
 

E-ú tdí j informá cio k ú gyfeleknek 

   Jelen dokumentum a 2013. évi LXVII. törvény alapján az autópályák, autóutak 

   és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjjal kapcsolatban 

   tartalmaz információkat a bevallási és útdíj fizetési kötelezettséggel  

   rendelkező magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek számára. 

Kire vonatkozik az útdíj fizetési kötelezettség? 
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsikra, vontatókra (ideértve a 

nyerges vontatót is), valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból 

álló járműszerelvényekre. Az útdíjat a jármű mindenkori üzemben tartójának kell megfizetni. 

A díjfizetésben érintett járművekre a tengelyszám alapján három kategóriát (J2, J3, J4) 

különböztetünk meg, melyek – a jármű környezetvédelmi besorolása mellett – befolyásolják az útdíj 

mértékét.  

Kire nem vonatkozik az útdíj fizetési kötelezettség? 
 A fenti szabályoknak nem megfelelő gépjárművek 

valamint 

 Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek és a NATO 

 Közútkezelői feladatokat ellátó szervek 

 A díjszedő- és ellenőrző feladatokat ellátó szervek 

 Katasztrófavédelem 

 Közlekedési hatóság 

 Egyéb megkülönböztető jelzés használatára jogosult szervek 

 Mik azok a „J” kategóriák? 
- J2: a 3,5 tonna össztömeg feletti kéttengelyes tehergépjárművek, 

- J3: a 3,5 tonna össztömeg feletti háromtengelyes tehergépjárművek, 

- J4: a 3,5 tonna össztömeg feletti négy, illetve többtengelyes járművek, járműszerelvények. 

Mi az a környezetvédelmi besorolás? 
hivatalos forrásként a gépjármű forgalmi engedélyében rögzített, a jármű motorjára vonatkozó, 

európai kibocsátási normák által meghatározott kategóriák, melyek a gépjárművek károsanyag-

kibocsátásának elfogadható szintje alapján kerültek meghatározásra. A kibocsátási normákat egy sor 

uniós irányelv határozza meg, az idő előre haladtával egyre szigorúbb határértékeket megállapítva. 

Jelenleg a nitrogén-oxidok (NOx), szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO) és részecske (PM) 

határértékeit szabályozzák a legtöbb gépjármű esetében, beleértve a személy- és tehergépkocsikat, 

traktorokat is. Ezek alapján a járművek motorja EURO I. – EURO VI. kategóriákba eshet (utóbbi 2014-



ben kerül bevezetésre) A lényege, hogy minél nagyobb az „EURO” szöveg mögötti szám, annál 

korszerűbb, környezetkímélőbb motorral van dolgunk, emiatt alacsonyabb lesz az adott járműre 

kivetett útdíj. 

Környezetvédelmi osztály jelzése a járművek forgalmi engedélyében  
Forrás: 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 

A környezetvédelmi osztály jelzés a forgalmi 
engedélyben 

Euro besorolás 

0 EURO-0 
1 EURO-0 
2 EURO-II 
3 EURO-I 
4 EURO-II 
5 EURO-III 
6 EURO-III 
7 EURO-III 
8 EURO-III 
9 EURO-IV 
10 EURO-IV 
11 EURO-IV 
12 EURO-V 
13 EURO-V 
14 EURO-V 
15 EURO-VI 

Díjtáblázat 
 Kategória J2 kategória J3 kategória J4 kategória 

Útkategória Gyorsforgalmi 
út 

Főút Gyorsforgalmi 
út 

Főút Gyorsforgalmi 
út 

Főút 

Környezetvédelmi 
osztály 

A ≥ EURO III 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08 
B = EURO II 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60 
C ≤ EURO I 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12 

Útdíj bevallás, befizetés módja 
A HU-GO rendszerben kétféle módon lehet útdíj bevallást tenni: 

1. Fedélzeti eszközzel (bevallási közreműködő segítségével): Ezen a módon kizárólag regisztrált 

felhasználóknak van lehetősége a bevallásra.  A regisztrált úthasználóknak az előrefizetéses 

használati mód esetén, a regisztráció során létrehozott folyószámlájukat előre kell feltölteni. 

A megtett út díját ebből az egyenlegből automatikusan levonja a rendszer, amennyiben a 

bevallás fedélzeti eszközzel valósul meg, illetve viszonylati jegy tervezése esetén is az 

egyenleg csökken a jegy árával.  Az egyenleg feltöltése az értékesítési pontokon történő 

fizetéssel (bankkártyával, üzemanyagkártyával, készpénzzel), illetve ezen a weboldalon 

keresztül bankkártyával lehetséges. Az egyenleg feltöltése történhet banki átutalással is.  



Figyelem! Amennyiben folyószámlájuk egyenlege nem éri el az úthasználatért fizetendő díjat 

(alacsony vagy nulla egyenleg) kötelező viszonylati jegyet váltani, ellenkező esetben jogtalan 

úthasználatnak minősül és büntetést szabnak ki. A díj utólagos rendezésére nincs mód! 

2. Előre megváltott viszonylati jeggyel: Regisztrációval és regisztráció nélküli ügyfeleknek 

egyaránt módja van rá. A regisztrációval nem rendelkező felhasználók kizárólag ezen a 

módon van lehetősége. Az úthasználat árát személyesen az értékesítési pontokon 

rendelkezésre álló fizetési eszközökkel (készpénz, bankkártyás fizetés, üzemanyagkártya, 

stb.) fizetheti ki. Az értékesítési pontok folyamatosan bővülő listáját a HU_GO rendszer 

weboldalán (https://www.hu-go.hu) tekintheti meg. 

A viszonylati jegy visszaváltása 
Megváltott és érvényes viszonylati jegy visszaváltására kizárólag regisztrált felhasználóknak van 

lehetőségük! Fontos tudni, hogy erre csak az érvényességi idő kezdete előtti nap 24. órájáig van 

lehetőség. A viszonylati jegy visszaváltásakor a jegyen feltüntetett útdíj teljes összege jóváírásra kerül 

a regisztrált felhasználó egyenlegén. A fel nem használt viszonylati jegy visszatérítésére készpénzben 

nincs mód! 

Regisztráció 
Regisztrálni 2013. július 1. előtt a https://www.hu-go.hu weboldalon és az ÁAK ügyfélszolgálati 

irodáiban lehet melyek listáját szintén a hivatkozott weboldalon lehet megtekinteni.   

Regisztráció háromféle módon történhet.  

 Regisztráció helye, módja Milyen adatok szükségesek a 
regisztrációhoz? 

Regisztráció viszonylati jegy 
vásárlása esetén 

Interneten és az ÁAK 
ügyfélszolgálati irodákban 

személyes adatok, gépjármű 
adatok, céges adatok, 
elérhetőségek 

Regisztráció meglévő fedélzeti 
eszköz esetén 

Interneten és az ÁAK 
ügyfélszolgálati irodákban 

A fenti adatok mellet szükség 
van a fedélzeti eszköz azonosító 
számára. (Csak abban az 
esetben tudja fedélzeti 
eszközét regisztrálni, ha 
fottakövető szolgáltatója 
szerződéses jogviszonyban áll 
az ÁAK Zrt.-vel) 

Regisztráció új fedélzeti eszköz 
vásárlása esetén 

Interneten és az ÁAK 
ügyfélszolgálati irodákban és az 
értékesítési pontokon 
kihelyezett kioszkon 

személyes adatok, gépjármű 
adatok, céges adatok, 
elérhetőségek, valamint az új 
fedélzeti eszköz azonosító 
száma 

A regisztráció során tehát az alábbi adatokat kell megadnia 

 Személyes és/vagy céges azonosító adatok: név, e-mail cím, jelszó, azonosító adatok, 

számlázási adatok – név, számlázási cím, adószám,- telefonszám (személyes vagy céges 

adatok), VAT azonosító, levelezési cím 

https://www.hu-go.hu/
https://www.hu-go.hu/


 ha rendelkezik már fedélzeti eszközzel, akkor annak (azoknak) egyedi azonosító száma(i) 

 gépjárműadatok: rendszám, felségjel, környezetvédelmi besorolás, tengelyszám, méret 

(tömeg, hossz, magasság, szélesség, tengelyterhelés) 

 ha szerződéses viszonyban áll már logisztikai szolgáltatóval (bevallási közreműködővel) akkor 

annak neve és a megkötött szerződés száma. 

A web-es regisztráció folyamata 
A web-es regisztráció az alábbi weboldalon indítható: https://www.hu-go.hu/Customers/regisztracio  

1. lépés: Név és kontakt adatok megadása 

2. lépés: Magán/céges adatok megadása 

 

  

https://www.hu-go.hu/Customers/regisztracio


3. lépés: Első gépjármű rögzítése 

4. lépés: ÁSZF elfogadása, regisztráció rögzítése 

 

5. lépés: Regisztrációs levél érkezése a megadott címre, a benne lévő linkkel a 

regisztráció megerősítése 

 



 

6. lépés: Belépés az ügyfél felületre 

 

7. lépés: Egyéb adatok, további járművek, OBU eszközök rögzítése, egyenlegfeltöltés 

 

  



További járművek rögzítése, OBU-k regisztrációja 
A regisztráció véglegesítését és a bejelentkezést követően van lehetőség az ügyfél összes – e-útdíj 

bevallásban érintett - járművének rögzítésére, illetve a járművekhez a flottaszolgáltató által beszerelt 

OBU hozzárendelésére. 

De mi is az „OBU”? 
Az OBU egy „mozaikszó”, mely az angol „On Board Unit”, azaz fedélzeti egység kifejezés 

kezdőbetűiből áll.  Különböző fejlettségű, szolgáltatású elektronikus eszközök ezek, melyekben a 

közös pont hogy: 

- képesek a GPS alapú helymeghatározásra,  

- illetve ezeket a GPS koordinátákat képesek valamilyen telekommunikációs csatornán 

keresztül továbbítani (és/vagy bizonyos ideig tárolni). 

Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az OBU gyakorlatilag nem más, mint valamilyen 

(egyszerűbb vagy bonyolultabb, ha úgy tetszik olcsóbb vagy drágább) GPS helymeghatározó eszköz, 

mely a járműbe van szerelve és üzembe van helyezve. Ez a beszerelt állapot lehetséges úgy, hogy 

valahol a jármű motorterében, rejtett módon működik, de az e-útdíj kapcsán egyre több 

mobilizálható, „szivargyújtótól” működő eszköz is forgalomba került.  

Jármű rögzítése, OBU összerendelése a járművel 
Függően attól, hogy a felhasználó „csak” regisztrálni szeretné a járműveit a rendszerbe, vagy GPS 

eszköz használatával, a mi rendszerünkön keresztül szeretné az elektronikus bevallást elkészíteni, a 

járművek regisztrációjának két lépése van. 

Jármű adatok rögzítése:  

A járművek regisztrációjának során az alábbi adatok rögzítése kötelező: 

o Ország (felségjel) megadása 

o Rendszám 

o Euro besorolás (Lásd a „Környezetvédelmi osztály jelzése a járművek forgalmi 

engedélyében” fejezetet) 

o Kategória (lásd a „Mik azok a „J” kategóriák?” fejezetben) 

o Folyószámla kiválasztása 

o Súly 

o Tengelyterhelés 

o Szélesség 

o Magasság 

o Hossz 

Utóbbi 5 adatnál kizárólag szám és pont (a tizedes helyiértéknél) megadása lehetséges 

OBU adatok összerendelése:  

Az OBU adatok megadása kizárólag a flotaszolgáltatóval történt előzetes szerződéskötést követően 

van mód.  

A flottaszolgáltató minden egyes OBU eszközt egyedi azonosítóval és ehhez az eszközhöz tartozó 

egyedi PIN kóddal lát el. Az eszköz egyedi azonosítója tartalmazza azt a kódot, ami egyértelműen 



meghatározza hogy mely bevallási közreműködő rendszerében van regisztrálva. Az OBU 

összerendeléskor ezt a két adatot kell rögzíteni. A megadott két adatot a rögzítést követően a HU-GO 

rendszer néhány percen belül ellenőrzi az alábbi módon. 

A bevallási közreműködő és a HU-GO rendszer közötti interfészen keresztül a HU-GO rendszer 

lekérdezi az azonosított közreműködő rendszeréből, hogy az adott eszköz és a megadott PIN kód 

valóban az ő rendszerében van nyilvántartva. Megfelelő (Igen) válasz esetén kerül véglegesítésre az 

összerendelés a HU-Go rendszerben, tagadó válasz, vagy adott időn belül meg nem érkező válasz 

esetén az OBU összerendelés nem történik meg. 

 

Ellenőrzés 
Az ÁAK Zrt., mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a 

forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen 

telepített eszközökkel, másrészt erre a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel 

történik, hasonló elven mint az autópálya „matricák” ellenőrzése. 

A gyorsforgalmi és főúti pályaszakaszokon fixen telepített portálok száma összesen 74 darab, a 

folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést pedig körülbelül 100 gépjármű végzi.  

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek 

– a díjfizetés szempontjából fontos – adatait. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző 

berendezések folyamatos adatgyűjtést végeznek, így a díjköteles úthálózat bármely pontján, 

bármikor ellenőrizhető az úthasználati jogosultság. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen 

meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati 

jogosultsággal. 



Jogosulatlan úthasználat 
Ha díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan 

úthasználatnak minősül. 

Mi minősül jogosulatlan úthasználatnak? 
Az úthasználati jogosultság érvénytelen: 

- ha alacsonyabb díjkategóriára szól, mint amilyenre az ellenőrzésbe vont gépjárműhöz vagy 

szerelvényhez aktuálisan szükség lenne 

- ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a 

jármű tényleges rendszámával 

- ha a matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg. 

- ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű 

forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől, 

- ha a nem buszként tarnyilvántartott gépjármű B2 éves e-matricával közlekedik. 

 Az úthasználat jogszerűségét az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus 

megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. 

Szankciók a jogosulatlan úthasználókkal szemben. 
A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a rendőrség jogosult. 

Erre két módon kerülhet sor: 

- helyszíni, megállítás útján történő ellenőrzés, amely során a gépjárművezetőt bírságolják. 

A helyszíni megállítás történhet a rendőrség határállomásokon felállított ellenőrző 

pontjain, valamint az erre a célra üzembe állított rendőrségi ellenőrző járművek általi 

kivezetéssel is 

- helyszíni megállítás nélkül, az objektív felelősség elve alapján a járműnyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonossal/üzembentartóval szemben valósul meg a bírság kiszabása. A 

helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, amikor a 

jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba. 

 Az ellenőrzés és szankcionálás a fent bemutatott lehetőségeken túl a határállomások ellenőrző 

pontjain is történik. A helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, 

amikor a jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba. 

A bírság mértéke 

2013. július 1-től 

ED törvény szerinti 
szabályszegés 

Bírságolás mértéke 
járműkategóriánként 

J2 J3 J4 
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése 
előtt 

80 000 90 000 110 000 

Valós díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriára 
vonatkozó bevallás készült 

80 000 90 000 110 000 

Fedélzeti eszköz meghibásodása miatti jogosulatlan 
úthasználat 

140 000 90 000 110 000  



 

2013. szeptember 1-től 

ED törvény szerinti 
szabályszegés 

Bírságolás mértéke 
járműkategóriánként 

J2 J3 J4 
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése 
előtt 

140 000 150 000 165 000 

Valós díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriára 
vonatkozó bevallás készült 

80 000 90 000 110 000 

Fedélzeti eszköz meghibásodása miatti jogosulatlan 
úthasználat 

140 000 150 000 165 000  

 


