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SPOŠTOVANI UPRAVLJAVCI TOVORNIH VOZIL!
Od 1. julija 2013 bo tudi na Madžarskem uveden sistem elektronskega cestninjenja, ki bo sorazmeren s prevoženo razdaljo in bo zajemal 6513 kilometrov
cestnega omrežja na Madžarskem (avtoceste, hitre ceste in glavne ceste) v skladu z določili novega zakona o cestnini (Zakon o cestnini za uporabo avtocest,
hitrih cest in glavnih cest po prevoženi razdalji št. LXVII. iz leta 2013). Novi sistem, imenovan HU-GO, izpolnjuje tehnološke zahteve Evropske unije in
smernice Evropskega elektronskega cestninjenja (EETS).
Madžarska vlada je imenovala Državno avtocestno družbo za upravljanje, z. d. d., (ÁAK Zrt.) za izvajalca cestninjenja in opravljanje nalog ponudnika cestnih
storitev, toda družba bo imela pomembno vlogo tudi pri podpori kontroli.

Na koga se nanaša obveznost plačevanja cestnine?
Na tovorna in vlečna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t – vključno s sedlastimi vlačilci – ter kombinacije vozil, sestavljene iz omenjenih vozil, ki jim je
dodana prikolica ali polprikolica. Glede na število osi so v sistemu trije razredi (J2, J3, J4). Število osi je mogoče spremeniti tudi med uporabo cest, če se
zadosti določenim pogojem.
Razred J2

Razred J3

Razred J4

dve osi

tri osi

štiri ali več osi

Koliko moram plačati?
Višina cestnine je sorazmerna s prevoženo razdaljo in je odvisna od tipa uporabljene ceste (hitra ali glavna cesta), od dolžine vožnje, od razreda vozila (J2,
J3, J4) in okoljevarstvenega (emisijskega) razreda vozila (v skladu z Uredbo Ministrstva za nacionalni razvoj o višini cestnin in cestninskih cestah št. 25/2013.
z dne 31. 5. 2013). Cestnine za prevoženi kilometer so podane v spodnji preglednici.
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Emisijski
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Bruto znesek cestnine (HUF/km).

Na podlagi česa bom plačal?
Pri občasni uporabi cest je priporočena relacijska karta
Če cest ne uporabljate redno, cestne odseke na Madžarskem pa želite uporabljati po vnaprej načrtovani poti, vam priporočamo nakup relacijske karte.
Uporabniki cest bodo imeli možnost načrtovanja poti in nakupa relacijske karte v sistemu HU-GO na spletnem portalu za stranke na spletni strani
www.hu-go.hu (s pomočjo sredstva, primernega za uporabo interneta, ki ima možnost optimiziranja za mobilni telefon) ali pri terminalih (kioski ali

računalniki) na prodajnih točkah in cestninskih uporabniških centrih, označenih z nalepko HU-GO. Seznam prodajnih točk in cestninskih uporabniških
centrov je na strani www.hu-go.hu.
Pri načrtovanju poti je treba poleg začetne in končne točke ter še največ štirih točk poti na zemljevidu navesti najpomembnejše podatke o vozilu (registrska
številka, oznaka države, okoljevarstveni razred vozila, število osi, mere vozila).
Relacijska karta bo veljala izključno za načrtovano pot za enkratno uporabo in v eno smer. Karto je treba kupiti pred uporabo cestninskih cest. Relacijska
karta, kupljena s strani neregistriranega uporabnika, bo veljala do konca naslednjega koledarskega dneva. Registrirani uporabniki lahko kupijo relacijsko
karto največ 30 koledarskih dni pred začetkom uporabe cest. Predhodno kupljena relacijska karta je vračljiva do 24 ur pred dnevom načrtovanega začetka
uporabe cest.

Za pogosto uporabo cestninskih cest je priporočljiva naprava GO-Box
Če pogosto uporabljate domače odseke cest, za katere velja plačilo cestnine, je priporočljiv način prijave z napravo GO-Box. Naprave GO-Box zagotovijo
podjetja, ki opravljajo storitev spremljanja flot (t. i. posredniki za prijave) in so sklenila pogodbo z družbo ÁAK Zrt.
Če imate napravo GO-Box,
si oglejte seznam ponudnikov spremljanja flot ali pa se pozanimajte pri svojem ponudniku spremljanja flot. Če ima vaš ponudnik spremljanja flot
sklenjeno pogodbo z družbo ÁAK Zrt. in je na seznamu, lahko registrirate svojo napravo GO-Box. Seznam ponudnikov spremljanja flot, ki so sklenili
pogodbo s ponudnikom cestninskih storitev (ÁAK Zrt.), si lahko ogledate na strani www.hu-go.hu.
Če še nimate naprave GO-Box ali ste sklenili pogodbo s ponudnikom spremljanja flot, ki ni naveden na omenjenem seznamu,
lahko cestninsko napravo kupite na označenih prodajnih točkah in pri ponudnikih spremljanja flot, ki so sklenili pogodbo z družbo ÁAK Zrt. Napravo
GO-Box lahko zagotovijo ponudniki spremljanja flot, ki imajo sklenjeno pogodbo o posredništvu za prijavo z družbo ÁAK Zrt.

Kako lahko plačam?
Kot registrirani uporabnik
Registrirani uporabniki cest lahko izberejo tudi možnost vnaprejšnjega plačila, kar pomeni, da se na tekoči račun, ki je bil odprt pri registraciji, vnaprej naloži
denar. Če se prijava opravlja s pomočjo GO-Boxa, sistem cestnino po prevoženi razdalji avtomatsko odšteje od dobroimetja. Dobroimetje se lahko poveča
s plačilom (z bančno kartico, kartico za gorivo, gotovino) na prodajnih točkah oziroma z bančno kartico na portalu www.hu-go.hu. Povečanje dobroimetja je
mogoče tudi z bančnim nakazilom.

Kot neregistrirani uporabnik
Uporabniki, ki niso registrirani v sistemu HU-GO, lahko kupijo izključno relacijske karte. Cestnino lahko plačajo osebno na prodajnih točkah s plačilnimi
sredstvi, ki so jim na voljo (gotovina, bančna kartica, kartica za gorivo itn.) ali prek spleta na strani www.hu-go.hu z bančno kartico.

REGISTRACIJA
Prednosti registracije
•

Plačilo cestnine je preprostejše, hitrejše in udobnejše.

•

Pri nakupu relacijske karte je proces nakupovanja veliko lažji.

•

Relacijsko karto lahko vrnejo le registrirani uporabniki.

•

Prijava uporabe cest s pomočjo GO-Boxa je mogoča le po registraciji.

•

Le registrirani uporabniki lahko izvedejo plačilo v breme vnaprej naloženega dobroimetja.

•

Pri vnaprejšnjem plačilu se lahko dobroimetje na strankinih računih, ki pripada posameznim vozilom, pregrupira.

•

Cestnina se lahko poravna z različnimi plačilnimi sredstvi.

Kako poteka registracija?
Uporabniki cest se lahko registrirajo na portalu www.hu-go.hu ali osebno v cestninskih uporabniških centrih družbe ÁAK Zrt. Seznami in podatki za stik s
cestninskimi uporabniškimi centri so na strani www.hu-go.hu.
Registracija GO-Boxov, ki se lahko nabavijo na določenih prodajnih točkah, je mogoča tudi na terminalu za načrtovanje poti (kiosk ali računalnik) na
prodajnih točkah.

Od kdaj je mogoča registracija?
Registracija je mogoča od 24. junija 2013 na portalu www.hu-go.hu in v določenih cestninskih uporabniških centrih družbe ÁAK Zrt.

KONTROLA CESTNINE
Družba ÁAK Zrt. kot organizacija, določena za podporo kontroli, bo izločanje voznikov za neupravičeno uporabo cest opravljala brez ustavitve prometa.
Zbiranje potrebnih podatkov bo potekalo s pomočjo fiksno postavljenih postaj in s pomočjo premičnih mobilnih naprav, ki bodo nameščene v vozila. Na
hitrih in glavnih cestah bo skupno 74 fiksno postavljenih portalov, sprotno premično kontrolno zbiranje podatkov pa bo opravljalo približno 100 vozil.
Fiksno postavljene postaje za kontrolo cestnine bodo prepoznale in registrirale vse pomembne podatke glede cestninjenja o vozilih, ki vozijo na tem
povprečnem preseku. Mobilne naprave za kontrolo cestnin opravljajo sprotno zbiranje podatkov, zato vozila v prometu lahko preverjajo kadar koli in na
kateri koli točki cestninskega omrežja. S pomočjo podatkov, zbranih z zgoraj navedenimi napravami, je mogoče jasno ugotoviti, ali je določeno vozilo
upravičeno do uporabe danega cestnega odseka.
Sankcija za neupravičeno uporabo cest je upravna globa, ki jo lahko določi policija. Odmera globe se izvaja na dva načina:
•

na kraju samem (po ustavitvi) – pri kontroli voznika,

•

brez ustavitve na kraju samem z uporabo načela objektivne odgovornosti zoper lastnika/uporabnika, ki je vpisan v register vozil.

Razen tega se kontrola in sankcioniranje zadevnih vozil lahko izvede tudi na kontrolnih točkah mejnih prehodov. Denarna globa, odmerjena brez ustavitve
na kraju samem, se lahko od tujcev izterja pozneje oziroma tedaj, ko se bo neupravičeni uporabnik ceste naslednjič vrnil na Madžarsko.

