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UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z DROGI W POSTACI E-WINIETY
Systemem opłat drogowych w postaci e-winiety objęte są motocykle, samochody osobowe i ich 
przyczepy, a także pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, 
kampery oraz autobusy i ich przyczepy. Pojazdy te mają prawo korzystać z sieci węgierskich dróg 
szybkiego ruchu wyłącznie po uprzednim, tj. przed wjazdem na płatny odcinek drogi szybkiego ruchu, 
zakupieniu uprawnienia do korzystania z drogi, tj. e-winiety. 
Wysokość opłaty zależy od kategorii pojazdu i typu e-winiety. Kategorię pojazdu mechanicznego 
należy ustalić zgodnie z urzędowym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i na podstawie 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu mechanicznego oraz liczby osób, które pojazd może 
przewozić. 
Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące sieci dróg szybkiego ruchu 
i odcinków bezpłatnych, prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. 
Szczegóły dostępne są na stronie www.toll-charge.hu, gdzie zamieszczone zostały mapy sieci dróg 
szybkiego ruchu, na których można korzystać z e-winiety. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu +36 (36) 587-500.

CENNIK E-WINIET

KATEGORIA POJAZDU / OKRES

KRAJOWA ROCZNY

TYGODNIOWY
(10-DNIOWA) MIESIĘCZNY KRAJOWA REGIONALNA

D1M (motocykl) 1470 HUF - - -

D1 (motocykle, pojazdy osobowe masie ≤ 3,5 t  do 7 
osób oraz ich przyczepy) 2975 HUF 4 780 HUF 42 980 HUF 5000 HUF

D2 (samochody osobowe nieujęte w kategorii D1, 
przystosowane do przewozu więcej niż 7 osób, pojazdy 
ciężarowe o masie ≤ 3,5 t i kampery)

5950 HUF 9 560 HUF 42 980 HUF 10 000 HUF

U (przyczepy pojazdów kategorii D2 i B2) 2975 HUF 4 780 HUF 42 980 HUF 5000 HUF

B2 (autobus) 13 385 HUF 21 975 HUF 199 975 HUF 20 000 HUF

Cennik e-winiet ważny od 1 stycznia 2016 r. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. 

E-winiety krajowe miesięczne i roczne oraz e-winiety regionalne miesięczne na motocykle należy 
wykupywać po cenach odpowiadających kategorii D1.

ODCINKI NIEPODLEGAJĄCE OPŁACIE
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem bezpłatnie można poruszać się następującymi odcinkami dróg:

• cały odcinek autostrady M31,
• obwodnica południowo-zachodnia Peczu na odcinku autostrady M60 między drogami nr 

58 i 5826,
• odcinek od rozjazdu Csorna-Wschód na drodze ekspresowej M85 do rozjazdu dróg M85 i M86,
• droga ekspresowa M86,
• autostrada M8,
• droga ekspresowa M9 na odcinku między drogami krajowymi nr 6 i 51,
• droga ekspresowa M9 (znak drogi krajowej 61) na odcinku obwodnicy Kaposvár,
• droga ekspresowa M4 (droga krajowa 4) na odcinku od Vecsés do drogi prowadzącej do 

Międzynarodowego Lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie (odcinek drogi między 
19+550 km i 20+518 km),

• następujące odcinki drogi ekspresowej M0:
 ◦ odcinek między drogą krajową nr 1 i autostradą M5,
 ◦ odcinek między drogą ekspresową M4 (drogą krajową nr 4) i autostradą M3,
 ◦ most Megyeri (odcinek między drogami krajowymi nr 11 i nr 2).



KATEGORIE POJAZDÓW
Pojazdy kategorii D1: motocykle i pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 t, przystosowane do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie, oraz ich przyczepy; 
Pojazdy kategorii D2: wszystkie samochody osobowe nieujęte w kategorii D1, np. przystosowane 
do przewozu więcej niż 7 osób, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej brutto 
nieprzekraczającej 3,5 t oraz kampery;
Kategoria pojazdów B2: autobusy – pojazdy mechaniczne przystosowane do przewozu pasażerów, 
z więcej niż 9 stałymi miejscami, w tym miejscem dla kierowcy;
Kategoria pojazdów U: przyczepy pojazdów kategoriach D2 i B2, dla których należy każdorazowo 
wykupić uprawnienie na numer rejestracyjny przyczepy.

D1M B2UD1 D2

TERMINY WAŻNOŚCI E-WINIET
Opłata tygodniowa: ważna w dniu wskazanym przez kupującego i następnych 9 dniach, w sumie 10 
kolejnych dniach kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.
Opłata miesięczna: ważna w dniu wskazanym przez kupującego do godziny 24:00 dnia o takim 
samym numerze w następnym miesiącu. Jeżeli w miesiącu, w którym kończy się ważność winiety, nie 
ma dnia o takim numerze, opłata jest ważna do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.
Opłata roczna: ważna od pierwszego dnia danego roku do godziny 24:00 dnia 31 stycznia roku 
następującego po tym roku (w sumie przez 13 miesięcy w przypadku zakupu w dniu 1 stycznia 
danego roku). Winieta roczna uprawnia do korzystania z drogi od dnia zakupu i nie obowiązuje z 
mocą wsteczną.

E-WINIETA REGIONALNA
Poza dotychczasowymi e-winietami o zasięgu krajowym na czas określony (tygodniowa/10-dniowa, 
miesięczna, roczna) dostępny jest również nowy typ e-winiet rocznych dla pojazdów z kategorii D1M, 
D1, D2, U oraz B2, który uprawnia do korzystania z sieci dróg szybkiego ruchu danego komitatu. Dla 
jednego pojazdu można wykupić kilka e-winiet regionalnych. Ważność takiej e-winiety pokrywa się z 
terminem ważności opłaty rocznej.
Winieta regionalna ważna jest na terenie danego komitatu oraz do pierwszego rozjazdu poza 
jego granicą. Szczegółowe informacje o ważności terytorialnej winiet regionalnych według 
numerów rozjazdów i odcinków dróg znaleźć można na stronie www.toll-charge.hu w pozycji 
menu „Road Network”. 

Roczne e-winiety regionalne można wykupić na poniżej wymienione komitaty (dysponujące 
siecią płatnych dróg szybkiego ruchu)

komitat Bács-Kiskun, komitat Baranya, komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, komitat Csongrád, komitat 
Fejér, komitat Győr-Moson-Sopron, komitat Hajdú-Bihar, komitat Heves, komitat Komárom-
Esztergom, komitat Pest, komitat Somogy, komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, komitat Tolna, komitat 
Veszprém, komitat Zala

WAŻNE INFORMACJE O E-WINIECIE
Przed wjazdem na płatny odcinek drogi szybkiego ruchu należy wykupić uprawnienie do korzystania 
z drogi. Zakup e-winiety nie przyznaje uprawnienia do korzystania z dróg z mocą wsteczną. W przypadku 
zakupu e-winiety w okresie jej ważności ważność biegnie od momentu zakupu. 
W przypadku zakupu kilku e-winiet jednocześnie należy dokładnie określić terminy przejazdów 
(wykorzystania e-winiety).

KORZYSTANIE Z DRÓG BEZ UPRAWNIENIA
Poruszanie się odcinkami dróg bez ważnego uprawnienia do korzystania z drogi w postaci opłaconej 
e-winiety stanowi korzystanie z drogi bez uprawnienia i powoduje naliczenie opłaty dodatkowej dla 
poszczególnych kategorii pojazdów określonych powyżej.



Ponadto uważa się, że brak jest uprawnienia do korzystania z drogi, gdy
• uiszczono opłatę niezgodną z kategorią pojazdu, np. autobus ciągnie przyczepę, ale posiada 

tylko uprawnienie B2 (zamiast B2+U) albo za pojazd osobowy przystosowany do przewozu 8 
i więcej osób uiszczono opłatę tygodniową lub miesięczną według kategorii D1 zamiast D2;

• numer rejestracyjny lub oznakowanie kraju pojazdu znajdujące się na odcinku kontrolnym 
lub potwierdzeniu elektronicznym jest niezgodne z faktycznym numerem rejestracyjnym 
lub oznakowaniem pojazdu; 

• kierowca, który uiścił opłatę roczną na określony komitat, nie porusza się na odcinku dróg między 
węzłami wskazanymi w rozporządzeniu, tj. korzysta z sieci płatnych dróg innego komitatu.

W przypadku zakupu uprawnienia do korzystania z dróg metodą elektroniczną dokonanie opłaty 
dokumentowane jest potwierdzeniem elektronicznym. 
W celu uniknięcia korzystania z dróg bez uprawnienia prosimy o dokładne sprawdzenie odcinka 
kontrolnego pod kątem poniższych informacji: numer rejestracyjny, oznaczenie kraju, kategoria 
pojazdu, okres ważności.

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH
D1, D2, U B2 TERMIN PŁATNOŚCI

14 875 HUF 66 925 HUF do 30 dni

59 500 HUF 267 700 HUF powyżej 30 dni

Informacje dotyczące wniesienia opłaty dodatkowej znajdują się na stronie www.toll-charge.hu w 
pozycji „E-vignette information and purchase/excess charge”. Informacje te można również uzyskać 
osobiście w biurach obsługi klienta. 
GODZINY OTWARCIA BIUR OBSŁUGI KLIENTA

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE AUTO-
STRADA KM STRONA 

DROGI*

GODZINY OTWARCIA
Pon.-Wt., 
Czw.-Pt. Środa Sob.–Ndz.

Budapest 
(Pest Południowy) Üllői út 663. - - - 10–18 10–18 -

Budapest MOP (Szilas) M3 12 prawa 0–24 0–24 0–24
Budaörs MOP (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 prawa 7-19 7-19 8-16
Miskolc Pesti u. 88-96. - - - 8-16 10–18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10–18 -
Szolnok Abonyi út (obok Tesco) - - - 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 MOP M5 67 prawa 8-16 10–18 -
Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - 8-16 10–18 -

Székesfehérvár MOP M7 59 prawa 8-16 10–18 -
Lébény Zarząd Autostrad M1 142 bal 8-16 10–18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10–18 -
Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10–18 -
Eszteregnye Zarząd Autostrad M7 219 prawa 8-16 10–18 -

Godziny otwarcia oficjalnych punktów sprzedaży NTPS Plc
Hegyeshalom przejście graniczne M1 - strona dojazdowa 0–24 0–24 0–24

Rajka przejście graniczne M15 - strona dojazdowa 0–24 0–24 0–24
*strona prawa: z kierunku od Budapesztu, strona lewa: w kierunku Budapesztu
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian. Dodatkowe informacje dotyczące godzin otwarcia biur obsługi klienta oraz innych zmian dostępne są 
na stronie www.toll-charge.hu oraz pod numerem telefonu działu obsługi klienta.

KONTAKT
National Toll Payment Services Plc • Adres korespondencyjny: H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

Korespondencja elektroniczna z klientem: ugyfel@nemzetiutdij.hu • Telefoniczna obsługa klienta w języku węgierskim dostępna 
codziennie całodobowo, w języku niemieckim w dni robocze, w języku angielskim codziennie w godzinach 8-16: +36 (36) 587-500

Zakup e-winiet przez Internet: ematrica.nemzetiutdij.hu 
www.toll-charge.hu

NOWOŚĆ!


