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ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ НА ПАТАРИНА „HU-GO“
Во електронскиот систем за наплата на патарина во однос на делници на брзи и
магистрални патишта за кои е задолжително плаќање на патарина, обврската за
плаќање патарина го опфаќа секое товарно возило кое ја надминува најголемата
дозволена вкупна тежина од 3,5 тони. За основните делници со обврска за плаќање
патарина можете да се информирате на веб-страницата hu-go.hu.

ТАРИФИ (ФОРИНТ/КМ), ТАРИФНИ КАТЕГОРИИ
Класа по
еколошки
параметри

Категорија „J2“

Категорија „J3“

Категорија „J4“

Брз пат

Магистрален
пат

Брз пат

Магистрален
пат

20,04

66,11и

34,71

102,34

63,84

55,44

23,58

77,78

40,83

120,40

75,10

63,76

27,12

89,45

46,95

144,48

90,12

Брз пат

Магистрален
пат

A ≥ EURO V

47,12

B = EURO II-IV
C ≤ EURO I

Табелата на тарифи важи од 1 јануари 2019 година Во секој случај, тарифата е бруто
тарифа, вклучувајќи ДДВ.

Категорија „J2“ / две оски

Категорија „J3“ / три оски

Категорија „J4“ / четири или повеќе оски

ОПЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТОТ
Пријавување и плаќање патарина со уред во возилото (OBU).
Користењето на уред во возилото (OBU) е наједноставниот, најудобниот и
најбезбедниот начин на пријавување и на плаќање патарина. Уредот OBU може
да се купи во канцелариите на услуги за клиентите на National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.), кај партнерите-дистрибутери и кај договорните соработници.
Уредот е потребно еднаш да се регистрира во профилот на HU-GO. Потоа треба
да се внимава уредот OBU секогаш да биде вклучен, да работи правилно, да
биде наместен актуелниот број на оски, односно балансот на тековна сметка
поврзана со плаќањето патарина да обезбеди покритие за планираното
патување. Квалификуваните клиенти кои се во договор со NTPS Plc. можат
патарината да ја платат и отпосле.

Регистрација на OBU
Уредот во возилото треба да се спои со регистарската таблица на соодветното
возило во системот HU-GO со помош на поврзаниот регистрациски број и PIN
кодот. Целосна регистрација на уредот OBU е можна само на веб- страницата
hu-go.hu. На друг канал (на пр. киоск) е можна само претходна регистрација
со создавање на нова корисничка сметка. Во овој случај, праќаме линк за
активирање на дадената електронска адреса и со кликање на истиот се
завршува регистрирањето. Регистрираните податоци можат да се променат во
корисничката сметка. Понатамошно детално упатство за регистрацијата на OBU
можете да најдете на веб-страницата hu-go.hu.

Релациска карта
Купувањето на релациска карта е удобно и брзо решение за оние кои ја користат
унгарската патна мрежа со патарина поретко, по некоја одредена рута. Не
е неопходно да се регистрира во системот HU-GO за купување на релациска
карта. За вадење на таканаречената повремена релациска карта е доволно
да се дадат соодветни податоци на возилото, и рутата треба да се испланира
точно. Повремената релациска карта важи од моментот на уплатата до 24:00
часот на наредниот календарски ден. Регистрираните корисници можат да купат
релациска карта и однапред, во тој случај за почетокот на важноста може да се
запише најмногу 30-тиот календарски ден од купувањето на релациската карта.
Тие што поседуваат релациска карта може да отстапат од планираната рута
само во исклучителни случаи (службено пренасочување), во други случаи за
отстапување од планираниот пат се плаќа казна. Тие што се движат со релациска
карта треба да се информираат за условите за употреба на планираната рута
(на пр. привремени ограничувања, пренасочувања). Помош за тоа ни дава
Услугата за информации во сообраќајот преку веб-страницата utinform.hu,
електронската адреса (utinform@kozut.hu) или телефон (+36-1-336-2400).
Релациска карта може да се купи на веб-страницата hu-go.hu, во канцелариите
на услуги за клиенти на NTPS Plc., преку апликација на мобилен телефон, односно
кај назначените дистрибутери. Релациската карта важи само по извршената
уплата. За автоматско издавање на даночна фактура е потребна регистрација
во HU-GO. Во рокот на периодот на важноста, извадената релациска карта
обезбедува еднократно користење на патот исклучиво во однос на планираната
рута. Понатамошни информации за планирање на рутата и купување на
релациска карта можат да се најдат на веб- страницата hu-go.hu.

УСЛУГИ КОИ СЕ ДОСТАПНИ ВО КАНЦЕЛАРИИТЕ НА УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ
Клиентите кои користат електронско плаќање на патарина може да добијат
информации за сè во врска со функционирањето на HU-GO системот и
негово користење во пунктовите на услуги за клиентите. Во нашите канцеларии,
освен тоа меѓу другото, има можност да се купи релациска карта и уред OBU,
надополнување на баланс, поднесување на барање за оценување на потрошувач
во однос на доцнење на уплатата, прифаќање на барање за земјоделски попуст
и негово издавање, како и можност за KAVOSZ кредитна администрација. За
повеќе информации, Вемолиме посетете ја веб-страницата hu-go.hu.

ДРУГИ ПРАКТИЧНИ УСЛУГИ ЗА УДОБНОСТА
Зачувување на омилена рута
Со користење на функцијата „ Favorite routes“ се отвора можност за клиентите
регистрирани во системот HU-GO и кои поседуваат релациска карта да ја
сочуваат омилената или често користената рута и подоцна при планирањето на
патувањето да се повикаат на истата.

Fine alert
Бесплатната услуга за удобност испраќа предупредување на електронската
адреса дадена при регистрацијата во системот HU-GO доколку системот за
контрола утврди или претпостави неовластено користење на патот. Со контрола
на уредот OBU или поставувањата, како и со надополнување на балансот можат
да се избегнат паричните казни.

Low balance notification
Бесплатната услуга за удобност испраќа предупредување на електронската
адреса дадена при регистрацијата во системот HU-GO доколку балансот на
тековната сметка ја достигне однапред наместената гранична вредност, така
може да се избегне употребата на патот без покритие.

СОВЕТИ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ ПАРИЧНА КАЗНА
Дефект на уредот OBU
Договорните соработници можат да дадат информации за сигналите за грешки
на уредот во возилото. Ако забележите било каков сигнал кој може да укаже
на грешка, без одлагање контактирајте со Вашето контакт-лице за пријава. За
избегнување на ред парични казни, Ви препорачуваме да купите релациска
карта за поминување на останатиот дел од патот.

Внесување на бројот на оските на возилото
Внимавајте во вашата корисничка сметка или во уредот секогаш да биде внесен
актуелниот број на оски на возилото. Неправилното внесување на бројот на
оските се смета за неовластена употреба на патот што може да резултира со
парична казна.

Внесување на еколошката категорија
Слично на бројот на оските, исто така е важно внесувањето на точната еколошка
категорија. Еколошката класификација на возилото е наведена во сообраќајната
дозвола под соодветната точка. Врз основа на принципот „тој што загадува треба
да плати“, за возилата кои испуштаат помалку штетни материи треба се плати
пониска електронска патарина.

Планирање на повратна рута
Релациската карта планирана за еден пат (со означување на почетна точка и
дестинација) не важи за повратен пат, односно не може да се извади повратна
карта во класична смисла. Планирањето на повратна рута е можно доколку
во текот на планирањето на рутата го наведете истото населено место и како
почетна точка и како дестинација, а во меѓувреме означите и станица помеѓу која
е различна од тие. Во овој случај, повратните рути можат да се разликуваат едни
од други, па на тоа треба да се внимава.

Отстапување од планираната рута при пренасочувања
Во случај на пренасочувања предизвикани од обнова на патот или несреќи
може да се отстапи од планираната рута, но само кон рутата за заобиколување
определена од надлежната организација (на пр.: властите) и исклучиво за тој
период за кој важи пренасочувањето. За означените патишта на пренасочување
задолжително е плаќање патарина, но во случај на пренасочување кое не е
подолго од 31 ден, товарните возила кои се движат по пренасочениот пат се
ослободени од плаќање парични казни иако не платиле патарина.

КОНТРОЛА И ИЗРЕКУВАЊЕ ПАРИЧНИ КАЗНИ
Контролата на патарината се врши во 0-24 часа: во врска со конкретното возило,
системот веднаш утврдува дали истото има важечко овластување за користење
на патот. Санкцијата за неовластено користење на патот е административна
парична казна чие изрекување спаѓа во надлежноста на соодветниот орган. До
земање на одговорност може да дојде во текот на проверка со запирање на лице
место, како и врз основа на начелото на објективна одговорност. Соодветниот
закон го има предвид времето на неовластеното користење на патот, што му
овозможува на корисникот на патот да направи корекција во краток рок од
забележувањето на грешката и со тоа да избегне плаќање на поголема казна.
Казните според категориите на возила, начините на прекршување на правилата
и временските блокови ги содржи табелата подолу:
Категорија на возило

0-120 минути
од настанот на
прекршок

121-240 минути
од настанот на
прекршок

241-480 минути
од настанот на
прекршок

Неплаќање на патарината пред почетокот на користење на патот (член 14, точка „а“) од
Законот за патарина број LXVII од 2013 година)
J2

30 000 форинти

90 000 форинти

140 000 форинти

J3

35 000 форинти

100 000 форинти

150 000 форинти

J4

40 000 форинти

110 000 форинти

165 000 форинти

Подготвена е пријава за пониска тарифна или еколошка категорија од реалната (член 14,
точка „b“) од Законот за патарина број LXVII од 2013 година)
J2

24 000 форинти

72 000 форинти

110 000 форинти

J3

28 000 форинти

80 000 форинти

120 000 форинти

J4

36 000 форинти

88 000 форинти

135 000 форинти

Уредот во возилото се наоѓа во евиденцијата на поништени уреди во моментот на
користењето на патот (член 14, точка „с“) од Закон за патарина број LXVII од 2013 година)
J2

30 000 форинти

90 000 форинти

140 000 форинти

J3

35 000 форинти

100 000 форинти

150 000 форинти

J4

40 000 форинти

110 000 форинти

165 000 форинти

Кај нашата компанија, нема можност за администрација на изречените парични
казни, бидејќи против лицата кои неправилно го користат патот постапува
надлежниот орган. Молба за правен лек може да се поднесе на начинот опишан
во решението за парична казна до контактите наведени во истото. Во нашата
компанија, исто така нема можност за отпослежно купување на право за
користење на патот.
Ви посакуваме добар пат и патување без несреќи!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИИТЕ НА УСЛУГИ А КЛИЕНТИТЕ
РАБОТНО ВРЕМЕ

НАСЕЛЕНО
МЕСТО

МЕСТО

АВТОПАТ

КМ

ПАТЕКАСТРАНА*

Budapest
(Јужна-Пешта)

Üllői út 663.

-

-

-

10-18

10-18

-

Budapest

oдморалиште (Szilas)

M3

12

десна

0-24

0-24

0-24

М1/М7

9

десна

7-19

7-19

8-16

-

-

-

8-16

10-18

-

Budaörs
Miskolc

одморалиште
(Garibaldi u. 1.)
Pesti u. 88-96.
(покрај Sever Center)

По-В,
Среда Са-Н
Ч-Пе

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (покрај Tesco)

-

-

-

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

одморалиште

M5

67

десна

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

одморалиште

M7

59

десна

8-16

10-18

-

Lébény

Автопатски инженеринг

M1

142

лева

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapesti út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Автопатски инженеринг

M7

219

десна

8-16

10-18

-

* десно: од Будимпешта, лево: кон Будимпешта

Го задржуваме правото на промена. За работното време на канцелариите на
услуги за клиенти и за други промени, Ве молиме информирајте се на вебстраницата nemzetidij.hu или по телефон.

КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Поштенска адреса: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Електронска адреса за клиенти: ugyfel@hu-go.hu
Телефонска услуга за клиенти на унгарски јазик секој ден од 0:00 часот до 24:00 часот.
На германски јазик во работни денови, на англиски јазик секој ден
од 8:00 часот до 16:00 часот: +36 (36) 587-500
hu-go.hu

