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Tisztelt Csóli Csaba!
Egyre több visszajelzést kapunk, hogy nem értik az általunk kiküldött értesítéseket az
ugrással, vagy menetillesztéssel kapcsolatban.
Korábbi hírlevelünkben tájékoztattuk arról, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (korábbi
ÁAK, a továbbiakban NÚSZ) bevezetett egy új eljárást, melynek neve „ugrás jelentés”.
A nevét abból kapta, hogy egyik pillanatban látjuk a járművét A pontban, a következőben
pedig B pontban, közötte viszont nincs meg a megtett út GPS adata. Ezt okozhatja GPS
kimaradás, vagy véletlenül kikapcsolja készülékét, majd vissza menet közben (ne tegye!).
Ez lehet csak 100m, vagy akár 100Km is.
A NÚSZ ez év februárban kiadott ÁSZF módosításában részletesen leírja, hogy ez esetben
mikor kell felé a Bevallási Közreműködőknek (a továbbiakban BK, mint a GSM Protect Kft.)
„menetillesztést” végeznie, vagy „ugrás jelentést” adnia a NÚSZ felé.

Fogalmak




menetillesztés: az mikor a BK maga pótolhatja ki a GPS által kihagyott szakaszokat,
ezáltal olyan „jegytépéseket” is beküld, melyekről a fedélzeti eszköz nem közölt
adatokat, de minden kétséget kizárólag meg tudja állapítani, hogy csak is kizárólag
azon az úton haladhatott. Ezzel elkerülve, a büntetést.
ugrás jelentés: az az eset, mikor a BK nem tudja minden kétséget kizárólag
megállapítani, hogy a jármű mely úton közlekedett, ez esetben a NÚSZ felé „ugrás”-t
jelent, a kezdő (mely koordinátán utoljára látta a járművet) és egy vég (melyen
legközelebb látta a járművet) koordináták jelentésével. Ekkor a NÚSZ tervez
útvonalat és „vélelmezett úthasználatot” állapít meg.

Lehetséges, hogy A és B pont nem fizetős úton megközelíthető, ekkor küldünk olyan
értesítést, hogy „ugrás” történt, de úthasználati díj nélkül, vagy ha a NÚSZ fizetős úton
tervezte le az útvonalat, akkor „ugrás jelentés” úthasználati díjjal.

Összefoglalva

Az értesítő levelek azért kerülnek kiküldésre, hogy Ön fel tudjon készülni, ellenőrizni tudja a
www.hu-go.hu oldalon, hogy ténylegesen arra közlekedett, amerre a vélelmezett
úthasználat meg lett állapítva, vagy sem, egy esetleges büntetés elkerülése végett.
Minden esetben, mikor ilyen értesítő levelet kap, ellenőrizze a vásárolt jegyeket és a
térképen, hogy az ugrás mely szakaszokat érintette.

Köszönjük együttműködését!
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