релациони тикет важи од тренутка
плаћања до 24:00 часова следећег календарског дана. Регистровани
корисници могу и унапред да купе релациони тикет, а за дан почетка
важења могу одредити најкасније 30. календарски дан, рачунајући од
дана куповине релационог тикета.
Корисници релационог тикета могу да одступе од планиране руте
само у изузетним случајевима (службено преусмеравање), у осталим
случајевима одступање од руте може да се казни новчаном казном.
Корисници релационог тикета треба правовремено да се информишу
о условима коришћења планиране руте (нпр. привремена ограничења,
преусмеравања). За више информација по питању релационог тикета
контактирајте Утинформ на е-маил адреси utinform@kozut.hu или путем
телефона на броју +36-1-336-2400.
Релациони тикет можете купити на сајту hu-go.hu, у корисничким
службама NTPS Plc-а, помоћу мобилне апликације и код означених
дистрибутера. Релациони тикет почиње да важи од тренутка плаћања.
Уколико желите аутоматски фактуру са ПДВ-ом, потребно је да се
региструјете у HU-GO систему. Релациони тикет важи у одређеном
временском року искључиво за испланирану руту, у једном правцу и
за једну прилику. Даље информације о планирању руте и куповини
релационог тикета можете наћи на сајту hu-go.hu.

УСЛУГЕ ДОСТУПНЕ У КОРИСНИЧКИМ СЛУЖБАМА
У нашим корисничким службама корисници електронског система
наплате путарине могу добити свеобухватне информације о
функционисању и коришћењу HU-GO система. У нашим службама
такође постоји могућност за куповину релационог тикета и OBU
уређаја, доплату оквирног износа на рачуну, подношење захтева за
квалификацију корисника у циљу накнадног плаћања путарине, као и
подношење захтева и издавање повластица за пољопривредна возила.
За додатне информације посетите сајт hu-go.hu

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПРИЛАГОЂЕНЕ КОРИСНИЦИМА
Сачувана омиљена рута
Помоћу ове функције корисници регистровани у HU-GO систему, који
саобраћају са релационим тикетом, имају могућност да сачувају
омиљене или често коришћене руте и да их поново користе приликом
каснијег планирања руте.

Упозорења
Ова бесплатна функција шаље упозорење на регистровану имејл
адресу корисника у случају да контролни систем уочи или посумња
на неовлашћено коришћење пута. Проверавањем OBU уређаја или
корисничких подешавања, као и доплатом новчаних средстава на рачун,
могу се избећи редовне новчане казне.
Обавештење да на рачуну нема покрића
Ова бесплатна функција шаље упозорење на регистровану имејл
адресу корисника у случају да кориснички салдо достигне унапред
подешени лимит (минимално 6.000,00 форинти), како би се избегло
неовлашћено коришћење пута.

САВЕТИ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Грешка OBU уређаја
Информације о сигналима грешке уређаја можете добити од уговорних
партнера за праћење возила. Ако приметите било какву грешку, одмах
ступите у контакт са вашим уговорним партнером за праћење возила.
Ради избегавања узастопних казни препоручујемо да за наставак пута
купите релациони тикет.
Број осовина возила
Водите рачуна о томе да на корисничком профилу или на транспондеру
увек наведете актуелни број осовина возила. Нетачно навођење броја
осовина се сматра неовлашћеним коришћењем пута и подлеже казни.
Еколошка категорија
Еколошка категорија возила је једнако важан параметар возила као и број
осовина. Еколошка категорија возила наведена је у саобраћајној дозволи.
У случају уноса нетачних или непотпуних података о еколошкој категорији
у HU-GO профилу, наша компанија ће аутоматски рекласификовати
предметно возило у најнижу еколошку категорију све док се тражени
подаци не исправе или не измене. На основу принципа „загађивач плаћа“
возила са ниском штетном емисијом плаћају нижи износ путарине.
Планирање повратне руте
Релациони тикет планиран за један правац (навођењем полазне тачке и
тачке одредишта) не важи за повратни пут, то јест, у класичном смислу,
није могуће купити повратни тикет. Повратна рута може да се планира у
случају, ако током планирања руте наведете исто насеље као полазну
тачку и као тачку одредишта, а осим тога наведете и једну успутну тачку.
У том случају могуће је да се рута у повратном правцу разликује, о чему
треба водити рачуна.
Одступање од планиране руте због преусмеравања саобраћаја
У случају преусмеравања услед радова на путу или саобраћајне
незгоде корисник има право да одступи од планиране руте, али само
заобилазницом коју је одредио овлашћени орган (нпр.: државни орган),
искључиво у времену док преусмеравање траје. Плаћање путарине на
означеним заобилазницама је обавезно, међутим, у случају привремених
преусмеравања, не дуже од 31 дана, теретна возила која саобраћају на
заобилазницама ослобађају се казне чак и у случају, ако нису испунили
обавезу плаћања путарине.

КОНТРОЛА И КАЗНА
Контрола се врши у периоду од 0-24 сата, а систем одмах утврђује
да ли одређено возило има право на коришћење пута. Неовлашћено
коришћење пута повлачи за собом новчану казну, коју одређује надлежни
орган. Позивање на одговорност врши се на основу заустављања возила
и контроле на лицу места, односно на основу принципа објективне
одговорности. Релевантни прописи узимају у обзир временски распон
неовлашћеног коришћења пута, омогућавајући кориснику да, у кратком
року по уочавању пропуста, исправи грешку, како би на тај начин избегао
плаћање веће казне. Казне, одређене на основу категорије возила, врсте
прекршаја и временског распона, приказане су у следећој табели:
Категорија возила

0-120 минута након
прекршаја

121-240 минута
након прекршаја

241-480 минута
након прекршаја

Неуплаћена путарина пре поласка на пут (чл. 14. тачка а. Закона о путарини бр. LXVII/2013)
J2

30.000 форинти

90.000 форинти

140.000 форинти

J3

35.000 форинти

100.000 форинти

150.000 форинти

J4

40.000 форинти

110.000 форинти

165.000 форинти

Пријављена нижа накнада у односу на стварну категорију возила или еколошку категорију (чл.
14. тачка б. Закона о путарини бр. LXVII/2013)
J2

24.000 форинти

72.000 форинти

110.000 форинти

J3

28.000 форинти

80.000 форинти

120.000 форинти

J4

36.000 форинти

88.000 форинти

135.000 форинти

У време коришћења пута транспондер се налази у евиденцији неважећих уређаја (члан 14
тачка ц. Закона о путарини бр. LXVII/2013)
J2

30.000 форинти

90.000 форинти

140.000 форинти

J3

35.000 форинти

100.000 форинти

150.000 форинти

J4

40.000 форинти

110.000 форинти

165.000 форинти

У нашој служби не постоји могућност за поступање по питању новчаних
казни, будући да по питању неовлашћеног коришћења пута поступа
други надлежни орган. Жалба може да се поднесе на начин и на адреси
назначенима у одлуци казне. Такође, у нашој служби не постоји могућност
за накнадну куповину овлашћења за коришћење путева.
Желимо вам сретан пут и безбедно путовање!

РАДНО ВРЕМЕ КОРИСНИЧКЕ СЛУЖБЕ
АУТОПУТ КМ

РАДНО ВРЕМЕ
СТРАНА
Поn-Ут,
СуbАУТОПУТА*
Среда
Чет-Пет
Нед

НАСЕЉЕ

МЕСТО

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapest

одмориште (Szilas)

M3

12

десна

6-22

6-22

6-22

Budapest
(Јужна Пешта)

Üllői út 663.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapest,
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

Одржавање аутопутева

M7

219

десна

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

одмориште

M5

67

десна

8-16

10-18

-

Lébény

Одржавање аутопутева

M1

142

лева

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(Поред Sever Center-а)

-

-

-

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
(поред Tesco-а)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

*десна страна: из правца Будимпеште, лева страна: у правцу Будимпеште

Задржавамо право измене. Молимо да се о радном времену корисничких
служби и o другим изменама информишете на сајту toll-charge.hu, или
телефоном на броју нашег корисничког сервиса.
КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Поштанска адреса: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Електронска пошта: ugyfel@hu-go.hu
Кориснички сервис на мађарском језику доступан је свакодневно од 0-24 сата, на
немачком језику радним данима, а на енглеском језику свакодневно од 8-16 часова:
+36 (36) 587-500
hu-go.hu

