POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
K MAĎARSKEJ E-ZNÁMKE

2017

PRÁVO NA POUŽÍVANIE CESTY S E-ZNÁMKOU

Do systému e-známok, t. j. systému na základe používania, patria motocykle, osobné autá a ich
prívesy, nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, obytné
automobily a autobusy, ako aj ich prívesy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O E-ZNÁMKACH

• Právo na používanie cesty je potrebné kúpiť vždy pred vstupom na spoplatnený úsek;
kúpená e-známka nepovoľuje používanie cesty so spätnou platnosťou. V prípade kúpy
v čase platnosti je dátumom začiatku platnosti vždy dátum kúpy.
• Ak si kúpite viac ako jednu e-známku naraz, uistite sa, že ste dátumy cesty (použitia)
vyznačili presne.
• Aby bolo možné zabrániť neoprávnenému používaniu cesty, vždy pri platbe skontrolujte
EČV, kód krajiny, kategóriu vozidiel a platnosť na vašom kontrolnom ústrižku.
• V prípade elektronického zakúpenia oprávnenia na používanie ciest sa za dôkaz zakúpenia
oprávnenia považuje potvrdzujúce oznámenie.
Od 1. januára 2017 nastanú v systéme zmeny týkajúce sa siete spoplatnených diaľnic a bezplatných
úsekov, a preto vás žiadame, aby ste si detailne prečítali informácie uvedené nižšie.

BEZPLATNÉ ÚSEKY

Podľa platného nariadenia možno nasledujúce cestné úseky používať bezplatne:
• nasledujúce úseky rýchlostnej cesty M0:
◦◦ úsek medzi cestou prvej triedy č. 1 a diaľnicou M5,
◦◦ úsek medzi rýchlostnou cestou M4 (značka rýchlostnej cesty 4) a diaľnicou M3,
◦◦ Most Megyeri (úsek medzi cestou prvej triedy č. 2 a cestou prvej triedy č. 11),
• diaľnica M31,
• juhozápadný obchvat mesta Pécs na diaľnici M60 medzi výjazdmi ciest č. 58 a 5826,
• diaľnica M8,
• úsek rýchlostnej cesty M9 medzi cestami prvej triedy č. 6 a č. 51,
• obchvat mesta Kaposvár na ceste M9 (značka cesty č. 61),
• rýchlostná cesta M4 (značka cesty prvej triedy č. 4) na úseku medzi mestom Vecsés
a cestou vedúcou na medzinárodné Letisko Liszta Ferenca v Budapešti.
Viac informácií: www.toll-charge.hu. V prípade akýchkoľvek otázok volajte na číslo zákazníckeho
centra +36 (36) 587-500.

SADZOBNÍK POPLATKOV PRE E-ZNÁMKY
OBDOBIE
KATEGÓRIA
VOZIDIEL
E-ZNÁMKY

KÓDOVANIE V POLI
„J“ POTVRDENIA
O REGISTRÁCII

D1M

CELOŠTÁTNA

ROČNÁ

TÝŽDENNÁ
(10-DŇOVÁ)

MESAČNÁ

CELOŠTÁTNA

ŽUPNÁ

L1e, L2e a L6e;
L3e; L4e; L5e a L7e

HUF 1 470

-

-

-

D1

M1

HUF 2 975

HUF 4 780

HUF 42 980

HUF 5 000

D2

M1, N1

HUF 5 950

HUF 9 560

HUF 42 980

HUF 10 000

U

O1, O2

HUF 2 975

HUF 4 780

HUF 42 980

HUF 5 000

B2

M2, M3

HUF 13 385

HUF 21 975

HUF 199 975

HUF 20 000

Rozpis e-známok platný od 1. 1. 2017. Poplatky sú vo všetkých prípadoch brutto poplatky, t. j. vrátane DPH.

Mesačné a ročné vnútroštátne e-známky a ročné regionálne známky pre motocykle sú k dispozícii
za ceny v kategórii D1.

KATEGÓRIE VOZIDIEL

Kategória motorového vozidla musí byť vždy uvedená na základe oficiálneho záznamu tak, ako
je uvedená na potvrdení o registrácii vozidla (najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového
vozidla a počet povolených cestujúcich).
Kapacita vozidla musí byť určená na základe oficiálneho záznamu, ktorý je uvedený v potvrdení
o registrácii (S.1. – Preferuje sa počet sedadiel vrátane sedadla vodiča) pred počtom sedadiel,
ktoré sú skutočne vo vozidle viditeľné.
Kategória vozidiel D1: motocykle, osobné autá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
do 3,5 t, vhodné na prepravu maximálne 7 osôb vrátane vodiča, a ich prívesy;
kategória vozidiel D2: všetky osobné autá nepatriace do kategórie D1 (ktoré, napríklad, môžu
prepravovať viac ako 7 osôb), ako aj nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou 3,5 tony a obytné automobily;
Kategória vozidiel B2: autobusy – motorové vozidlá určené na prepravu cestujúcich s viac ako
9 trvalými sedadlami vrátane sedadla vodiča;
Kategória vozidiel U: prívesy za vozidlá z kategórie D2 a B2, pre ktoré je v každom prípade potrebné
kúpiť oprávnenie na EČV prívesu.

D1M

D1

D2

U

B2

DOBY PLATNOSTI E-ZNÁMOK

Týždenné oprávnenie: platí od prvého dňa určeného zákazníkom a 9 nasledujúcich dní, spolu 10
po sebe idúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
Mesačné oprávnenie: platí od prvého dňa určeného zákazníkom až do polnoci dňa s totožným
číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci uplynutia lehoty platnosti nie je, potom
do polnoci hodiny posledného dňa v mesiaci.
Ročné vnútroštátne oprávnenie: platné od prvého dňa príslušného roka do polnoci 31. januára
nasledujúceho roka (spolu 13 mesiacov, ak sa kúpa uskutoční 1. januára príslušného roka). Ročná
známka ponúka právo na používanie cesty počas doby platnosti od dátumu kúpy.
Ročné regionálne oprávnenie: ročná e-známka podľa regiónu, regionálna známka dostupná
pre vozidlá v kategóriách D1M, D1, D2, U a B2, s ktorými je možné využívať sieť spoplatnených
diaľnic župy.
Pre každé vozidlo možno zakúpiť viacero župných e-známok. Platnosť tohto oprávnenia je totožná
s platnosťou ročného oprávnenia. V príslušnej župe sú platné po prvú križovatku za hranicou župy.
O územnej platnosti župných známok na základe čísla križovatky a úseku sa môžete podrobnejšie
informovať na stránke www.toll-charge.hu pod odkazom „Road Network“.
Ročné známky pre župy je možné kúpiť pre tieto župy (ktoré majú sieť spoplatnených diaľnic)
Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar,
Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala
Kontrolný ústrižok si po kúpe alebo po prijatí potvrdzujúcej správy ponechajte počas 2 rokov
od posledného dňa platnosti e-známky.

NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE CESTY
Použitie spoplatneného úseku bez platného oprávnenia sa bude považovať za neoprávnené
používanie a má za následok uloženie pokuty v prípade všetkých uvedených kategórií vozidiel.

Oprávnenie na používanie cesty je neplatné aj v prípade, ak:
• ste právo na používanie ciest kúpili pre nesprávnu kategóriu, t. j. dodatočný príves ťahaný
autobusom s oprávnením pre kategóriu B2 (namiesto B2 + U) alebo ak ste kúpili týždenné,
prípadne mesačné oprávnenie pre kategóriu D1 pre osobné auto pre 8 a viac osôb
namiesto kategórie D2;
• EČV a/alebo kód krajiny, uvedené na kontrolnom ústrižku alebo v potvrdzujúcom oznámení,
nie je zhodné so skutočným evidenčným číslom, resp. kódom krajiny vozidla;
• máte ročné oprávnenie pre danú župu, ale nepoužijete ju medzi križovatkami uvedenými
v doklade o udelení, t. j. používate spoplatnenú cestu inej župy.

SUMY DODATOČNÝCH POPLATKOV
D1, D2, U

B2

HUF 14 875

HUF 66 925

TERMÍN NA ÚHRADU
do 30 dní

HUF 59 500

HUF 267 700

po 30 dňoch

Informácie o zaplatení pokuty nájdete na stránke www.toll-charge.hu pod odkazom „E-vignette
information and purchase/excess charge”.

OTVÁRACIE HODINY ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER
OBEC
Budapest
(Južná Pešť)
Budapest
Budaörs
Miskolc
Debrecen
Szolnok
Gyöngyös
Nyíregyháza
Békéscsaba
Szeged
Pécs
Lajosmizse
Dunaújváros
Székesfehérvár
Lébény
Veszprém
Szombathely
Eszteregnye

ADRESA

DIAĽNICA

KM

DIAĽNICA-STRANA *

OTVÁRACIE HODINY
Po – Ut,
Streda
So-Ne
Št – Pi

Üllői út 663.

-

-

-

10 – 18

10 – 18

-

odpočívadlo (Szilas)
odpočívadlo (Garibaldi u. 1.)
Pesti u. 88 – 96.
(vedľa Sever Center)
Kassai út 27.
Abonyi út (vedľa Tesca)
Atkári út 2.
Debreceni út 256.
Berényi út 93.
Budapesti út 2.
Mohácsi út 16.
odpočívadlo
Venyimi út 8.C
odpočívadlo
Správa diaľnic
Budapest út 89.
Körmendi út 100.
Správa diaľnic

M3
M1/M7

12
9

pravá
pravá

0 – 24
7 – 19

0 – 24
7 – 19

0 – 24
8 – 16

-

-

-

8 – 16

10 – 18

-

M5
M7
M1
M7

67
59
142
219

pravá
pravá
ľavá
pravá

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16

10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18
10 – 18

-

M1
M15

-

smerom do
smerom do

0-24
0-24

0-24
0-24

0-24
0-24

Otváracie hodiny oficiálnych predajných miest NTPS
Hegyeshalom
Rajka

kontrolné stanovisko pri prechode hranice
kontrolné stanovisko pri prechode hranice

* 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.

KONTAKT
National Toll Payment Services Plc • Korešpondenčná adresa: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Zákaznícky e-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu • Naše zákaznícke centrum je k dispozícii v maďarskom jazyku 24/7,
v nemeckom jazyku v pracovných dňoch a v anglickom jazyku každý deň medzi 8.00 a 16.00: +36 (36) 587-500
Kúpa e-známok online: ematrica.nemzetiutdij.hu
www.toll-charge.hu

