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OPRÁVNĚNÍ UŽITÍ SILNIC POMOCÍ E-ZNÁMEK
Do systému užívání zpoplatněných úseků komunikací s e-známkami patří motocykly, osobní 
automobily a přívěsy, nákladní automobily s celkovou nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 t  
a karavany a autobusy s vleky. 

CO JE DŮLEŽITÉ O E-ZNÁMCE VĚDĚT 
• Oprávnění k užití komunikace musí být vždy zaplaceno ještě před tím, než vjedete na 

zpoplatněný úsek; e-známky opravňující k užití komunikace neplatí retroaktivně. V případě 
zakoupení e-známky v průběhu doby platnosti je datem počátku platnosti vždy datum 
jejího zakoupení. 

• Pokud si ve stejnou chvíli pořizujete více než jednu e-známku, ujistěte se, že jste správně 
specifikovali časové údaje týkající se vašich cest (použití e-známky).

• Vyvarujte se neoprávněnému užití komunikace a vždy pečlivě zkontrolujte při zakoupení 
známky SPZ, označení státu, kategorii vozidla a dobu platnosti na kontrolním kupónu.

• V případě zakoupení oprávnění k užití komunikace elektronickou cestou slouží jako 
potvrzení o zakoupení potvrzovací zpráva. 

Od 1. ledna 2017 budou provedeny změny v oblasti placených a bezplatných dálničních úseků, 
z tohoto důvodu vás žádáme, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi. 

BEZPLATNÉ ÚSEKY
Na základě aktuální legislativy mohou být bezplatně používány následující úseky komunikací:

• Rychlostní silnice číslo M0 následující úseky: 
 ◦ Úsek mezi hlavní silnicí č. 1 a dálnicí M5,
 ◦ Úsek mezi rychlostní silnicí M4 (označení rychlostní silnice 4) a dálnicí M3, 
 ◦ Most Megyeri (úsek mezi hlavní silnicí č. 2 a hlavní silnicí č. 11).

• M31 dálnice, celý úsek, 
• Jihozápadní úsek obchvatu města Pécs dálnice M60 mezi výjezdy silnic číslo 58 a 5826,
• M8 dálnice,
• Rychlostní silnice M9 mezi hlavní silnicí č. 6 a hlavní silnicí č. 51,
• Rychlostní silnice číslo M9 (označení hlavní silnice č. 61) úsek obchvatu kolem Kaposváru,
• Rychlostní silnice M4 (označení hlavní silnice č. 4) v úseku mezi Vecsésem a silnicí vedoucí 

k mezinárodnímu letišti Ferenc Liszt v Budapešti.
Více informací získáte na: www.toll-charge.hu. Pokud máte nějaké otázky, volejte naše call centrum 
na čísle +36 (36) 587-500. 

PŘEHLED E-ZNÁMEK

KATEGORIE 
VOZIDLA PRO 

E-ZNÁMKU

KÓD V POLI „J“ 
OSVĚDČENÍ  

O REGISTRACI

OBDOBÍ

CELOSTÁTNÍ ROČNÍ

TÝDENNÍ 
(10DENNÍ) MĚSÍČNÍ CELOSTÁTNÍ KRAJSKÉ

D1M 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

Přehled e-známek platný od 01. 01. 2017. Ceny jsou v každém případě brutto, obsahují DPH. 

Měsíční a roční celostátní e-známky a roční regionální známky pro motocykly jsou k dispozici za 
ceny kategorie D1.



KATEGORIE VOZIDEL
Kategorie motorového vozidla musí být vždy zadána na základě údajů zapsaných v osvědčení  
o registraci vozidla (celková nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla a maximální povolený 
počet pasažérů). 
Počet míst ve vozidle musí být určován na základě oficiálních údajů uvedených v osvědčení  
o registraci vozidla (S.1. – Počet sedadel včetně sedadla řidiče) a nikoliv na základě počtu sedadel, 
která jsou ve vozidle aktuálně přítomna.
Kategorie vozidel D1: motocykly a taktéž osobní vozidla s celkovou nejvyšší povolenou hmotností 
3,5 t s až 7 sedadly včetně sedadla řidiče osobního vozidla a jejich přívěsy. 
Kategorie vozidel D2: veškerá osobní vozidla nezahrnutá v kategorii D1 (u kterých je například 
povolena přeprava více než 7 osob) a taktéž nákladní automobily s celkovou nejvyšší povolenou 
hmotností 3,5 t a karavany.
Kategorie vozidel B2: autobusy – motorová vozidla pro přepravu osob s více než 9 trvalými sedadly 
včetně sedadla řidiče.
Kategorie vozidel U: přívěsy vozidel kategorie D2 a B2, u kterých musí být povolení ve všech 
případech získáno na základě SPZ přívěsu.

DOBA PLATNOSTI E-ZNÁMKY
Týdenní oprávnění: počíná dnem určeným kupujícím a platí ještě následujících 9 dnů, celkem 10 po 
sobě následujících kalendářních dnů do půlnoci 10. dne.
Měsíční oprávnění: počíná dnem určeným kupujícím a končí o půlnoci stejného dne následujícího 
měsíce. Pokud takový den v měsíci vypršení platnosti není, platí do půlnoci posledního dne měsíce.
Roční celostátní oprávnění: platné od prvního dne relevantního roku až do půlnoci 31. ledna 
následujícího roku (celkem 13 měsíců v případě, že k nákupu došlo 1. ledna daného roku). Roční 
známka opravňuje k užívání komunikací po dobu její platnosti, datum počátku platnosti je datem 
jejího zakoupení.
Roční krajská oprávnění: teritoriálně omezená roční e-známka, regionální známka, je k dispozici pro 
vozidla kategorií D1M, D1, D2, U a B2 a platí na placených úsecích daného okresu.
Pro každé vozidlo může být zakoupeno několik krajských e-známek. Doba platnosti oprávnění se 
shoduje s roční dobou platnosti oprávnění. Tato známka mimo daný kraj platí až k prvnímu sjezdu 
za hranicí tohoto kraje. Podrobné informace o teritoriální platnosti krajských známek podle čísel 
dopravních uzlů a částí úseků komunikací naleznete na stránce www.toll-charge.hu pod položkou 
nabídky „Road Network“.

Roční krajské známky mohou být zakoupeny pro následující okresy (se sítí zpoplatněných 
rychlostních úseků)

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

Kontrolní kupón stvrzující nákup nebo potvrzující zprávu uchovávejte po dobu 2 let od posledního 
dne platnosti e-známky.

NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ KOMUNIKACE
Řízení v úsecích bez oprávnění k užití komunikace je považováno za neoprávněné užití komunikace 
a je trestáno pokutou stanovenou pro výše uvedené kategorie vozidel.

D1M B2UD1 D2



Oprávnění k užití komunikace je neplatné i v případě,
• pokud bylo oprávnění k užití komunikace zakoupeno pro nesprávnou kategorii vozidla; 

například tažení přívěsu autobusem s oprávněním kategorie B2 (namísto kategorie B2+U), 
nebo bylo zakoupeno týdenní nebo měsíční oprávnění pro kategorii D1 pro osobní vozidlo 
s více než 8 sedadly (namísto kategorie D2);

• pokud SPZ a/nebo označení státu, které jsou uvedeny na kontrolním kupónu nebo 
potvrzující zprávě, nejsou identické s aktuální SPZ a/nebo označením státu daného 
vozidla; 

• pokud vlastníte roční oprávnění pro užívání komunikací určitého kraje, ale nenalézáte se 
něm, tj. využíváte silniční síť jiného kraje.

VÝŠE POKUT
D1, D2, U B2 TERMÍN PRO ZAPLACENÍ

HUF 14 875 HUF 66 925 do 30 dnů

HUF 59 500 HUF 267 700 po 30 dnech

O zaplacení pokuty se informujte na webové stránce www.toll-charge.hu v položce nabídky 
„E-vignette information and purchase/excess charge“ nebo se osobně zastavte v kterékoliv z našich 
zákaznických kanceláří. 

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÝCH KANCELÁŘÍ

OBEC MÍSTO DÁLNICE KM STRANA 
DÁLNICE*

PROVOZNÍ DOBA
po-út, 
čt-pá středa so-ne

Budapešť (jižní Pešť) Üllői út 663. - - - 10-18 10-18 -
Budapešť odpočívadlo (Szilas) M3 12 pravá 0-24 0-24 0-24
Budaörs odpočívadlo (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 pravá 7-19 7-19 8-16
Miskolc Pesti u. 88-96. (vedle centra Sever) - - - 8-16 10-18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10-18 -
Szolnok Abonyi út (vedle 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 a údržba dálnic M1 142 levá 8-16 10-18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10-18 -
Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10-18 -
Eszteregnye Správa a údržba dálnic M7 219 pravá 8-16 10-18 -

Provozní doba oficiálních prodejních míst NTPS

Hegyeshalom hraniční přechod M1 - vjezd 0-24 0-24 0-24
Rajka hraniční přechod M15 - vjezd 0-24 0-24 0-24

*pravá strana: výjezd z Budapešti, levá strana: vjezd do Budapešti
Veškeré změny vyhrazeny. Další informace o provozní době zákaznických center nebo změnách získáte na internetových stránkách www.toll-charge.hu 
nebo v našem call centru.

KONTAKTY
National Toll Payment Services Plc • Poštovní adresa: H-1380 Budapešť, Pf.: 1170 

E-mail pro zákazníky: ugyfel@nemzetiutdij.hu • Naše call centrum je k dispozici v maďarštině 24/7, v němčině ve všední dny  
a v angličtině každý den mezi 8:00 a 16:00 hod: +36 (36) 587-500

Online prodej e-známek: ematrica.nemzetiutdij.hu 
www.toll-charge.hu


