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A HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer díjtételei és a díjbevallás módja
A HU-GO megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerben, a díjfizetési kötelezettség 
minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárműre vonatkozik. 
A rendszer önbevalláson alapul, amelynek kétféleképpen lehet eleget tenni: viszonylati jegy vásár-
lásával (előre meghatározott útvonalat feltételezve) vagy fedélzeti eszköz (OBU) igénybe vételével.

Környezetvédelmi 
osztály

Járműkategóriák / Útkategóriák szerinti bruttó díjtételek

J2 kategória J3 kategória J4 kategória

Gyorsforgalmi út Főút Gyorsforgalmi út Főút Gyorsforgalmi út Főút

≥ EURO III. 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08

EURO II. 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60

≤ EURO I. 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12

Az úthasználat bruttó díja (Ft/km). Érvényes: 2014. január 1-től.

Amennyiben viszonylati jeggyel kívánja igénybe venni a díjköteles hálózatot, akkor az útvonal 
tervezést és a viszonylati jegy vásárlást könnyen elintézheti a www.hu-go.hu oldalon vagy az 
ingyenesen letölthető HU-GO Mobil applikáción keresztül, illetve a HU-GO értékesítési és ügyfélszol-
gálati pontjain elhelyezett útvonaltervező eszközök segítségével (kioszk, tablet vagy számítógép). 
Az értékesítési pontokról tájékozódjon a www.hu-go.hu oldalon a „Kapcsolat” menüpont alatt.
A fedélzeti eszközzel (OBU-val) történő bevallás a felhasználó számára egy kényelmes díjfize-
tést biztosít. Egyik nagy előnye, hogy az útdíj megfizetése automatikusan történik a díjköteles 
szakaszok használata során. Másik előnye pedig, hogy a fedélzeti eszköz használatával csak a 
ténylegesen használt útszakaszok után kell fizetni, így ha a fuvarfeladat hirtelen megváltozik az 
indulás előtt, akkor sem keletkezik többletköltség. 
A fedélzeti eszközt beszerezheti viszonteladó partnereinktől, ügyfélszolgálati irodáinkban, de 
megvásárolhatók közvetlenül a 22 auditált bevallási közreműködőtől is. Minden bevallási közremű-
ködőnek diszpécserközpont és fejlett informatikai háttér nyújt támogatást az ügyfélkiszolgálásban 
és a felmerülő problémák megoldásában. A vásárlás után ne felejtse el az eszközt a HU-GO 
honlapon a felhasználói fiókban a gépjárműhöz regisztrálni. A regisztrációról részletes ismertetőt 
a www.hu-go.hu oldalon a „Tájékoztató anyagok” menüpontban talál, a bevallási közreműködők 
részletes listáját pedig a „Fedélzeti eszköz” menüpont alatt érheti el.

A bírság elkerülése érdekében az alábbiakra különösen figyeljen oda:
• Fedélzeti eszköz megvásárlását követően az eszközt hozzá kell rendelni a gépjárműhöz. Ezt 

a regisztrációt a honlapon a felhasználói fiókjában végezheti el. A kioszkon csak részleges 
regisztráció lehetséges, ezt követően a megadott e-mail címre a rendszer egy aktivációs lin-
ket küld, amelyre kattintva a regisztrációt véglegesíteni kell a felhasználói fiókban. A fedél-
zeti eszköz regisztrációjáról részletes útmutatót talál a www.hu-go.hu weboldal Tájékoztató 
anyagok menüpont alatt. Amennyiben regisztrálás nélkül kezdi el használni az eszközt, úgy 
bevallása sikertelen lesz, mert a rendszerbe nem érkeznek be az eszköz által küldött jelek.

• Mindig gondosan ügyeljen, hogy felhasználói fiókjában, vagy a fedélzeti eszközön (annak 
megfelelően, hogy a honlapon milyen JDB állítási módot választott) a jármű aktuális ten-
gelyszáma legyen megadva. A tengelyszám helytelen megadása bírságot eredményez.

• A tengelyszámhoz hasonlóan a helyes környezetvédelmi kategória meghatározása is na-
gyon fontos. Ezt az értéket a magyar honosságú járművek esetén a forgalmi engedély V9 
pontja tartalmazza. 

• Az egy útvonalra - csak kiindulási pont és célállomás megadásával - tervezett viszonylati 
jegy nem érvényes az oda-vissza útvonalra, vagyis klasszikus értelemben véve retúrjegy 
nem váltható. Technikailag azonban úgy lehet oda-vissza útvonalat tervezni, ha az útvonal-
tervezés során ugyanazt a települést adja meg kiinduló és célállomásnak és mindeközben 



megad egy ezektől eltérő köztes állomást is (pl: Budapest-Szolnok-Budapest). Kérjük, ilyen 
esetben fokozottan ellenőrizze az útvonaltervező által mindkét irányba megadott útvona-
lakat, mert azok eltérhetnek egymástól, és kizárólag az útvonaltervező által megadottak 
szerint haladjon az érvényességi idő figyelembevételével, az egyéb esetek ugyanis jogo-
sulatlan úthasználatnak minősülnek.

• Fontos felhasználóként tudni, hogy az alkalmi (ad-hoc) viszonylati jegy érvényességi ideje 
már a kifizetés időpontjában megkezdődik. Elővételre csak a honlapon, regisztrált felhasz-
nálóként van lehetősége. 

• Ha Ön a weboldalon megtervezte útvonalát, de nem fizette ki viszonylati jegyét, és úgy indul el 
díjköteles útszakaszon, az jogosulatlan úthasználatnak minősül és bírságot von maga után. 

• Viszonylati jegy használata során, a bizonylaton szereplő útvonaltól eltérni nem lehet, még 
abban az esetben sem, ha alacsonyabb díjkategóriájú útra kíván letérni. 

• Viszonylati jegy vásárlása esetén ügyeljen a helyes rendszám és felségjel megadásra, mert 
a felségjel és rendszám eltérés is bírságot von maga után. Itt nincs lehetőség utólagos 
javításra.

• Ha útfelújításból vagy balesetből fakadó terelések esetén le kell térnie az előre megterve-
zett útvonalról, akkor a kijelölt terelő úton nem kell további útdíjat fizetnie. A díjmentesség 
azonban kizárólag a terelő útként kijelölt szakaszokra érvényes. Amennyiben ettől eltér, és 
más díjköteles szakaszokat is igénybe vesz, vagy az első lehetséges alkalomnál nem tér 
vissza az eredeti útvonalra, akkor az már jogosulatlan úthasználatot eredményez.

A bírságolásról
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy minden esetben az úthasználat megkezdése előtt gon-
doskodni kell az útdíj megfizetéséről. A díjköteles hálózaton kiterjedt fix és mobil ellenőrzési 
rendszer működik, ezáltal a jogosulatlan úthasználók kiszűrése csaknem teljes körűen lehetsé-
ges. A jogosulatlan úthasználat közigazgatási bírságot von maga után, melynek mértékét a lenti 
táblázat mutatja. A NÚSZ Zrt. ellenőrzés-támogatási tevékenységet végez, gyűjti és feldolgozza 
az ellenőrzéshez szükséges adatokat, de a bírságolást és a hatósági eljárást a Rendőrség végzi.

Útdíj törvény szerinti szabályszegés
A bírság mértéke járműkategóriánként

J2 kategória J3 kategória J4 kategória

Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt 140 000 Ft 150 000 Ft 165 000 Ft

Valós díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriára vonatkozó bevallás készült 80 000 Ft 90 000 Ft 110 000 Ft

Fedélzeti eszköz meghibásodása miatti jogosulatlan úthasználat 140 000 Ft 150 000 Ft 165 000 Ft

Bírságtételek 2013. szeptember 1-től.

Túlsúlyos és túlméretes (útvonalengedély köteles) járművek viszonylati jegy vásárlása
2014 augusztusától a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 33 mérőállomásán is lehetőség nyílik HU-GO 
útvonaltervet készíteni és viszonylati jegyet vásárolni. Az egyablakos ügyintézés előnye, hogy 
mindazon járművekre, amelyek a túlsúlyos és túlméretes kategória besorolásuk értelmében 
közútkezelői hozzájárulásra kötelezettek, az útvonalengedélyt és az úthasználati jogosultságot 
egy helyen lehet megváltani.
Bővebb információ a Magyar Közút mérőállomásaira vonatkozóan a www.kozut.hu oldalon ta-
lálható.
A megyei igazgatóságok és a Magyar Közút központi irodáiban továbbra is kizárólag csak útvonal-
tervet lehet készíteni, így az ezeken a helyszíneken megtervezett viszonylati jegyet a korábbiak-
hoz hasonlóan a NÚSZ Zrt. saját és viszonteladói értékesítési pontjain, valamint ügyfélszolgálati 
irodáiban van lehetőség kifizetni.



Elindult a NÚSZ Facebook oldala
2014 májusa óta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. is képviselteti magát a legnépszerűbb 
közösségi oldalon. Célunk, hogy első kézből adjuk át az útdíjfizetési rendszerekkel kapcsolatos 
naprakész és hiteles információkat a hazai díjköteles hálózatot használóknak. 

Viszonylati jegy vásárlás HU-GO Mobil applikációval
Alkalmi (ad-hoc) viszonylati jegyét okostelefon segítségével könnyen és egyszerűen megvásárol-
hatja. Az ingyenes alkalmazás már letölthető Android vagy iOS operációs rendszerű készülékre. 
Az alkalmazás jelenleg elérhető verziója regisztráció nélkül biztosítja a viszonylati jegy megvásár-
lásának lehetőségét bankkártyás fizetés mellett.
Részletekért látogasson el a www.hu-go.hu/mobilalkalmazas honlapra.

Ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása

TELEPÜLÉS HELY AUTÓPÁLYA KM PÁLYA-OLDAL*
NYITVA TARTÁS

H-K, Cs-P Szerda Szo-V

Budapest pihenő (Szilas pihenő) M3 12 jobb 0-24 0-24 0-24

Budaörs pihenő (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 jobb 7-19 7-19 8-16

Miskolc Pesti u. 88-96. - - - 8-16 10-18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10-18 -

Szolnok Abonyi út  
(a Tesco mellett) - - - 8-16 10-18 -

Gyöngyös Atkári út 2. - - - 8-16 10-18 -

Nyíregyháza Debreceni út 256. - - - 8-16 10-18 -

Békéscsaba Berényi út 93. - - - 8-16 10-18 -

Szeged Budapesti út 2. - - - 8-16 10-18 -

Pécs Mohácsi út 16. - - - 8-16 10-18 -

Lajosmizse pihenő M5 67 jobb 8-16 10-18 -

Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - 8-16 10-18 -

Székesfehérvár pihenő M7 59 jobb 8-16 10-18 -

Lébény Autópálya mérnökség M1 142 bal 8-16 10-18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10-18 -

Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10-18 -

Eszteregnye Autópálya mérnökség M7 219 jobb 8-16 10-18 -

ELÉRHETŐSÉGEINK
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B épület 
Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 148

Ügyfél elektronikus levelezés: ugyfel@hu-go.hu
24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk belföldről helyi tarifával hívható: 06-40/40-50-60

Telefonos ügyfélszolgálatunk külföldről 8-16 óráig: +36-36/58-75-00
www.hu-go.hu 

  www.facebook.com/nemzetiutdij


