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ELEKTRONICKÝ SYSTÉM HU-GO PRO VÝBĚR MÝTNÉHO
V systému elektronického výběru mýtného se povinnost platby mýta ohledně
úseků rychlostních silnic a silnic první třídy s povinností platby mýta vztahuje na
každé nákladní motorové vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost přesahuje
3,5 tuny. O silničních úsecích, kterých se platba mýtného týká, se můžete informovat na webové stránce hu-go.hu.

SAZBY MÝTNÉHO (HUF/KM), KATEGORIE MÝTNÉHO
Environmentální třída

Kategorie J2

Kategorie J3

Kategorie J4

Rychlostní
silnice

Silnice
první třídy

Rychlostní
silnice

Silnice
první třídy

Rychlostní
silnice

Silnice
první třídy

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

Tabulka poplatků je platná od 01.01.2022. Cena je v každém případě brutto cena, obsahuje DPH.

Kategorie J2 / dvě nápravy

Kategorie J3 / tři nápravy

Kategorie J4 / čtyři nebo více náprav

MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ OPRÁVNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ SILNIC
Výkaz o mýtném a úhrada mýtného uskutečněné palubním zařízením (OBU)
Použití palubního zařízení (OBU) je nejjednodušším, nejpohodlnějším a nejbezpečnějším způsobem výkazu a úhrady mýtného. Zařízení OBU můžete zakoupit
v klientských centrech National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.), u jeho
distributorů a zprostředkovatelů platby mýta. Zakoupené palubní zařízení je
třeba jednou zaregistrovat v profilu HU-GO. Následně je třeba dbát jen na to,
aby bylo palubní zařízení OBU z důvodu správného fungování vždy zapnuté,
aby byl v každém případě nastavený přesný počet náprav a aby zůstatek kreditu na běžném účtu vedeném v HU-GO kryl náklady na plánovanou cestu.
Oprávnění klienti s předem uzavřenou smlouvou s NTPS Plc. mohou poplatek
za používání silnic uhradit i dodatečně.
Registrace OBU
Po zakoupení palubního zařízení je třeba zařízení pomocí příslušného registračního čísla a PIN kódu přiřadit k registračnímu číslu vozidla prostřednictvím
systému HU-GO. Plnohodnotná registrace OBU je možná pouze na stránce
hu-go.hu. Na jiném kanálu (kiosek) je možná pouze předběžná registrace s
vytvořením nového uživatelského účtu. V tom případě na uvedenou e-mailovou adresu odešleme aktivační odkaz, po kliknutí na tento odkaz je možné
registraci dokončit. Podrobné informace o vytvoření profilu HU-GO, respektive
o registraci OBU můžete najít na stránce hu-go.hu.

Prodej úsekového lístku
Nákup úsekového lístku je pohodlné a rychlé řešení pro ty, kteří využívají maďarské silnice s povinností úhrady mýtného relativně zřídka, během několika
cest, na určené trase. Pro zakoupení úsekového lístku není nezbytně nutné se
do systému HU-GO přihlašovat. Pro zakoupení tzv. úsekového lístku je nutné
zadat pouze vhodné údaje o motorovém vozidle a přesně naplánovat trasu.
Příležitostný úsekový lístek je platný od času uhrazení do 24:00 hodiny následujícího kalendářního dne. Jako registrovaný uživatel si můžete zakoupit úsekový
lístek i předem, v tomto případě můžete označit začátek platnosti nejvíce 30.
den počítaný od zakoupení lístku.
Vlastníci úsekového lístku mohou opustit plánovanou trasu pouze ve
výjimečném případě (odklon provozu orgány), v jiném případě může
mít odklon od trasy za následek pokutu. Vlastníci úsekových lístků se musí
informovat o podmínkách využití naplánovaných tras (např. časové
omezení, odklon dopravy). V tom jim poskytuje pomoc Útinform (služba pro
poskytování informací o cestách), na e-mailové adrese utinform@kozut.hu
nebo na telefonním čísle +36-1-336-2400.
Úsekový lístek si můžete zakoupit prostřednictvím hu-go.hu, v klientských
kancelářích NTPS Plc., prostřednictvím mobilní aplikace, respektive na
vyznačených distribučních místech. Úsekový lístek je platný pouze po uhrazení.
Pro automatické vystavení faktury s DPH je nutná registrace HU-GO. Zakoupený
úsekový lístek poskytuje oprávnění k používání silnice pouze v rámci doby
platnosti, výhradně na naplánované trase, v jednom směru a při jedné
příležitosti. O plánování trasy a zakoupení úsekového lístku můžete najít další
informace na stránce hu-go.hu.

SLUŽBY DOSTUPNÉ V KLIENTSKÉ KANCELÁŘI
Na našich klientských místech obdrží klienti e-mýta informace vztahující
se ke všem záležitostem fungování a využívání systému HU-GO. V našich
kancelářích je kromě výše uvedených možností zakoupení úsekového lístku
a zařízení OBU, nabití kreditu, podání žádosti o posouzení klienta vztahujícího
se k dodatečné úhradě mýtného, a také přijetí a vystavení žádosti o
zemědělskou slevu. Pro více informací navštivte stránku hu-go.hu.

OSTATNÍ SLUŽBY PRO POHODLÍ KLIENTŮ
Uložení oblíbené trasy
Použitím funkce oblíbené trasy mají klienti registrováni v systému HU-GO, kteří
disponující úsekovým lístkem možnost uložit své oblíbené nebo často používané trasy a při dalším plánování trasy mohou tyto uložené údaje použít.

Výstraha pokuty
Tato služba zdarma sloužící ke zlepšení pohodlí odešle upozornění na e-mailovou
adresu uvedenou při registraci do systému HU-GO, pokud kontrolní systém
zjistí nebo předpokládá neoprávněné užívání silnice. Kontrolou provozu OBU
nebo jeho nastavením, a také doplněním kreditu je možné se opakovaným
pokutám vyhnout.
Notifikace o nízkém kreditu
Tato bezplatná služba na zvýšení pohodlí odešle upozornění na e-mailovou
adresu uvedenou při registraci do systému HU-GO, pokud kredit na vašem
běžném účtu dosáhne předem nastavenou mezní hodnotu (min. 6 tisíc forintů), čímž je možné vyhnout se používání silnic bez potřebného krytí.

CO UDĚLAT V ZÁJMU VYHNUTÍ SE POKUTÁM

Porucha OBU
O poruchách zařízení mohou poskytnout informace smluvní zprostředkovatelé. Jestliže zaznamenáte Jakékoli signály naznačující poruchu, kontaktujte
svého smluvního zprostředkovatele. V zájmu vyhnutí se opakovaným pokutám
doporučujeme, abyste si pro zbývající část cesty zakoupili oprávnění.
Uvedení počtu náprav vozidla
Dbejte na to, aby byl na uživatelském účtu nebo na zařízení OBU uveden vždy
aktuální počet náprav vozidla. Uvedení nesprávného počtu náprav se považuje za neoprávněné užívání silnice a může mít za následek pokutu.
Uvedení environmentální kategorie
Podobně, jako počet náprav, je důležité i přesné uvedení environmentální kategorie. Environmentální zařazení vozidla je uvedeno v příslušném bodě osvědčení o registraci vozidla. V případě nesprávně nebo neúplně uvedených údajů vztahujících se na environmentální zařazení vozidla v profilu HU-GO, naše
společnost dotyčné vozidlo automaticky přeřadí do nejhorší environmentální
kategorie, do provedení opravy nebo doplnění potřebných údajů. Na základě principu „kdo znečišťuje, platí“ za vozidla emitující méně znečišťujících látek je třeba platit méně e-mýta.
Plánování cesty tam a zpět
Úsekový lístek naplánovaný na jednu trasu (pouze uvedením výchozího bodu
a destinace) není platný pro cestu tam a zpět, tedy není možné zakoupit si
zpáteční lístek bráno v klasickém smyslu. Plánování trasy tam a zpět je možné
tehdy, pokud při plánování trasy uvedete za výchozí a cílovou stanici stejnou
obec a současně zadáte od nich se lišící mezistanici. V tomto případě se trasy
tam a zpět mohou navzájem lišit, na což je potřeba dávat pozor.
Odchýlení se od naplánované trasy v případě odklonění dopravy
V případě odklonu dopravy z důvodu rekonstrukce silnic nebo nehod je možné
odchýlit se od předem naplánované trasy, ale jen na objízdnou trasu, vyznačenou k tomu oprávněnou organizací (např. orgánem) a výhradně po dobu trvání
odklonu. Vyznačené objízdné trasy mají povinnost úhrady mýtného. V případě
příležitostných odklonů, které nejsou delších než 31 dní, jsou ale nákladní vozidla
osvobozena od uložení pokuty, pokud svou povinnost úhrady mýtného nesplnila.

KONTROLA A POKUTY
Kontrola mýta probíhá 0-24 hodin, o daném vozidle systém okamžitě zjistí, zda
disponuje platným oprávněním k používání silnic. Sankce za neoprávněné používání silnic představuje správní pokuta, k jejímuž udělení je oprávněn orgán.
Vzetí k odpovědnosti se může uskutečnit v rámci místní kontroly se zastavením,
respektive na základě principu objektivní odpovědnosti. Vztahující se právní
předpis přihlíží k době nezpůsobilosti, což umožňuje, aby uživatel mohl v krátké
době po zjištění chybu napravit a tím se vyhnul povinnosti úhrady větší pokuty.
Kategorie vozidel, způsoby porušení pravidel a sazby pokut určené podle časových pásem uvádíme v následující tabulce:
Kategorie vozidla

0-120 minut po pokutové události

121-240 minut
po pokutové události

241-480 minut
po pokutové události

Nezaplacení mýtného před zahájením užívání silnice (bod a) § 14. zákona č. LXVII o mýtném za
používání silnic z roku 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

Bylo vyhotoveno přiznání vztahující se na mýtné nebo na environmentální kategorii nižší, než je skutečná kategorie (bod b § 14. zákona č. LXVII o mýtném za používání silnic z roku 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

Palubní zařízení je v době užívání SILNICE uvedené v evidenci zneplatněných zařízení (bod c) § 14.
zákona č. LXVII o mýtném za používání silnic z roku 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

U naší společnosti není možnost vyřizování agendy v souvislosti s udělenými
pokutami, jelikož vůči neoprávněným uživatelům silnice jedná příslušný úřad.
Právní opravný prostředek můžete využít způsobem uvedeným v rozhodnutí
o pokutě, s využitím kontaktů, které jsou zde uvedené. V naší společnosti také
neexistuje možnost následného zakoupení oprávnění k používání silnic.
Přejeme vám šťastnou cestu a jízdu bez nehod!

OTEVÍRACÍ DOBA ZÁKAZNICKÝCH KANCELÁŘÍ
OTVÍRACÍ DOBA

MĚSTO/OBEC

MÍSTO

DÁLNICE

KM

STRANA
DRÁHY*

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8-16

10-18

-

Budapešť

odpočívadlo (Szilas)

M3

12

pravá

6-22

6-22

6-22

Budapešť
(Jižní-Pest)

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

Dálniční inženýrství

M7

219

pravá

8-16

10-18

-

Gyöngyös

Angyal u. 2/1.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

odpočívadlo

M5

67

pravá

8-16

10-18

-

Lébény

Dálniční inženýrství

M1

142

levá

8-16

10-18

-

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(u 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 (u Tesca)

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Po-Út,
St-Pá

Středa So-Ne

*pravá strana vozovky: směrem od Budapešti, levá strana vozovky: směrem na Budapešť

Vyhrazujeme si právo na změny. O otevírací době zákaznických kanceláří a
jiných změnách se informujte na stránce toll-charge.hu nebo na telefonickém
klientském centru.
KONTAKTY
National Toll Payment Services Plc. • Poštovní adresa: H-1380 Budapešť, Pf.: 1170
Elektronická korespondence s klienty: ugyfel@hu-go.hu
Telefonický zákaznický servis v maďarském jazyce každý den v době 0-24 hodin, v německém
jazyce v pracovní dny, v anglickém jazyce každý den v době 8-16 hodin: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

