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Vážení spolumotoristi!
Z dôvodu mojej práce, ako aj vo svojom voľnom čase
veľa jazdím autom, preto často používam maďarské
diaľnice. Pri svojich cestách po krajine vždy včas
zabezpečím pre svoje vozidlo platnú e-nálepku,
nakoľko sa pravidlá platby poplatkov za cesty vzťahujú
aj na mňa, rovnako ako na kohokoľvek iného.
Ako riaditeľ národnej spoločnosti zodpovednej za
výber cestného mýta, ale aj ako vodič svojho vozidla si
myslím, že existujú také informácie a praktické rady, v
prípade ktorých je sme s nimi oboznámení čím viacerí
z nás a ktoré nám poskytujú pomoc pri používaní
spoplatnených ciest. Dovoľte mi, aby som sa o tieto
užitočné informácie podelil s vami, v záujme toho,
aby sa vaše cestovanie stalo ešte viac bezstarostným.
Prajem Vám jazdu bez nehôd!
Tamás Bartal
National Toll Payment Services Plc.
Generálny riaditeľ

E-NÁLEPKA OPRÁVNENIE NA VYUŽÍVANIE CIEST
Do systému e-nálepiek s poplatkami za používanie patria motocykle, osobné motorové
vozidlá (a ich prívesy), ďalej nákladné vozidlá s prípustnou najväčšou hmotnosťou
do 3,5 t, autobusy, motorové vozidlá, ktoré na základe osobitného podpisu nie sú
povinné uhrádzať poplatok za používanie ciest, ako aj ich prívesy a návesy.

BEZPLATNÉ ÚSEKY

Na základe platného nariadenia je možné bezplatne používať nasledujúce cestné
úseky:
• nasledujúce úseky diaľnice M0:
◦◦ úsek medzi cestou pre motorové vozidlá č. 1 a diaľnicou M5,
◦◦ úsek medzi diaľnicou M4 (označenie cesty pre motorové vozidlá 4.) a
diaľnicou M3,
◦◦ most Megyeri (úsek medzi cestou pre motorové vozidlá č. 2. a cestou pre
motorové vozidlá č. 11.).
• diaľnica M31;
• úsek diaľnice M60 juhozápadný obchvat mesta Pécs medzi cestami 58. a 5826.;
• diaľnica M8;
• úsek diaľnice M9 medzi cestou pre motorové vozidlá č. 6. a cestou pre
motorové vozidlá č. 51.;
• úsek diaľnice M9 (označenie cesty pre motorové vozidlá 61.) obchvat mesta
Kaposvár;
• úsek diaľnice M4 (označenie cesty pre motorové vozidlá 4.) medzi Vecséscesty vedúcej na Medzinárodné letisko Budapest Liszt Ferenc.

TABUĽKA POPLATKOV
CENOVÁ
KATEGÓRIA
E-NÁLEPKY

PRE CELÚ KRAJINU

ŽUPNÁ

TÝŽDENNÁ
(10 DŇOVÁ)

MESAČNÁ

ROČNÁ

ROČNÁ

D1M*

1 470 Ft

2 500 Ft

-

-

D1

3 500 Ft

4 780 Ft

42 980 Ft

5 000 Ft

D2

7 000 Ft

9 560 Ft

42 980 Ft

10 000 Ft

B2

15 500 Ft

21 975 Ft

199 975 Ft

20 000 Ft

U

3 500 Ft

4 780 Ft

42 980 Ft

5 000 Ft

Tabuľka poplatkov je platná od 01.10.2018. Cena je v každom prípade brutto cena, obsahuje
DPH.

*Pre motocykle je možné zakúpiť ročné e-nálepky pre celú krajinu a ročné župné
e-nálepky za ceny zhodné pre kategóriu D1.

DOBA PLATNOSTI E-NÁLEPKY
Týždenné oprávnenie: je platné od počiatočnej doby označenej kupujúcim a na
ďalších 9 dní, spolu na 10 kalendárnych dní, v 10. deň do 24. hodiny.
Mesačné oprávnenie: platné od počiatočného dňa označeného kupujúcim do 24.
hodiny totožného dňa (s rovnakým číslom) nasledujúceho mesiaca. Ak v mesiaci
ukončenia platnosti sa nenachádza takýto deň, tak do 24. hodiny posledného
dňa v mesiaci.
Ročné celoštátne oprávnenie: platné od prvého dňa predmetného roka do
24. hodiny dňa 31. januára v roku nasledujúcom po predmetnom roku (spolu
13 mesiacov, ak sa nákup uskutoční 1. januára v predmetnom roku). Ročná
e-nálepka v rámci nákupu v období platnosti poskytuje oprávnenie na používanie
ciest od času nákupu.
Ročné župné oprávnenie: ročný typ nálepky na územnom základe, v prípade
vozidiel patriacich do kategórie D1M, D1, D2, U a B2, s ktorou je možné použiť
sieť rýchlostných ciest s povinnosťou úhrady v jednej župe. Na jedno vozidlo je
možné zakúpiť aj viacero župných e-nálepiek. Doba platnosti je totožná s ročným
oprávnením. Účinnosť je platná za administratívnymi hranicami župy pokračovaním
na úseku s povinnosťou úhrady až o prvý uzlový bod nasledujúci po župe. Územnú
platnosť župných nálepiek môžete podrobne nájsť podľa čísla uzlových bodov a
čísla úsekov na stránke www.toll-charge.hu v bode „Road Network”.
Ročnú župnú e-nálepku je možné zakúpiť pre nasledujúce župy (disponujú sieťou
rýchlostných ciest s povinnosťou úhrady): Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-AbaújZemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, KomáromEsztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA! Odporúčame, aby ste si kontrolný bloček, obdržaný po
nákupe, respektíve potvrdzujúci odkaz uschovali po dobu 2 rokov od posledného
dňa platnosti e-nálepky!

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
• Úseky ciest s povinnosťou úhrady je možné použiť výhradne za platného
oprávnenia na využívanie ciest, t.j. podľa možností ešte pred vjazdom na
cestný úsek s povinnosťou úhrady je potrebné zabezpečiť zaobstaranie
e-nálepky. Tí dobromyseľní užívatelia, ktorým sa to z nejakého dôvodu
nepodarí, alebo na cestnú sieť s povinnosťou úhrady vošli omylom, majú
k dispozícii maximálne 60 minút od vjazdu na nákup svojho oprávnenia na
používanie cesty.
• V prípade následného nákupu viacerých e-nálepiek je potrebné vždy určiť
doby cestovania (použitia), čiže začiatok platnosti oprávnenia.
• V záujme vyhnutiu sa neoprávneného použitia cesty je pri nákupe vždy
potrebné skontrolovať na bločku evidenčné číslo, označenie krajiny, kategóriu
úhrady a dobu platnosti!
• V prípade elektronickej platby za cenu za používanie ciest ako potvrdenie
slúži potvrdzujúci oznam.

CENOVÉ KATEGÓRIE
Cenovú kategóriu pre motorové vozidlo je potrebné určiť na základe úradných
zápisov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla (Technický preukaz).
D1 cenová kategória: motocykel
(D1M), ako aj osobné motorové
vozidlo
s
najväčšou
prípustnou
celkovou hmotnosťou do 3,5 t vhodné
na prepravu najviac 7 osôb – spolu s
vodičom– a jeho prípojné vozidlo.

D1M

D2 cenová kategória: všetky také
motorové vozidlá, ktoré nepatria do
ostatných cenových kategórií a na
základe osobitného právneho predpisu
nie sú považované za motorové
vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku
za užívanie ciest.
B2 cenová kategória: autobus – také
motorové vozidlo vyhotovené na
prepravu osôb, v ktorom sa nachádza
vrátane sedadla vodiča viac miest na
sedenie ako 9.
U cenová kategória: Náves a príves
vozidiel patriacich do kategórie D2 a
B2, pre ktoré je potrebné oprávnenie
zakúpiť vždy na evidenčné číslo návesu
alebo prívesu.

D1

D2

B2

U

NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE CESTY

Ak motorové vozidlo pri kontrole nedisponuje platnou e-nálepkou, a nebude
zakúpená ani do 60 minút nasledujúcich po technickej prestávke systému
alebo po kontrole, v tom prípade je majiteľ alebo prevádzkovateľ v dôsledku
neoprávneného používania cesty povinný uhradiť náhradný poplatok v súlade s
kategóriou motorového vozidla.
Použitie cesty je neoprávnené aj vtedy,
• ak oprávnenie na používanie cesty nebolo zakúpené v súlade s cenovou
kategóriou vozidla (napr. na osobné motorové vozidlo vhodné na prepravu
viac ako 7 osôb bolo zakúpené týždenné alebo mesačné oprávnenie
kategórie D1 namiesto kategórie D2;
• ak evidenčné číslo uvedené na kontrolnom bločku alebo na potvrdzujúcom
odkaze nie je totožné so skutočným evidenčným číslom vozidla;
• ak platnosť e-nálepky uplynula, alebo sa ešte nezačala;
• ak znak krajiny uvedený na na kontrolnom bločku alebo na potvrdzujúcom
odkaze je odlišný ako skutočný znak krajiny uvedený na evidenčnom čísle
vozidla;
• ak dané vozidlo disponuje ročným oprávnením pre danú župu, ale nejazdí
medzi bodmi uvedenými v nariadení, t.j. už používa aj cestnú sieť s povinnosťou
úhrady inej župy.
Naša spoločnosť kontroluje úhradu poplatku fixne osadenými kamerami, mobilnými
jednotkami na kontrolu poplatku a mobilnými zastavovacími jednotkami.
V prípade neoprávneného používania cestnej siete v prípade kontroly
prostredníctvom zastavenia je povinný vodič motorového vozidla na mieste
uhradiť vhodný náhradný poplatok alebo rozdiel v náhradnom poplatku, alebo
ak sú k tomu prítomné podmienky, nakúpiť oprávnenie na používanie cesty v
súlade s poplatkovou kategóriou.

VÝŠKA NÁHRADNÉHO POPLATKU
CENOVÁ KATEGÓRIA
E-NÁLEPKY

ZÁKLADNÝ NÁHRADNÝ POPLATOK
(v prípade úhrady do 60 dní)

ZVÝŠENÝ POPLATOK (v prípade
úhrady po 60 dňoch)

D1M

7 500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

O úhrade náhradného poplatku sa môžete informovať na internetovej stránke
www.toll-charge.hu pod bodom „E-vignette information and purchase / Excess
charge”, ako aj osobne v klientských kanceláriách NTPS.

ROZSAH ROZDIELU NÁHRADNÉHO POPLATKU
CENOVÁ
KATEGÓRIA
ZAKÚPENEJ
E-NÁLEPKY

SMERODAJNÁ
CENOVÁ KATEGÓRIA
E-NÁLEPKY PRE
VOZIDLO

NÁHRADNÝ POPLATOK
ZA ROZDIEL (v prípade
úhrady do 60 dní)

NÁHRADNÝ POPLATOK
ZA ROZDIEL (v prípade
úhrady po 60 dňoch)

D1 / U

D2

7 500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

B2

52 050 Ft

208 200 Ft

OTVÁRACIE HODINY ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER
OTVÁRACIE HODINY
DIAĽNICA-STRA- Po – Ut,
Streda So-Ne
NA *
Št – Pi

OBEC

ADRESA

DIAĽNICA

KM

Budapest
(Južná Pešť)

Üllői út 663.

-

-

-

Budapest

odpočívadlo (Szilas)

M3

12

pravá

0 – 24

0 – 24

0 – 24

9

pravá

7 – 19

7 – 19

8 – 16

Budaörs

odpočívadlo (Garibaldi u. 1.) M1/M7

10 – 18 10 – 18

-

Miskolc

Pesti u. 88 – 96.
(vedľa Sever Center)

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Szolnok

Abonyi út (vedľa Tesca)

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Gyöngyös

Atkári út 2.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Szeged

Budapesti út 2.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Lajosmizse

odpočívadlo

M5

67

pravá

8 – 16 10 – 18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Székesfehérvár

odpočívadlo

M7

59

pravá

8 – 16 10 – 18

-

Lébény

Správa diaľnic

M1

142

ľavá

8 – 16 10 – 18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8 – 16 10 – 18

-

Eszteregnye

Správa diaľnic

M7

219

pravá

8 – 16 10 – 18

-

* pravá strana: Smerom z Budapešti, ľavá strana: Smerom do Budapešti

Právo na zmenu vyhradené. O otváracích hodinách zákazníckych centier a
ostatných zmenách sa informujte na stránke www.toll-charge.hu alebo volajte
náš telefonický zákaznícky servis.

NÁŠ KONTAKT
National Toll Payment Services Plc. • Poštová adresa: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Elektronická korešpondencia pre klientov: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Telefonický zákaznícky servis v maďarskom jazyku každý deň v dobe 0-24 hodín, v nemeckom
jazyku cez pracovné dni, v anglickom jazyku každý deň v dobe 8-16 hodín: +36 (36) 587-500
On-line nákup e-nálepky: ematrica.nemzetiutdij.hu
www.toll-charge.hu

