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Tájékoztatjuk, hogy Ügyfeleink nem kapcsolódnak automatikusan a GPS alapú útdíj 
bevalláshoz még abban az esetben sem, ha működő WebEye eszközük egyébként erre 
alkalmas. Ahhoz, hogy az Ön adatait továbbítsuk az NÚSZ Zrt. (HU-GO rendszer) felé, 
először Bevallási Közreműködői szerződést szükséges kötnie vállalatunkkal. Amennyiben 
ez megtörténik, úgy áll módunkban az egyes fedélzeti egységekhez egyedi azonosító 
számot generálni, melyek segítségével lehetséges a HU-GO felületen az adminisztráció 
az Ön számára. Amennyiben olyan járművekre szeretné igényelni az e-Útdíj bevallását, 
mely jelenleg még nem rendelkezik az E-Toll Services Hungary Kft. feldolgozó rendszerével 
kompatibilis járműkövető egységgel, úgy tájékozódjon weboldalunkon a „Rólunk” 
menüpont alatt. Az online szerződés megkötésére a www.etsh.eu weboldalunkon van 
lehetőség.
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Amennyiben ön már ügyfelünk és új járművet szeretne 
regisztrálni, akkor kérjük jelentkezzen be e-mail címével és 
jelszavával. Amennyiben Ön új ügyfelünk és igénybe szeretné 
venni útdíj szolgáltatásunkat, akkor kérjük töltse ki a regisztrációt 
az online szerződéskötéshez. A regisztráció befejezéséhez kérjük 
olvassa el az adatkezelési tájékoztatót majd pipálja ki az ezt 
igazoló négyzetet ezt követően pedig kattintson a „Regisztráció” 
gombra. A sikeres regisztrációról a megadott kapcsolattartó 
e-mail címére értesítést küldünk. A regisztrációját kérjük erősítse 
meg az e-mailben kapott linkre kattintva.

A folytatáshoz jelentkezzen be e-mail címével és jelszavával. 
Az online szerződéskötéshez kattintson a bal oldali menüben 
található „Szerződéskötés” pontra. A szerződés első lépésében 
kérjük adja meg az alapvető ügyfél adatokat, valamint 
legalább egy jármű adatait. További járművek hozzáadására a 
szerződéskötést követően is bármikor van lehetősége. 
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A szerződés kötéséhez szükséges az OBU azonosító (ID) és a PIN kód megadása.  
Abban az esetben, ha Ön az online szerződéskötésének kitöltésekor még nem rendelkezik 
ezekkel az információkkal, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.  

Amennyiben WebEye RoadPass HU-GO kompatibilis E-útdíj fizető eszközt vásárolt, 
akkor az OBU azonosítót és a PIN kódot az eszköz dobozában egy kártyán megtalálja.  
Az adatok megadását követően a szerződés áttekintéséhez kattintson a „Tovább”  
gombra. Az online szerződéskötés véglegesítése előtt kérjük mindenképp tüzetesen nézze 
át a megadott adatokat. 

Az Általános szerződési feltételek és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása 
után kattintson a „Szerződés megkötése” gombra. Sikeres szerződéskötést követően 
kollégánk hamarosan keresni fogja a megadott elérhetőségeken.  A szerződő fél  
alapadatait a „Szerződés megtekintése” menüpontban módosíthatja, illetve itt van 
lehetősége újabb járművek hozzáadására. Az Általános szerződési feltételeket és az 
Egyedi szerződést a sikeres online szerződéskötést követően megküldjük a megadott 
kapcsolattartói e-mail címre. 

Kérjük, ne feledkezzen meg róla, hogy mindezen túl Önnek a HU-GO rendszerben is el kell 
végeznie a szükséges adminisztrációs feladatokat!

Webeye ügyfélszolgálat:
e-mail: operator@hu.etsh.eu
telefon: +36 20 285 8202


