SLO

MADŽARSKA E-CESTNINA
PRIROČNIK ZA UPORABO

2019

ELEKTRONSKI SISTEM PLAČEVANJA CESTNINE HU-GO
Pri elektronskem sistemu plačevanja cestnine, morajo na cestninskih odsekih
hitrih in glavnih cest cestnino plačati vsa tovorna vozila z največjo dovoljeno
skupno maso nad 3,5 tone. Informacije o cestnih odsekih, za katere velja obveznost plačila cestnin, so na voljo na spletni strani hu-go.hu.

CESTNINE (HUF/KM), CESTNINSKI RAZREDI
Okoljevarstveni
razred vozila

Kategorija J2

Kategorija J3

Kategorija J4

Hitra cesta Glavna cesta Hitra cesta Glavna cesta

Hitra cesta

Glavna cesta

A ≥ EURO V

47,12 HUF

20,04 HUF

66,11 HUF

34,71 HUF

102,34 HUF

63,84 HUF

B = EURO II–IV

55,44 HUF

23,58 HUF

77,78 HUF

40,83 HUF

120,40 HUF

75,10 HUF

C ≤ EURO I

63,76 HUF

27,12 HUF

89,45 HUF

46,95 HUF

144,48 HUF

90,12 HUF

Cenik velja od 1. 1. 2019. Cestnine so navedene v bruto zneskih, vključno z DDV.

Kategorija J2 / dve osi

Kategorija J3 / tri osi

Kategorija J4 / štiri ali več osi

MOŽNOSTI NAKUPA DOVOLJENJA ZA UPORABO CESTNIH ODSEKOV
Prijava in plačilo cestnine z enoto, nameščeno v vozilu (OBU)
Uporaba enote (OBU) v vozilu je najenostavnejši, najbolj pripraven in najvarnejši način prijave in plačila cestnine. OBU lahko kupite v centru za pomoč
strankam podjetja National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.), pri naših distribucijskih partnerjih ter pri cestninskih posrednikih. Kupljeno napravo je treba
v profilu HU_GO registrirati samo enkrat. Po tistem morate biti pozorni, da je
enota OBU vedno vklopljena, da deluje pravilno, da je nastavljeno aktualno
število osi, in da je na vašem bančnem računu dovolj sredstev za načrtovano
pot. Stranke, ki imajo predhodno pogodbo s podjetjem NTPS Plc., lahko cestnino poravnajo tudi kasneje.
Registracija enote OBU
Po nakupu enote OBU jo je treba v sistemu HU-GO, na podlagi pripadajoče
registracijske številke in PIN kode, dodeliti registrski številki vozila. Popolna registracija naprave OBU je možna le na spletnem naslovu hu-go.hu. Na ostalih
mestih (npr. kiosk) je možna le predhodna registracija z odprtjem novega uporabniškega računa. V tem primeru bomo na podan e-naslov poslali aktivacijski link. S klikom na povezavo lahko nato dokončate registracijo. Registrirani
podatki se lahko spremenijo v računu uporabnika. Podrobnejše informacije o
registraciji enote OBU so na voljo na spletnem mestu hu-go.hu.

Prodaja relacijskih kart
Relacijska karta nudi udobno in hitro rešitev za tiste uporabnike cest,
ki madžarsko cestninsko cestno omrežje uporabljajo redko in samo na
določenih odsekih. Ob nakupu relacijske karte registracija v HU-GO sistemu ni
obvezna. Za nakup priložnostne relacijske karte morate vnesti samo podatke
vozila in natančno načrtovati vašo pot. Priložnostna relacijska karta prične
veljati v trenutku, ko se izvede plačilo, velja pa do 24.00 ure naslednjega
koledarskega dne. Registrirani uporabniki lahko relacijske karte kupijo tudi
vnaprej, v tem primeru mora prvi dan veljavnosti nastopiti najkasneje 30. dan
po nakupu.
Uporabniki relacijske karte lahko načrtovano pot zapustijo samo izjemoma
(uradni obvoz), v ostalih primerih bodo za uporabo nenačrtovane ceste
plačali globo. Uporabniki relacijske karte se morajo pozanimati o pogojih
uporabe načrtovanih odsekov cest (npr. začasna omejitev prometa, obvozi).
Več informacij glede tega vam nudi Útinform na spletni strani utinform.hu, po
elektronski pošti (utinform@kozut.hu) ali telefonu (+36-1-336-2400).
Relacijsko karto lahko kupite tudi na spletni strani hu-go.hu, v centrih za
pomoč strankam podjetja NTPS Plc., z mobilno aplikacijo, oz. pri pooblaščenih
distributerjih. Relacijske karte začnejo veljati šele po plačilu. Za avtomatično
izstavitev originalnega računa je potreba registracija v HU-GO sistemu.
Kupljena relacijska karta dovoljujejo uporabo ceste samo znotraj časovne
veljavnosti karte in izključno za enkratno uporabo načrtovane poti. Dodatne
informacije o načrtovanju poti ter nakupu relacijske karte si lahko preberete
na spletni strani hu-go.hu.

STORITVE V NAŠIH CENTRIH ZA POMOČ STRANKAM
Naše e-cestninske stranke bodo celovite informacije o delovanju in uporabi
HU-GO sistema dobile na naših točkah za pomoč strankam. V naših pisarnah
lahko poleg tega kupite in napolnite relacijske karte in OBU napravo, vložite
prošnjo za odloženo plačilo, vložite prošnjo za kmetijske ugodnosti ter uredite
posojilo KAVOSZ. Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran hu-go.hu.

OSTALE, STRANKAM PRIJAZNE, PRIROČNE STORITVE
Favorite routes
Registrirani uporabniki sistema HU-GO in potniki z relacijsko karto imajo z uporabo funkcije za priljubljene poti sedaj možnost, da shranijo svoje priljubljene/
pogosteje uporabljene poti in shranjene podatke uporabijo za načrtovanje
nove poti.

Fina alert
Če kontrolni sistem zazna ali predvideva nepravilno uporabo ceste, bo
brezplačna, udobna storitev poslala opozorilo na e-poštni naslov, ki ga je
uporabnik navedel pri registraciji v sistem HU-GO. S preverjanjem delovanja
naprave OBU ali njenih nastavitev, kot tudi s polnjenjem računa se lahko
izognete zaporednim globam.
Low balance notification
V kolikor stanje na računu doseže nastavljen limit vam brezplačna, udobna
storitev pošlje obvestilo na e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji v sistem
HU-GO, s čimer se lahko izognete potovanju z nepokritimi sredstvi.

POMEMBNI UKREPI V IZOGIB KAZNI
Okvara naprave OBU
O napakah, ki jih posreduje enota OBU vam lahko informacije posredujejo cestninski posredniki. Če zaznate kakršnokoli nepravilno delovanje, se nemudoma obrnite na cestninskega posrednika. Da bi se izognili zaporednim kaznim,
vam priporočamo, da za preostali del poti kupite relacijsko karto.
Vpis števila osi vozila
Bodite pozorni, da v uporabniški račun ali enoto OBU vedno vpišete trenutno
število osi vozila. Vpis nepravilnega števila osi se šteje za nedovoljeno uporabo
ceste, zaradi česar lahko dobite kazen.
Vpis okoljevarstvenega razreda
Poleg vnosa pravilnega števila osi je pomembno, da vnesete tudi pravilen
okoljevarstveni razred. Okoljevarstveni razred vozila je naveden v ustrezni točki
prometnega dovoljenja vozila. Po načelu »onesnaževalec plača« tista vozila,
katera imajo manjši izpust škodljivih snovi plačajo tudi manjšo e-cestnino.
Načrtovanje povratne poti
Relacijske karte za samo eno pot (v katere je vnesena začetna in končna
točka) ne veljajo za povratno pot; v tem primeru torej ni mogoče kupiti klasične karte za odhod in prihod. Povratno pot lahko načrtujete, če med načrtovanjem poti vnesete kraj odhoda, ki je enak kraju prihoda, in dodate
vmesno točko (npr. Budimpešta\ [odhod] – Szolnok\ [vmesna točka] – Budimpešta\ [prihod]). V tem primeru se lahko poti razlikujejo, na kar morate
biti pozorni.
Zapustitev načrtovane poti v primeru obvoza
Vnaprej načrtovano pot lahko zapustite le v primeru sanacije ceste ali prometne nesreče, vendar lahko uporabite le pot, ki jo je določil pooblaščeni organ
(npr. upravni organ) in le za čas obvoza. Ceste, kjer potekajo označeni obvozi,
so plačljive, vendar so v primeru občasnih obvozov, ki ne trajajo več kot 31
dni tovorna vozila oproščena globe tudi, če niso poravnali svojih obveznosti
plačila cestnine.

NADZOR IN IZDAJA KAZNI
Nadzor plačila cestnine poteka neprekinjeno, zato sistem za določeno vozilo
takoj ugotovi, ali upravičeno uporablja cestninsko cesto. Kazenska sankcija
neupravičene uporabe cestninskih cest je upravna globa, ki jo naloži pristojni organ. Cestninski zavezanci so lahko poklicani na odgovornost s strani cestninskih nadzornikov, ki vozila ustavijo med vožnjo oziroma na podlagi načela
objektivne odgovornosti. Zakonodaja upošteva čas prekrška, kar cestninskemu zavezancu omogoča, da lahko po zaznavi napake le-to v kratkem času
popravi in se s tem izogne plačilu večje globe. V naslednji preglednici je predstavljena višina glob, ki so odvisne od kategorije vozila, načina prekrška in časovnega obdobja.
Kategorija vozila

V času od 0. do 120.
minute po prekršku

V času od
121. do 240. minute po
prekršku

V času od
241. do 480. minute po
prekršku

Neplačilo cestnine pred začetkom uporabe cestninske ceste
(točka 14.§.a, LXVII. Zakona o cestninjenju iz leta 2013)
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

Vozilo je prijavljeno v nižji cestninski ali okoljevarstveni razred, kot je dejanski
(točka 14.§.b, LXVII. Zakona o cestninjenju iz leta 2013)
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

V času uporabe cestninske ceste je naprava OBU evidentirana v seznamu razveljavljenih naprav
(točka 14.§.c, LXVII. Zakona o cestninjenju iz leta 2013)
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

Urejanje zadev glede globe pri nas ni možno, saj je za neupravičene uporabnike cest zadolžen pristojni organ. Zoper kazen se lahko pritožite na tu opisan
način in z uporabo navedenih kontaktnih podatkov. Pri naši družbi prav tako
ni možnosti za naknadno plačevanje uporabe cest.
Želimo vam prijetno in varno vožnjo!

ODPIRALNI ČAS CENTROV ZA POMOČ STRANKAM
ODPIRALNI ČAS

NASELJE

KRAJ

AVTOCESTA

KM

STRANCESTE*

Budapest
(Južni del Pešte)

Üllői út 663.

-

-

-

10-18

10-18

-

Budapest

počivališče
(počivališče Szilas)

M3

12

desna

0-24

0-24

0-24

Budaörs

počivališče (Garibaldi u. 1.)

M1/M7

9

desna

7-19

7-19

8-16

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(pri Centru Sever)

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (pri Tescu)

-

-

-

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

počivališče

M5

67

desna

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

počivališče

M7

59

desna

8-16

10-18

-

Lébény

Avtocestni inženiring

M1

142

leva

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Avtocestni inženiring

M7

219

desna

8-16

10-18

-

P-T, Č-P Sreda

S-N

*desna stran: iz smeri Budimpešte, leva stran: v smeri Budimpešte

Pridržujemo si pravico do sprememb. O odpiralnem času naših centrov za pomoč strankam in ostalih spremembah se lahko pozanimate na spletni strani
toll-charge.hu ali po telefonu v centru z pomoč strankam.

KONTAKTNI PODATKI
National Toll Payment Services Plc. • Poštni naslov: 1380 Budapest, Pf.: 1170
E-pošta za pomoč strankam: ugyfel@hu-go.hu
Naš klicni center je na voljo v madžarskem jeziku vsak dan od 0. do 24. ure, v nemškem jeziku ob
delavnikih, v angleškem jeziku vsak dan od 8. do 16. ure: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

