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Tájékoztató az E-útdíj szolgáltatást igénybe vevők részére 

 

A megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert (HU-GO) 2013. július 1-én vezették be 

Magyarországon. A díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépjárművekre vonatkozik. 

 

Az E-útdíj szolgáltatás kapcsán a Társaság bevallási közreműködőként vesz részt a folyamatban. 
A Társaság üzemelteti a GPS technológián alapuló, globális helymeghatározó rendszert, amely nagy 
pontossággal képes meghatározni a mozgásban lévő jármű helyzetét, sebességét, haladási irányát, illetve 
üzemelteti az “Internet Alapú Logisztikai Szolgáltatást”. 
A Társaság az ügyfélnek az úthasználók számára úthasználati adatok rögzítésére alkalmas fedélzeti 
egységet biztosít és a fedélzeti egység által elküldött adatokat feldolgozza. A Társaság az Útdíjtörvény 
közreműködőre vonatkozó rendelkezései szerinti tárgyban együttműködik a Nemzeti Útdíjszolgálattó Zrt-
vel (a továbbiakban NÚSZ Zrt.) az úthasználattal kapcsolatosan. 
A Társaság, mint közreműködő köteles a NÚSZ, mint egyetemes útdíjszolgáltató felé az általa biztosított 
interfészen keresztül, a NÚSZ Zrt. által meghatározott módon az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét 
teljesíteni. 
 
A díjfizetés kétféle módon történhet: 

 Flottakövető szolgáltatók bevonásával, beépített fedélzeti egységgel, vagy szivargyújtóra 
csatlakoztatható mobil GPS-szel. Ehhez regisztráció szükséges az ÁAK Zrt. által üzemeltetett 
www.hu-go.hu oldalon. Meg kell adni a személyes adatokat, a vállalkozással kapcsolatos 
információkat, illetve a járműre vonatkozó adatokat. A fizetés a jármű tengelyszámától és 
környezetvédelmi besorolásától, valamint a megtett út hosszától függ. 

 
 Előre váltott viszonylati jeggyel. A jegy elektronikus formátumú. Megvásárolható a www.hu-go.hu 

oldalon bankkártyás fizetéssel, vagy a kijelölt árusítóhelyeken, benzinkutaknál elhelyezett 
kioszkoknál. 

 

A szolgáltatás részleteit a Társaság E-útdíj ÁSZF-je tartalmazza. 

Az E-útdíj szolgáltatás kacsán a Társaság adatfeldolgozónak minősül. 

 

adatfeldolgozás célja: szerződésben vállalt E-útdíj szolgáltatás ellátása 

feldolgozott adatok köre: a nyilvántartott fedélzeti eszköz azonosító adata, az ügyfél azonosításhoz 
szükséges adatai, a gépjármű forgalmi rendszám, felségjele, emissziós osztálya, minimális tengelyszáma, 
tömege, adatszolgáltatás megérkezésének időpontja és az adatszolgáltatás szerint igényelt és megadott 
úthasználati jogosultság adatai 

adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6 cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése 

adattárolás határideje: a szolgáltatási szerződés megszűnését követően az adatok törlésre kerülnek. 

adattárolás módja: elektronikusan 

 


