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ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА HU-GO ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ
В електронната тол система таксата се заплаща задължително от всички
товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона по участъците на високоскоростните и главните пътища, подлежащи на таксуване.
За пътните участъци, които подлежат на таксуване, можете да се информирате на уебсайта hu-go.hu.

ТАКСИ (HUF/KM), КАТЕГОРИИ НА ТАКСИ
Екологична категория

Категория J2

Категория J3

Категория J4

Високоскоростен път

Главен
път

Високоскоростен път

Главен
път

Високоскоростен път

Главен
път

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

Тарифната таблица е валидна от 01.01.2022 г. Таксите са брутни суми с включен ДДС.

Категория J2 / две оси

Категория J3 / три оси

Категория J4 / четири или повече оси

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА

Деклариране и заплащане на пътна такса с бордово устройство (OBU)
Използването на бордово устройство (OBU) е най-лесният, удобен и сигурен начин за деклариране и заплащане на пътна такса. OBU може да се закупи в офисите за обслужване на клиенти и от дистрибуторските партньори на National Toll
Payment Services Plc. (NTPS Plc.), и от участниците в декларирането. Закупеното
бордово устройство трябва да се регистрира веднъж в HU-GO профила. След
това трябва да се внимава за това, OBU да бъде винаги включено, да работи надлежно, винаги да бъде настроен актуалният брой на осите, и текущата сметка,
водена в HU-GO, да предостави покритие за планираното пътуване. Оценените
клиенти, които предварително са сключили договор с NTPS Plc., могат да заплащат таксата за използването на пътищата с последващо плащане.

Регистрация на OBU

След закупуването му бордовото устройство трябва да се регистрира в системата HU-GO към регистрационния номер на съответното превозно средство с
помощта на неговия регистрационен номер и PIN код. Пълната регистрация на
OBU е възможна само на уебсайта hu-go.hu. В други канали (напр. публичен
компютърен терминал (киоск)) е възможна само предварителна регистрация
със създаване на нов потребителски профил. В този случай изпращаме линк
за активиране на посочения имейл адрес, с кликване върху който, регистрацията може да бъде завършена. Регистрираните данни могат да се променят
само в потребителския профил. Допълнителни подробни инструкции за създаването на HU-GO профил и регистрацията на OBU можете да намерите
на уебсайта hu-go.hu.

Маршрутен фиш
Закупуването на маршрутен фиш е удобно и бързо решение за тези, които
използват подлежащата на таксуване унгарска пътна мрежа сравнително
рядко, за едно пътуване и по определен маршрут. За закупуването на маршрутен фиш регистрирането в системата HU-GO не е задължително. За закупуването на така наречения маршрутен фиш само трябва да се дадат съответните данни на превозното средство и е необходимо да се планира точно
маршрута. Маршрутният фиш е валиден от момента на заплащането му
до 24:00 часа на следващия календарен ден. Като регистриран потребител
можете да закупите маршрутен фиш и предварително, като в този случай за
начало на валидността можете да посочите най-късно 30-ия календарен ден,
считан от датата на закупуването на маршрутния фиш.
Притежателите на маршрутен фиш, могат да се отклоняват от планирания
маршрут само в изключителни случаи (пренасочване по разпореждане
на властите), в противен случай отклоняването от маршрута може да
доведе до глоба. Пътуващите с маршрутен фиш трябва да се информират
за условията за използване на планираните маршрути (напр. сезонни
ограничения, пренасочвания). В това им оказва помощ Útinform (Утинформ)
в уебсайта utinform.hu, на имейл адрес utinform@kozut.hu или на телефонен
номер +36-1-336-2400.
Маршрутен фиш можете да закупите в уебсайта hu-go.hu, в офисите за
обслужване на клиенти на NTPS Plc., чрез мобилно приложение, както и в
определените дистрибуторски пунктове. Маршрутният фиш е валиден само
след заплащането му. За автоматичното издаване на фактура по ДДС се
изисква регистрация в HU-GO. Закупеният маршрутен фиш дава право за
еднократно използване на пътищата в рамките на срока за валидност само
за планирания маршрут. Повече информация относно планирането на
маршрути и закупуването на маршрутен фиш ще намерите в уебсайта
hu-go.hu.

УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ В ОФИСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Клиентите, заплащащи електронна пътна такса, получават пълна информация
за работата и използването на системата HU-GO в нашите пунктове за
обслужване на клиенти. Освен това в нашите офиси – наред с други неща
– има възможност за закупуване на релационни билети и OBU, зареждане
на салдо, подаване на заявление за оценка на клиента за последващо
плащане, както и подаване и издаване на заявление за земеделска отстъпка.
За допълнителна информация посетете уебсайта hu-go.hu.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА УДОБСТВО НА КЛИЕНТА
Запазване на любимите маршрути
Чрез използване на функцията „Запазени маршрути“ потребителите, регистрирани в системата HU-GO и пътуващи с маршрутен фиш, имат възможност да запазят своите любими или често използвани маршрути, и да използват запазените данни при следващо планиране на маршрут.

Функции за известия
Тази безплатна, удобна услуга изпраща предупреждение на имейл адреса,
даден при регистрацията в HU-GO, когато контролната система установява
или предполага незаконно ползване на пътната инфраструктура. Чрез проверка на функционирането на OBU и потребителските настройки, както и
със зареждане на салдото могат да се избегнат повтарящите се глоби.

Известие за минимален остатък

Тази безплатна, удобна услуга изпраща предупреждение на имейл адреса,
даден при регистрацията в HU-GO, когато салдото на текущата сметка достига предварително настроената стойност (най-малко 6 хиляди форинта), по
този начин може да се избегне използването на пътищата без покритие.

СЪВЕТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ГЛОБАТА
Неизправност на OBU

Участникът в декларирането може да даде информация за сигналите за
неизправност на бордовото устройство. Ако забележите сигнал за някаква
грешка, незабавно се свържете с Вашия участник в декларирането. За да
избегнете последователните глоби, Ви предлагаме за остатъка от пътя да закупите маршрутен фиш.

Въвеждане на броя на осите на превозното средство

Внимавайте винаги да бъде въведен актуалният брой на осите на превозното
средство в потребителския Ви профил или в бордовото устройство. Неправилното въвеждане на броя на осите се счита за незаконно ползване на пътната инфраструктура, което може да доведе до налагане на глоба.

Въвеждане на екологична категория

Подобно на броя на осите е важно и екологичната категория да се въведе
правилно. Екологичната категория на превозното средство се съдържа в съответния раздел на свидетелството за регистрация. В случай на неправилно или
непълно зададени данни за екологична класификация в профила на HU-GO,
нашата компания автоматично ще прекласифицира въпросното превозно
средство в най-лошата екологична категория, докато необходимите данни
не бъдат коригирани или допълнени. Въз основа на принципа „замърсителят
плаща“, за превозните средства, които емитират по-малко вредни вещества,
се заплаща по-малка електронна пътна такса.

Планиране на маршрут отиване и връщане

Маршрутният фиш, планиран за един маршрут (с подаване на началния и
крайния пункт) не е валиден за отиване и връщане, тоест не може да се закупи
двупосочен билет в класическия смисъл на думата. Планиране на маршрут
за отиване и връщане е възможно, ако подадете същото населено място за
начален и краен пункт, и при това подадете и един междинен пункт, различен
от началния и крайния пункт. В този случай маршрутите за отиване и връщане
могат да се различават един от друг, за което трябва да се внимава.

Отклонение от планирания маршрут поради пренасочване на
движението

При пренасочване на движението поради реконструкция или инцидент по
пътя може да се отклоните от предварително планирания маршрут, но само

по обходния маршрут, определен от оторизираните органи (напр.: органи
на властта) и само по време на пренасочването на движението. Обходните
пътища подлежат на таксуване, но при временни пренасочвания на движението за не повече от 31 дни, на пътуващите по обходните пътища товарни
автомобили не се налага глоба даже и ако не са изпълнили задължението си
за плащане на пътна такса.

КОНТРОЛ И САНКЦИОНИРАНЕ
Контролът за платените такси се извършва от 0.00 до 24.00 часа, системата
веднага определя за даденото превозно средство, дали има действително
право за ползването на пътната инфраструктура. Санкцията за незаконното ползване на пътната инфраструктура е административна глоба, която се
налага от властите. Подвеждането под отговорност може да се извършва по
време на контрол на място при спиране, както и въз основа на принципа на
обективната отговорност. Съответният нормативен акт взема под внимание
времетраенето на незаконността, което дава възможност на използващия
пътната инфраструктура да може да поправи грешката си в кратко време
след научаването й, и по този начин да не плаща по-висока глоба. Размерите
на глобите по категориите на превозните средства, начините на нарушаването на правилата и времевите интервали се съдържат в следната таблица:
Категория на превозното средство

0-120 минути след
събитието, за което
се налага глоба

121-240 минути след
събитието, за което
се налага глоба

241-480 минути след
събитието, за което
се налага глоба

Пропускане на плащане на пътна такса, преди да се започне да се използва пътната инфраструктура (член 14 точка a) от Закон LXVII от 2013 г. за пътните такси)
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

Направена е декларация за по-ниска категория на такси или екологична категория от истинската (член 14 точка b) от Закон LXVII от 2013 г. за пътните такси)
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

В момента на ползването на пътната инфраструктура бордовото устройство фигурира в списъка на бордовите устройства, които са обявени за невалидни (член 14 точка с) от Закон LXVII
от 2013 г. за пътните такси)
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

В нашата компания няма възможност за администрация, свързана с наложените глоби, тъй като срещу лицата, ползващи незаконно пътната инфраструктура, действа компетентният орган. Жалба може да се подаде по начин,
описан в решението за налагане на глоба, на посочените там координати.
Също така, в нашата компания няма възможност за последващо закупуване
на правото за ползване на пътната инфраструктура.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
НАСЕЛЕНО
МЯСТО

СТРАНА
РАБОТНО ВРЕМЕ
НА
МАГИС- Пон-Вт,
СъбСряда
ТРАЛАТА* Четв-Пет
Нед

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

МАГИСТРАЛА

KM

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapest

място за почивка (Szilas)

M3

12

дясна

6-22

6-22

6-22

Budapest
(Южна Пеща)

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

Служба за магистрално
строителство

M7

219

дясна

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

място за почивка

M5

67

дясна

8-16

10-18

-

Lébény

Служба за магистрално
строителство

M1

142

лява

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(до 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 (до Tesco)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

*дясна страна на магистралата: от Будапеща, лява страна на магистралата: към Будапеща

Запазваме си правото да правим промени. За работното време на офисите
за обслужване на клиенти и други промени можете да се информирате на
уебсайта toll-charge.hu, или чрез нашия център за телефонно обслужване на
клиенти.
КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Адрес за кореспонденция H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Електронна кореспонденция с клиенти: ugyfel@hu-go.hu
Центърът за телефонно обслужване на клиенти е достъпен на унгарски език всеки ден от
0 до 24 часа, на немски език в работни дни, а на английски език всеки ден от 8.00 до 16.00
часа: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

