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GEACHTE VRACHTWAGEN BEHEERDER, 

Vanaf 1 juli 2013 wordt het elektronische tolheffingssysteem dat met de afgelegde weg in verhouding staat in ons land ingevoerd, welk systeem 
betrekking heeft op de aangeduide gedeeltes van in totaal 6513 km van het Hongaarse wegennetwerk (snelwegen, autowegen en hoofdwegen) en 
waarvoor de wettelijke grond in de tolheffingswet bepaald wordt (op grond van de wet LXVII uit het jaar 2013 over de tolheffing te betalen in verhouding 
met de afgelegde weg voor het gebruik van snelwegen, autowegen en hoofdwegen). Het nieuwe systeem met de naam HU-GO voldoet aan de 
technologische eisen van de Europese Unie en aan de richtlijnen van de European Electronic Toll Service (EETS). 

http://www.hu-go.hu/
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De Hongaarse Regering heeft de beheerder van de Hongaarse snelwegen, de Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) aangewezen om de tolheffing te innen 
en de taken omtrent de algemene tolheffingsdiensten uit te voeren. Daarnaast speelt de maatschappij ook in de ondersteuning van de controle een 
belangrijke rol. 

 

Op wie heeft de verplichting tot tolbetaling betrekking? 

Op vrachtwagens, trekkers met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton  (trekker met koppelschotel inbegrepen), tevens op combinaties van dit 
soort voertuigen en de daardoor getrokken aanhangers en semi-aanhangwagens. In het systeem worden er op grond van het aantal assen drie categorieën 
onderscheiden (J2, J3, J4). Het aantal assen kan onder bepaalde voorwaarden ook tijdens het weggebruik gewijzigd worden. 

Categorie J2 

twee assen 

Categorie J3  

drie assen 

Categorie J4 

vier of meer assen 

 

Hoeveel moet ik betalen? 

De hoogte van de wegentol hangt af van het type van de betreffende weg m.b.t. het beheer openbare wegen (snelweg of hoofdweg), de lengte van de weg, 
de categorie van het voertuig (J2, J3, J4) en van de milieuklasse (emissie) (op grond van de verordening 25/2013. (V 31.) van het NFM (Ministerie van 
Nationale Ontwikkeling) over de hoogte van de wegentol en over de tol-plichtige wegen). De kilometertarieven zijn in de tabel hieronder opgenomen. 

 Categorie J2  Categorie J3  Categorie J4  

Wegencategorie 

Milieuklasse 

Snelweg Hoofd
weg 

Snelweg Hoofd
weg 

Snelweg Hoofd
weg 

≥EURO III. 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08 

EURO II. 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60 

≤ EURO I. 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12 

Het bruto tarief van de wegentol (HUF/km). 

 

 



Op grond waarvan kan ik betalen? 

Aanbevolen bij incidenteel weggebruik – trajectticket 

Als u de tol-plichtige wegen niet regelmatig, maar op een van te voren geplande route wenst te gebruiken raden we de aankoop van een trajectticket aan. 
De planning van de route en de aankoop van het trajectticket kunt u uitvoeren via de online klantenservice portal van het HU-GO systeem op de website 
www.hu-go.hu (met behulp van een apparaat dat geschikt is voor het gebruik van internet waarvan ook een versie beschikbaar is die op mobiele telefoons 
geoptimaliseerd kan worden), tevens met behulp van de routeplanners (kiosk of computer) die geplaatst zijn bij de met HU-GO stickers gemarkeerde 
verkooppunten en klantenservice kantoren. De lijst van verkooppunten en klantenservice kantoren is op de website www.hu-go.hu te vinden. 

Bij het plannen van een route moeten naast de vertrek- en eindpunten en maximaal vier „via” plaatsen ook de belangrijkste gegevens van het voertuig 
(kenteken, landcode, milieuklasse, aantal assen, maat) opgegeven worden. 

Het trajectticket geeft uitsluitend recht tot een éénmalig weggebruik op de geplande route,  in één richting. Het ticket moet vóór het tol-plichtige 
weggebruik gekocht worden. Het ticket dat door een niet geregistreerde gebruiker gekocht wordt is tot het einde van de volgende kalenderdag geldig. Als 
geregistreerde gebruiker kunt u uw trajectticket ook in de voorverkoop, binnen 30 kalenderdagen voor de aanvang van het weggebruik aanschaffen. Het 
trajectticket dat op deze manier gekocht is, kan tot 24 uur op de dag voor de aanvang van de geplande geldigheidsdatum van het weggebruik 
teruggewisseld worden. 

 

Aanbevolen bij frequent weggebruik – boordinstrument 

Als u vaak gebruik maakt van de tol-plichtige wegen wordt de aangiftewijze door middel van een boordinstrument aanbevolen. Hiervoor stellen onder 
andere de met de ÁAK Zrt. gecontracteerde, voertuig volgende dienstverlenende ondernemingen (de zogenaamde aangifte-partners) boordinstrumenten 
ter beschikking. 

Als u al over een boorinstrument beschikt, 

bekijk de lijst van de voertuig volgende dienstverleners of informeert u zich persoonlijk bij uw eigen voertuig volgende dienstverlener. Indien uw 
voertuig volgende dienstverlener een contract met de ÁAK Zrt. heeft, dat wil zeggen als hij op de lijst voorkomt, dan kunt u uw boordinstrument in 
het systeem registreren. De lijst over de voertuig volgende dienstverleners die met de algemene verlener van toldiensten (ÁAK) gecontracteerd zijn, 
is op de website www.hu-go.hu te vinden. 

Als u nog niet over een boordinstrument beschikt, of indien u met een voertuig volgende dienstverlener gecontracteerd bent die niet op de 
genoemde lijst voorkomt, 

dan kunt u het boordinstrument dat tot de aangifte m.b.t. weggebruik geschikt is kopen bij de aangewezen verkooppunten en bij de met ÁAK Zrt. 
gecontracteerde voetuig volgende dienstverleners. Een boordinstrument dat geschikt is voor de aangifte m.b.t. weggebruik kunnen door die 
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voertuig volgende dienstverleners ter beschikking gesteld worden die met de ÁAK Zrt. een contract over de aangifte-partnerschap hebben 
afgesloten. 

 

Hoe kan ik betalen? 

Als geregistreerde betaler 

De geregistreerde weggebruikers kunnen ook voor de optie tot voorafbetaling kiezen. De rekening die bij de registratie tot stand werd gebracht kan vooraf 
opgeladen worden. Het tolgeld voor de afgelegde weg wordt automatisch door het systeem van dit saldo afgetrokken indien de aangifte door middel van 
een boordinstrument wordt verwezenlijkt. Het opladen van het saldo is door betaling bij de verkooppunten (met een bankpas, een brandstofkaart  of met 
contant geld), en met een bankpas via de website www.hu-go.hu mogelijk. Het saldo kan ook door bankoverschrijving opgeladen worden. 

Als niet geregistreerde betaler 

Als u zich niet voor het HU-GO systeem registreert, bent u uitsluitend gerechtigd tot het kopen van een trajectticket. De prijs van het weggebruik kunt u 
persoonlijk betalen met een betaalmiddel dat gebruikt kan worden bij de aankooppunten (contant geld, betaling met een bankpas, brandstofkaart, enz.), 
en met een bankpas op internet via de website www.hu-go.hu. 

 

REGISTRATIE 

De voordelen van de registratie 

• De betaling van de wegentol is eenvoudiger, sneller en gemakkelijker. 

• In het geval van het kopen van een trajectticket wordt het proces van de aankoop aanzienlijk eenvoudiger. 

• Alleen geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om een trajectticket terug te wisselen. 

• De aangifte m.b.t. weggebruik met behulp van een boordinstrument kan alleen na de registratie gebeuren. 

• U heeft alleen als geregistreerde gebruiker de mogelijkheid om het tolgeld met het van te voren opgeladen saldo te betalen. 

• In geval van vooraf betaling kunt u  het saldo tussen die rekeningen herindelen die aan de verschillende voertuigen zijn toegewezen. 

• U kunt de wegentol door middel van verschillende betaalwijze betalen. 
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Hoe kan ik me registreren? 

Als weggebruiker kunt u zich op internet via de website www.hu-go.hu en persoonlijk bij de klantenservice kantoren van ÁAK Zrt. registreren. De lijst van 
de klantenservice kantoren met contactgegevens is ook op de website www.hu-go.hu te vinden. 

De registratie van de boordinstrumenten die bij de aangewezen verkooppunten aan te schaffen zijn, kan ook via de routeplanners (kiosk of computer) die 
bij het gegeven verkooppunt geplaatst zijn, worden uitgevoerd. 

 

Vanaf wanneer kan ik me registreren? 

Al vanaf 24 juni 2013 kan op de website www.hu-go.hu en bij de aangeduide klantenservice kantoren van de ÁAK Zrt. geregistreerd worden. 

 

TOLCONTROLE 

De ÁAK Zrt., als de instantie die aangewezen is om de controle te ondersteunen, voert de filtering van het onrechtmatigde weggebruik uit zonder het 
verkeer aan te houden. De verzameling van gegevens die nodig zijn voor het vaststellen hiervan gebeurt enerzijds met gevestigde middelen, anderzijds 
met apparatuur die op hiervoor ontwikkelde voertuigen geïnstalleerd is. Het aantal van de gevestigde portalen die op snelwegen en hoofdwegen gevestigd 
zijn, is in totaal 74, en de permanente, mobiele gegevensverzameling m.b.t controle wordt door ongeveer 100 voertuigen verricht. 

De gevestigde tolcontrole-stations herkennen en zetten de – uit het oogpunt van de tolbetaling belangrijke - gegevens van de door hun gebied rijdende 
voertuigen vast. De mobiele tolcontrole apparaten die in de dragende voertuigen geïnstalleerd zijn verrichten een permanente verzameling van gegevens 
zodat het recht tot weggebruik te allen tijde op elk punt van het tol-plichtige wegennetwerk te controleren valt. Op grond van de verzamelde gegevens kan 
ondubbelzinnig vastgesteld worden of het betreffende voertuig op het gegeven traject over het recht tot weggebruik beschikt.  

De sanctie voor onrechtmatige weggebruik is een bestuurlijke boete waartoe de politie bevoegd is om deze op te leggen. Het opleggen van de boete kan 
op twee manieren gebeuren: 

• controle ter plekke, door aan te houden, waarbij de bestuurder een boete krijgt  

• zonder ter plekke aan te houden, op grond van het principe van objectieve aansprakelijkheid wordt de boete aan de eigenaar/beheerder die in de 
voertuigregistratie opgenomen staat opgelegd. 

De controle en de sanctie gebeurt naast de hierboven beschreven manieren ook bij de controlepunten van de grensstations. De boete die zonder 
aanhouding ter plekke opgelegd wordt kan ook achteraf geïnd worden, dat wil zeggen ook als de onrechtmatige weggebruiker de volgende keer naar het 
land terugkeert. 
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