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A Fedélzeti Eszköz (OBU) regisztrációs folyamata 
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1. Bejelentkezés 

1.1. Regisztráció a HU-GO webes felhasználói felületen. 

 

 

Ha még nem regisztrált felhasználó, válassza a Regisztráció gombot. 
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Ekkor az alábbi képet kapjuk: 
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Az táblázat kitöltését követően, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után 

nyomjunk a „Mentés” gombra. 

 A sikeres regisztrációt követően létrejön egy saját folyószámla, és a megadott e-mail címre 

egy üzenetet fogunk kapni az alábbi tartalommal: 
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1.2. Belépés a HU-GO rendszerbe 

 

A regisztrált ügyfelek a HU-GO internetes ügyfélszolgálatán keresztül tudnak a 

folyószámlához tartozó gépjárműveikhez fedélzeti eszközt rendelni, vagy annak 

regisztrációját törölni. Az alábbiakban ennek a folyamatnak a lépéseit láthatja: 

 

 

Az ügyfélazonosító és a regisztráció során megadott jelszó beírása után megtekinthetjük a 

fontos rendszerüzeneteket. 
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A tovább gombra kattintva a meglévő folyószámlák közül választhatunk (új regisztráció 

esetén az első folyószámla automatikusan létrejön): 

1.3. Folyószámla kiválasztása 

 

 

A kiválasztott folyószámlára felvehetünk új gépjárművet, vagy a Tovább gomb segítségével a 

„Főmenühöz” juthatunk (ezt később mutatjuk be).  

Nézzük az első esetet: 
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1.4. Új gépjármű felvétele (OBU hozzárendeléssel) 

Az alábbi képet látjuk ebben az esetben: 
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Kötelezően kitöltendő mezők: 

 Ki kell választani az felségjelzést 

 Meg kell adni a rendszámot 

 Ki kell választani az emissziós osztályt (EURO-kódot) 

 Meg kell adni a tengelyszámot 

 Válasszuk ki a folyószámlát 

 Ki kell választani, hogy a tengelyszám állítás a HU-GO portálon (a weboldalon), vagy 

a Bevallási Közreműködő igénybevételével fog-e történni.  

Opcionálisan megadható adatok: 

 Ha egyidejűleg fedélzeti eszközt is szeretnénk regisztrálni, meg kell adni annak 

egyedi azonosító számát (OBU ID), amit a vásárláskor az eszközhöz kaptunk. 

 Bevallási Közreműködőtől függően szükséges lehet OBU PIN kód megadására is (ha 

az adott bevallási közreműködő nem biztosít PIN kódot, ez a mező üresen hagyható). 

 Jármű: súlya, tengelyterhelése, szélessége, magassága, hossza (Ezek abban az 

esetben szükségesek, ha nem fedélzeti eszközön keresztül vallja be úthasználatát, 

hanem viszonylati jeggyel.) 

 

Majd a „Mentés” gombbal rögzíteni szükséges a megadott adatokat! 

 

A mentés után az alábbi képet kapjuk (ha OBU regisztráció nem történt): 

 

2. Főmenü 

Ha több folyószámlával illetve járművel rendelkezünk, megtekinthetjük azokat az 

Összes folyószámla járművei menüpont alatt, ahol szerkeszthetjük is az adatokat. A 
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kiválasztott számlához tartozó járműhöz az Ezen folyószámla járművei menüpont alatt 

tudunk új fedélzeti eszközt rendelni. 

 

 

2.1. Fedélzeti eszköz összerendelése 

Ha a jármű regisztrációja során nem tette meg, akkor ezen menüpont alatt is hozzárendelhet 

fedélzeti eszközt a járműhöz, ha az OBU összerendelés gombot választja: 
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A szükséges adatok beírásával, a „Mentés” után az alábbi képet jelenik meg: 
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2.2. Fedélzeti eszköz törlése  

Ha a regisztrált fedélzeti eszköz törlése válik szükségessé, válassza ki a „OBU törlése” 

gombot! A sikeres törléshez a PIN-kód megadása is szükséges (ha a regisztráció során 

igényelt PIN kódot az OBU)! 

 

2.3. Jármű törlése a számláról 

Ha a regisztrált jármű törlése válik szükségessé, akkor az Ezen folyószámla járművei 

menüben válasszuk ki a „Törlés” gombot! 
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A megerősítéssel a törlés véglegessé válik, és a következő üzenet jelenik meg: 

 

 


