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OPRÁVNĚNÍ UŽITÍ SILNICE POMOCÍ E-ZNÁMEK

Do systému e-známek nebo zpoplatněného užití silnic patří motorová vozidla s celkovou nej-
vyšší povolenou hmotností do 3,5 tuny, jako jsou motocykly, osobní automobily, jiná vozidla a 
osobní motorová vozidla, autobusy a karavany nad 3,5 tuny.
 
Tato motorová vozidla mohou užívat zpoplatněné úseky maďarských silnic výhradně při zakou-
pení oprávněnosti užití silnice předem, tedy koupením známky. E-známka zabezpečuje opráv-
nění k užití zpoplatněných úseků rychlostních silnic Maďarska.

Výše ceny je závislá na kategorii motorového vozidla. Nejvyšší povolená celková hmotnost mo-
torového vozidla a jeho přívěsu je stanovena na základě úředního záznamu nacházejícího se v 
technickém průkazu vozidla.

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 následují-
cího měsíce. Pokud takový den v měsíci vypršení platnosti není, platí do půlnoci posledního dne 
měsíce 

Roční oprávnění: je platné od 1. ledna 2014 do 31. ledna 2015 (celkem na 13 měsíců)

CO JE DŮLEŽITÉ O E-ZNÁMCE VĚDĚT:

Cenu je nutno uhradit před najetím na zpoplatněný úsek silnice! Zakoupení e-známky nez-
namená její zpětnou platnost na užití silnice! V případě nákupu e-známky v době její platnosti je 
počátečním datem platnosti den nákupu. Pokud si chcete koupit několik známek najednou, vždy 
přesně určete termíny Vašich cest (použití)!

TABULKA CEN

 

 
TÝDENNÍ (10 DENNÍ) MĚSÍČNÍ ROČNÍ

D1 M (MOTOCYKL)  1 470 HUF - -
D1 ≤ 3,5 t (OSOBNÍ VOZIDLO)  2 975 HUF  4 780 HUF  42 980 HUF
B2 > 3,5 t (AUTOBUS) 13 385 HUF 21 975 HUF 199 975 HUF

OBDOBÍCENOVÁ KATEGORIE

Tabulka cen je platná od 1. 1. 2014 

Na motocykly jsou v prodeji měsíční a roční známky v cenách odpovídajících kategorii D1. 
*Ceny jsou v každém případě brutto, obsahují DPH.

tB2 > 3,5 D1 ≤ 3,5 tD1 M
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NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ SILNICE:

Pokud jedete po zpoplatněném úseku silnice bez platného oprávnění k užití komunikace, bude 
jízda považována za neoprávněné užití silnice. 

V případě elektronické platby ceny užití silnice je jejím potvrzením potvrzující zpráva.

Pokutu lze – bez ohledu na způsob potvrzní – uhradit v zákaznických kancelářích společnosti, poštovní  
složenkou, formou bankovního převodu, dále na Call Centru NÚSZ Zrt. (www.toll-charge.hu 
nebo prostřednictvím en-ematrica.autopalya.hu) V případě silniční kontroly se splatební lhůta 
počítá od dne kontroly, při elektronické kontrole se počítá ode dne doručení výzvy k zaplacení 
pokuty.

Pokud platíte pokutu bankovním převodem, musejí být na příkazu k převodu každopádně uvedeny  
následující údaje:

Název, číslo účtu majitele:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 10402142-49555557-57541179

V rubrice pro poznámky napište ”Pótdíj” („Pokuta”), číslo protokolu vystaveného při silniční 
kontrole, nebo identifikační číslo výzvy k zaplacení pokuty, datum kontroly a cenovou kategorii 
(D1, B2). Pokuta se považuje po uplynutí 30. dnů od převzetí výzvy k její úhradě za promlčenou, 
čili potom může být nárok na dluh vůči pokutovanému uplatněn právní cestou (např. platebním 
výměrem).

ZA NEOPRÁVNĚNÉ UŽITÍ SILNICE SE PLATÍ POKUTA!

D1 (MOTOCYKL, OSOBNÍ MOTOROVÉ 
VOZIDLO) B2 (AUTOBUS) SPLATNOST

14 875 HUF  66 925 HUF do 30 dnů

59 500 HUF 267 700 HUF po uplynutí 30 dnů

Oprávnění k užití silnice je neplatné i v případě:

• když zakoupíte oprávnění k užití komunikace na nesprávnou cenovou kategorii, čili například  
vozidlo, které není evidované jako motocykl, je při jízdě opatřeno známkou pro motocykly;

• když se SPZ uvedená na kontrolním kupóně nebo na potvrzující zprávě neschoduje se 
skutečnou SPZ vozidla;

• když se označení státu uvedené na kontrolním kupónu nebo potvrzující zprávě neshoduje s 
označením státu uvedeném na SPZ; 

• když vypršela doba platnosti známky, nebo ji známka ještě nenabyla.

KONTAKTY:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Sídliště: H-1134 Budapest, Váci út 45. B  
Poštovní adresa: H-2101 Gödöllô Pf.: 148
Elektronická zákaznická korespondence E-známka v záležitostech: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Call Center 24 hodinový zákaznický servis z tuzemska: 06-40/40-50-60
Call Center telefonický zákaznický servis ze zahraničí 8-16 hodin: +36-36/58-75-00
Webová stránka: www.toll-charge.hu 
Online nákup e-známek: en-ematrica.autopalya.hu



OBEC MÍSTO DÁLNICE KM
PRAVÁ 

STRANA
DÁLNICE*

OTEVŘENO
Po-Út, 
Čt-Pá Středa So-Ne

Budapest odpočívadlo (Szilas odpočívadlo) 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. (obchodní dům Sever Center) - - - 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 -

ZÁKAZNICKÉ KANCELÁŘE

Call Center: 06-40/40-50-60 • E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu • Internet: www.toll-charge.hu

NAŠE SLUŽBY
• Prodej zahraničních dálničních známek: slovenské, české, slovinské, rakouské
• Prodej opravnění užití maďarsých dálnic
Vyřizování jiných věcí:
• Přepis – uplatnění oprávnění na jiné motorové vozidlo (roční, měsíční)
• Výměna SPZ – přepis uplatnění na novou SPZ
• Vystavení potvrzení o zakoupení nového oprávnění v případě odcizení-totálního zničení vozidla
• Změna kategorie – v případě nesprávného určení kategorie
• Přepsaná SPZ – v případě mylného uvedení SPZ. Správně napsaná SPZ se skládá nanejvýš ze 

3 znaků Vázáno na termín!
• V případě mylného uvedení státní příslušnosti vozidla při uhrazení poplatku opravy na správnou 

státní příslušnost. Vázáno na termín!
• Potvrzení platnosti oprávnění – náhradna kontrolního ústřižku
• Zpětná koupě oprávnění v případě dvojího zakoupení (zakoupení oprávnění na stejný, nebo 

zčásti stejný, úsek) na totéž motorové vozidlo. 
• Zpětná koupě v termínu platnosti

Cena jednotlivých služeb je dle vyhlášky GKM č. 36/2007 (III.26) 1470 HUF včetně DPH za každý znak.

*pravá strana: směrem od Budapešti, levá strana: směrem k Budapešti
Veškeré změny vyhrazeny. O provozní době zákaznických kanceláří se informujte na stránce www.nemzetiutdij.hu, nebo telefonujte 
na číslo +36-36/58-75-00 v zákaznickém Call Centru, z ciziny od 8 do16 hodin.


