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ELEKTRONINĖ RINKLIAVOS RINKIMO TVARKA HU-GO
Elektroninė rinkliavos rinkimo tvarka numato, kad mokėjimo prievolė apmokestintų greitkelių ir automagistralių bei nacionalinių kelių atkarpose taikoma
visoms krovininėms transporto priemonėms, kurių didžiausia leidžiamoji masė
viršija 3,5 tonas. Informaciją apie apmokestintas kelių atkarpas rasite interneto
svetainėje hu-go.hu.

TARIFAI (FT/KM), TARIFO KATEGORIJOS
Aplinkosaugos klasė

J2 kategorija

J3 kategorija

J4 kategorija

Greitkelis, automagistralė

Nacionalinis kelias

Greitkelis, automagistralė

Nacionalinis kelias

Greitkelis, automagistralė

Nacionalinis kelias

A ≥ EURO V

48,72

20,72

68,36

35,89

105,82

66,00

B = EURO II–IV

57,32

24,38

80,42

42,22

124,49

77,65

C ≤ EURO I

65,92

28,04

92,48

48,55

149,39

93,18

Lentelėje pateikti tarifai galiuoja nuo 2020 m. kovo 15 d. Rinkliavos suma yra bruto suma, į kurią
įskaičiuotas PVM.

J2 kategorija / dvi ašys

J3 kategorija / trys ašys

J4 kategorija / keturios ar daugiau ašių

TEISĖS NAUDOTIS KELIAIS IŠPIRKIMO GALIMYBĖ
Deklaravimas ir rinkliavos mokėjimas transporto priemonėje sumontuota
įranga (OBU)
Naudojimasis transporto priemonėje sumontuota įranga (OBU) – paprasčiausias, patogiausias ir saugiausias būdas deklaruoti ir sumokėti rinkliavą. OBU
galima nusipirkti National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) klientų aptarnavimo biuruose, iš prekybos agentų ir deklaravimo operatorių. Įsigytą programinę įrangą reikia vieną kartą užregistruoti HU-GO profilyje. Nuo tada turite
pasirūpinti, kad OBU būtų visada įjungta ir atitinkamai veiktų, kiekvienu atveju
joje būtų nustatytas esamas ašių skaičius ir kad HU-GO turimoje sąskaitoje būtų
pakankamai lėšų apmokėti planuojamą kelionę. Su NTPS Plc. išankstinę sutartį
sudarę, įvertinti klientai gali sumokėti kelių naudojimo rinkliavą ir vėliau.
OBU registracija
Nusipirkus programinę įrangą, prietaisą jam priklausančio registracijos numerio ir PIN kodo pagalba HU-GO sistemoje reikia priskirti transporto priemonės
valstybiniams numeriams. Išsami OBU registracija galima tik puslapyje hu-go.
hu. Kitose sistemose (pvz., terminale) galima tik išankstinė deklaracija, sukuriant naują naudotojo paskyrą. Tokiu atveju nurodytu el. pašto adresu išsiųsime
aktyvavimo nuorodą, kurią spustelėjus patvirtinsite registraciją. Pakeisti įregistruotus duomenis galima naudotojo paskyroje. Išsamios informacijos apie OBU
registraciją rasite puslapyje hu-go.hu.

Maršruto bilietas
Maršruto bilieto įsigijimas – patogus ir greitas sprendimas tiems, kas Vengrijos
apmokestintų kelių tinklu naudojasi palyginti retai ir konkrečiu maršrutu. Kad
įsigyti maršruto bilietą, nebūtina registruotis HU-GO sistemoje. Kad įsigyti vienkartinį maršruto bilietą, reikia nurodyti tik atitinkamus transporto priemonės
duomenis ir tiksliai suplanuoti maršrutą. Vienkartiniai maršruto bilietai galioja
nuo mokėjimo momento iki kitos kalendorinės dienos vidurnakčio. Registruoti
naudotojai maršruto bilietų gali įsigyti ir iš anksto. Tokiu atveju pirmoji galiojimo
diena negali būti vėlesnė nei 30-a kalendorinė diena nuo pirkimo datos.
Turintieji vienkartinį maršruto bilietą gali nukrypti nuo suplanuoto maršruto
tik išskirtiniais atvejais (dėl valdžios institucijų nukreipimo kitu maršrutu), kitais
atvejais galite tikėtis baudos. Tie, kurie naudojasi keliais įsigiję maršruto bilietą,
turi susipažinti su naudojimosi suplanuotais maršrutais sąlygomis (pvz., laikini
apribojimai, nukreipimas kitu maršrutu). Šiuo atveju jiems padės „Útinform“
informacija internetinėje svetinėje utinform.hu, el. paštu (utinform@kozut.hu)
ar telefonu (+36-1-336-2400).
Maršruto bilietą galima įsigyti per interneto svetainę hu-go.hu, NTPS Plc.
klientų aptarnavimo biuruose, naudojantis mobiliąja programa ir iš prekybos
agentų. Maršruto bilietai galioja tik sumokėjus už juos. Norint automatiškai gauti
sąskaitą faktūrą, būtina užsiregistruoti HU-Go sistemoje. Nusipirktas maršruto
bilietas suteikia teisę naudotis keliu tik suplanuotu maršrutu ir vienai kelionei
bilieto galiojimo laikotarpiu. Daugiau informacijos apie maršruto planavimą ir
maršruto bilieto įsigijimą rasite puslapyje hu-go.hu.

KLIENTŲ APTARNAVIMO BIURUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS
Klientai, rinkliavas už kelius mokantys elektroniniu būdu, klientų aptarnavimo
biuruose gauna visą informaciją apie sistemos HU-GO veikimą ir jos panaudojimą.
Be to, mūsų biuruose galima įsigyti maršruto bilietus ir OBU, papildyti sąskaitą,
pateikti prašymą dėl kliento įvertinimo dėl vėlesnio rinkliavos mokėjimo, pateikti
ir išduoti paraišką dėl ūkininkams teikiamos lengvatos, tvarkyti KAVOSZ kredito
reikalus. Daugiau informacijos rasite puslapyje hu-go.hu.

KITOS KLIENTAMS NAUDINGOS IR PATOGIOS PASLAUGOS
Parankinių maršrutų išsaugojimas
„Favorite routes“ funkcija suteikia galimybę naudotojams, užsiregistravusiems
HU-GO sistemoje ir keliaujantiems su maršruto bilietais, įrašyti savo parankinius/
dažnus maršrutus ir naudotis įrašytais duomenimis, planuojant naujus bilietus.
Fine alert
Jei kontrolės sistema aptinka ar įtaria neleistiną naudojimąsi keliu, nemokama
patogi paslauga nusiunčia įspėjimą el. pašto adresu, nurodytu per registraciją
HU-GO sistemoje. Patikrinus OBU veikimą ar nustatymus ir papildžius sąskaitą
galima išvengti pasikartojančių baudų.

Low balance notification
Jei einamosios sąskaitos likutis pasiekia iš anksto nustatytą ribinę sumą (mažiausiai 6000 forintų), nemokama patogi paslauga išsiunčia įspėjimą registracijos
HU-GO sistemoje metu nurodytu el. pašto adresu, ir tokiu būdu galima išvengti,
neapmokėto naudojimosi keliais.

PATARIMAI, PADĖSIANTYS IŠVENGTI BAUDOS
OBU gedimas
Informaciją apie prietaiso gedimo signalus gali suteikti deklaravimo operatoriai.
Jei pastebite bet kokį signalą, reiškiantį bet kokią klaidą, nedelsdami susisiekite
su deklaravimo operatoriumi. Kad būtų išvengta pasikartojančių baudų,
siūlome likusiam keliui įsigyti maršruto bilietą.
Transporto priemonės ašių skaičiaus įvedimas
Atkreipkite dėmesį, kad naudotojo paskyroje arba transporto priemonėje
sumontuotoje įrangoje visad būtų įvestas esamas transporto priemonės ašių
skaičius. Jei įvestas neteisingas ašių skaičius, tai laikoma neteisėtu naudojimusi
keliu ir už tai gali būti skirta bauda.
Aplinkosaugos kategorijos įvedimas
Panašiai, kaip ir ašių skaičių, svarbu teisingai nurodyti aplinkosaugos kategoriją.
Jei pastebite bet kokį signalą, reiškiantį bet kokią klaidą, nedelsdami susisiekite
su deklaravimo operatoriumi. Pagal principą „teršiantis moka” už transporto
priemones, išmetančias mažiau kenksmingų medžiagų, reikia mokėti mažesnę
elektroninę kelių rinkliavą.
Maršruto pirmyn ir atgal planavimas
Maršruto bilietas, suplanuotas vienam maršrutui (įvedant išvykimo ir atvykimo
vietas), negalioja maršrutui pirmyn ir atgal, t. y., įprasto bilieto pirmyn ir atgal
įsigyti negalima. Maršrutą pirmyn ir atgal galima suplanuoti tokiu būdu, jei planuodami maršrutą įvesite tą pačią išvykimo bei atvykimo vietą ir kitą tarpinę
sustojimo vietą. Šiuo atveju maršrutas pirmyn gali skirtis nuo maršruto atgal, į ką
reikia atkreipti dėmesį.
Nukrypimas nuo suplanuoto maršruto važiuojant aplinkkeliais
Nuo suplanuoto maršruto galite nukrypti dėl kelio remonto darbų ar nelaimingo atsitikimo, bet galite naudotis tik tam turinčios teisę organizacijos (pvz.,
valdžios institucijos) nurodytu aplinkkeliu ir tik nukreipimo laikotarpiu. Nurodyti
aplinkkeliai apmokestinti, tačiau vienkartinių nukreipimų, kurių trukmė neviršija
31 dienos, atveju aplinkkeliu važiuojantys sunkvežimiai, nesumokėję rinkliavos
už kelius, atleidžiami nuo baudos.

KONTROLĖ IR BAUDŲ SKYRIMAS
Mokesčių kontrolė vyksta ištisą parą, sistema iškart nustato, ar konkreti transporto priemonė turi teisę naudotis keliais. Neteisėtas naudojimasis keliais
sankcionuojamas administracine bauda, kurią paskirti turi teisę valdžios institucija. Patraukimas atsakomybėn vyksta patikrinimo vietoje metu sustabdžius
arba remiantis objektyviosios atsakomybės principu. Atitinkamame teisės akte
atsižvelgiama į neteisėto naudojimosi keliais laiką, ir tai suteikia galimybę kelių
naudotojui pastebėjus klaidą per trumpą laiką ją ištaisyti ir taip išvengti didesnės baudos mokėjimo. Transporto priemonių kategorijos, taisyklių pažeidimo
būdai ir pagal laiko juostas nustatytos baudos sumos pateiktos lentelėje, esančioje žemiau:
Transporto priemonės
kategorija

0-120-toji minutė po
bauda sankcionuojamo pažeidimo

121-240-toji minutė
po bauda sankcionuojamo pažeidimo

241-480-toji minutė
po bauda sankcionuojamo pažeidimo

Nesumokėtas mokestis prieš pradedant naudotis keliais (2013 metų LXVII įstatymo dėl kelių
mokesčių §14 a) punktas)
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

Pateikta deklaracija ryšium su žemesne nei iš tikrųjų mokesčio arba aplinkosaugos kategorija
(2013 metų LXVII įstatymo dėl kelių mokesčių §14 b) punktas)
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

Transporto priemonėje sumontuota įranga naudojimosi keliais momentu yra negaliojančių prietaisų
apskaitoje (2013 metų LXVII įstatymo dėl kelių mokesčių §14 c) punktas)
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

Mūsų įmonės klientų aptarnavimo biuruose nėra galimybės administruoti paskirtų baudų, nes sankcijas už neteisėtą naudojimąsi keliu skiria kompetetinga
valdžios institucija. Apeliaciją dėl sprendimo skirti baudą galite teikti, kaip nurodyta sprendime, naudodamiesi pateikta kontaktine informacija. Be to, klientų aptarnavimo biuruose negalima įsigyti leidimų naudotis keliu su vėlesniu
apmokėjimu.
Linkime gero kelio ir saugios kelionės!

KLIENTŲ APTARNAVIMO BIURŲ DARBO LAIKAS
GYVENVIETĖ

VIETA

AUTOMAGISTRALĖ

KM

KELIO
PUSĖ*

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

Budaörs

poilsio aikštelė
(Garibaldi u. 1.)

M1/M7

Budapest

poilsio aikštelė (Szilas)

Budapešto
centre

DARBO LAIKAS
P-A,
K-Pn

Trečiadienis

Š-S

-

8-16

10-18

-

9

dešinioji

7-19

7-19

8-16

M3

12

dešinioji

6-22

6-22

6-22

Rumbach Sebestyén u.
19-21. (Rumbach Center)

-

-

-

9-17
Pn: 9-15

9-19

-

Budapest
(Pietinis Peštas)

Üllői út 663.

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Automagistralės inžinerijos
biuras

M7

219

dešinioji

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

poilsio aikštelė

M5

67

dešinioji

8-16

10-18

-

Lébény

Automagistralės inžinerijos
biuras

M1

142

kairioji

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(šalia „Sever Center“)

-

-

-

8-16

10-18

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8-16

10-18

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szeged

Budapesti út 2.

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

Berényi út 13.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (prie „Tesco“)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

*dešinioji pusė: nuo Budapešto, kairioji pusė: link Budapešto

Pasiliekame teisę daryti pakeitimus. Informaciją apie mūsų klientų aptarnavimo biurų darbo laiką ir apie kitus pakeitimus rasite internetinėje svetainėje
toll-charge.hu arba teiraukitės mūsų informacijos telefonu tarnyboje.
MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA
National Toll Payment Services Plc. • Pašto adresas: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Elektroniniam susirašinėjimui su klientais: ugyfel@hu-go.hu
Informacinė tarnyba telefonu vengrų kalba kiekvieną dieną visą parą, vokiečių kalba – darbo
dienomis, anglų kalba – kiekvieną dieną nuo 8 iki 16 val., tel. +36 (36) 587-500
hu-go.hu

