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Stimaţi Colegi de trafic!
Călătoresc mult cu maşina, atât datorită muncii
mele, cât şi ca persoană fizică, prin urmare folosesc
frecvent şi autostrăzile din ţară. Călătorind prin
ţară, am grijă întotdeauna să am lipită pe maşină
o e-vinietă valabilă, deoarece regulile privind plata
taxei de drum sunt valabile şi în privinţa mea, la fel
ca pentru oricine altcineva.
În calitate de conducător al societăţii naţionale de
taxare rutieră şi al autoturismului meu, consider că
există informaţii şi sfaturi practice care ne ajută în
folosirea drumurilor cu taxă, despre care ar fi bine
să avem cunoştinţă cât mai mulţi. Permiteţi-mi să Vă
împărtăşesc aceste cunoştinţe utile, pentru a face
călătoria Dumneavoastră cât mai lipsită de griji.
Vă doresc drumuri fără accidente!
Bartal Tamás
National Toll Payment Services Plc.
Director general

DREPT DE UTILIZARE CU E-VINIETĂ

În sistemul taxelor rutiere cu e-vinietă sunt incluse motocicletele, autoturismele
(şi remorcile acestora), de asemenea autovehiculele utilitare de marfă cu
masă totală admisă de până la 3,5t, autobuzele, autovehiculele care sunt
exonerate de plata taxelor rutiere, precum şi remorcile acestora.

SECTOARE GRATUITE

Conform ordonanţei în vigoare, următoarele sectoare de drum se pot folosi
în mod gratuit:
• următoarele sectoare ale autostrăzii M0:
◦◦ sectorul dintre şoseaua principală nr. 1 şi autostrada M5,
◦◦ sectorul dintre drumul expres M4 (drumul expres nr. 4) şi autostrada M3,
◦◦ podul Megyeri (sectorul dintre şoseaua principală nr. 2 şi şoseaua principală nr. 11).
• autostrada M31;
• sectorul de sud-vast al autostrăzii M60, care ocoleşte oraşul Pécs, dintr
şoselele nr. 58 şi 5826;
• autostrada M8;
• sectorul drumului expres M9, dintre şoseaua principală nr. 6 şi şoseaua
principală nr. 51;
• sectorul de ocolire al oraşului Kaposvár al drumului expres M9 (şoseaua
principală nr. 61);
• sectorul dintre Vecsés - Budapesta Aeroportul Internaţional Liszt Ferenc al
drumului expres M4 (drumul expres nr. 4).

TABEL DE TARIFE
NAŢIONAL

JUDEŢEAN

CLASA
TARIFARĂ A
E-VINIETEI

SĂPTĂMÂNAL
(10 ZILE)

LUNAR

ANUAL

ANUAL

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

Tabelul tarifar este valabil de la 01.10.2018. Tariful reprezintă o sumă brută, conţinând TVA.

*Pentru motociclete, e-vinietele anuale, naţionale, ori judeţene se pot achiziţiona
la valoarea vinietelor corespunzătoare categoriei D1.

TERMENUL DE VALABILITATE AL E-VINIETEI
Vinietă săptămânală: este valabilă din data indicată de cumpărător, pentru
o perioadă de 9 zile, în total pentru 10 zile calendaristice consecutive, până la
ora 24 a celei de-a 10 zi.
Vinietă lunară: este valabilă din data iniţială, indicată de cumpărător, până la
ora 24 a aceleaşi zi din luna următoare (numărul zilei). Dacă în luna respectivă
nu există respectiva zi, atunci vinieta va fi validă până la ora 24 a ultimei zile
a lunii respective.
Vinietă naţională anuală: este validă din ziua iniţială a anului în cauză, până
la ora 24 a zilei de 31 ianuarie a anului următor (în total 13 luni, în cazul în
care cumpărarea are loc pe 1 ianuarie a anului în cauză). Vinieta anuală,
achiziţionată în timpul anului de validitate, este validă din momentul achiziţiei.
Vinietă judeţeană anuală: vinietă anuală, teritorială, pentru autovehiculele
din categoriile D1M, D1, D2, U şi B2, în baza căreia se poate utiliza reţeaua
de autostrăzi/drumuri expres ale unui judeţ. Pentru un autovehicul se pot
achiziţiona mai multe e-viniete judeţene. Perioada de validitate al acesteia
corespunde vinietelor anuale. Aceste viniete sunt valide şi dincolo de graniţele
administrative le judeţului în cauză, până la prima intersecţie nodală din
judeţul alăturat. Validitatea teritorială a vinietelor judeţene se poate consulta,
detaliat, pe pagina web www.toll-charge.hu, conform numărului intersecţiei
nodale şi a numărului chitanţei, la meniul „Road network”.
Viniete anuale se pot achiziţiona pentru următoarele judeţe (care dispun
de reţea de autostrăzi/drumuri expres): Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-AbaújZemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, KomáromEsztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
INFORMAŢII IMPORTANTE! Recomandăm păstrarea chitanţei de control,
respectiv a mesajului de confirmare, primite ulterior achiziţiei, pentru o perioadă
de 2 ani, calculată de la data expirării e-vinietei!

INFORMAŢII IMPORTANTE
• Segmentele de drum cu plată se pot utiliza doar în cazul deţinerii dreptului
de utilizare, adică, în măsura posibilităţilor, e-vinieta trebuie achiziţionată
încă înainte de intrarea pe segmentul de drum cu plată. În cazul acelor
utilizatori de bună-credinţă, care nu reuşesc acest lucru, din diferite
motive, sau intră, din greşeală, pe un segment de drum cu plată, au la
dispoziţie o perioadă de maxim 60 de minute pentru achiziţia dreptului de
utilizare al drumului.
• În cazul achiziţiei repetate a mai multi e-viniete, întotdeauna trebuie
precizat datele de călătorie (de folosinţă), adică data şi ora de început
al dreptului de utilizare.
• În vederea evitării utilizării neautorizate a drumurilor, la achiziţie trebuie
întotdeauna verificate, pe chitanţa de control, numerele de înmatriculare,
simbolul statului, categoria de autovehicul şi termenul de valabilitate.
• În cazul tranzacţiei electronice pentru achitarea taxei rutiere, mesajul de
confirmare serveşte ca dovadă pentru plata acesteia.

CLASELE TARIFARE ALE E-VINIETELOR
Categoria tarifară a autovehiculului trebuie stabilită cu ajutorul datelor din
certificatul de înmatriculare.
Categoria tarifară D1: motociclete
(D1M), precum şi autovehiculele cu
masa maximă admisă de până la
3,5t, – şi care pot transporta maxim 7
persoane, inclusiv şoferul, şi remorcile
acestora.
Categoria tarifară D2: toate acele
autovehicule care nu se încadrează
în alte categorii tarifare, şi nu sunt
clasificate, în baza normelor legale
distincte, ca fiind obligate la plata
taxelor rutiere.
Categoria tarifară B2: autobuze –
acele autovehicule de transport
persoane, care au locuri pentru mai
mult de 9 persoane, inclusiv şoferul.
Categoria tarifară U: Remorcile
autovehiculelor din categoriile D2 şi
B2, pentru care dreptul de folosinţă
se va achiziţiona, în fiecare caz,
pentru numerele de înmatriculare
ale remorcilor.

D1M

D1

D2

B2

U

UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A DRUMULUI

Dacă autovehiculul nu dispune de drept de folosinţă validă, şi aceasta nu este
achiziţionată în termen de 60 de minute, calculate de la repornirea sistemului sau
de la momentul verificării, datorită utilizării neautorizate a drumurilor, proprietarul
sau utilizatorul va trebui să achite şi amenzi, conform categoriei vehiculului.
Reprezintă utilizare neautorizată a drumurilor şi următoarele situaţii:
• dacă pentru autovehiculul în cauză s-a achiziţionat un drept de folosinţă
a drumurilor necorespunzătoare categoriei de vehicul (de exemplu, în
cazul unui vehicul de transport persoane, cu mai mult de 7 locuri, s-a
achiziţionat o vinietă de categoria D1, săptămânală sau lunară, în locul
uneia de categoria D2);
• dacă pe chitanţa de control numărul de înmatriculare nu corespunde cu
numărul real de înmatriculare al vehiculului;
• dacă termenul de valabilitate al e-vinietei a fost depăşit, sau este
devansată la momentul verificării;
• dacă pe chitanţa de control simbolul de stat nu corespunde cu simbolul
de stat real, de pe numărul de înmatriculare al vehiculului;
• dacă un autovehicul dispune de drept de folosinţă anual, pentru un judeţ
dat, dar nu se deplasează între punctele nodale, stabilite în ordonanţă,
adică foloseşte deja reţeaua de drumuri cu plată al unui alt judeţ;
Societatea noastră verifică plata taxelor rutiere cu ajutorul unor camere de
filmat fixe, a unor unităţi mobile de verificare şi a unor unităţi mobile cu drept
de oprire a vehiculelor.
În cazul utilizării neautorizate a drumurilor, la verificarea prin unităţile de oprire
a vehiculelor, şoferul autovehiculului este obligat să achite amenda sau
costurile suplimentare, la faţa locului, sau, dacă există această posibilitate,
să achiziţioneze dreptul de folosinţă, corespunzătoare categoriei vehiculului.

VALOAREA AMENZII (SUPRATAXEI)
CLASA TARIFARĂ
A E-VINIETEI

AMENDA MINIMĂ (în cazul achitării în termen de 60 de zile)

AMENDA MAJORATĂ (în cazul achitării în termen de peste 60 de zile)

D1M

7 500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

Informaţii despre achitarea amenzilor (suprataxei) se pot obţine de pe pagina
web www.toll-charge.hu, la meniul „E-vignette information and purchase /
Excess charge”, precum şi personal, la biroul de relaţii cu clienţii ale NTPS.

VALOAREA COSTURILOR SUPLIMENTARE
CLASA TARIFARĂ
A E-VINIETEI
ACHIZIŢIONATE

CATEGORIA
AUTOVEHICULULUI

VALOAREA COSTURILOR
SUPLIMENTARE (în cazul achitării
în termen de 60 de zile)

COSTURI SUPLIMENTARE (în
cazul achitării în termen
de peste 60 de zile)

D1 / U

D2

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

B2

52 050 Ft

208 200 Ft

PROGRAMUL DE LUCRU ALE BIROURILOR DE RELAŢII CU CLIENŢII
PROGRAM DE LUCRU
FAŢĂ DE
AUTOSTRA- Luni Mier- Sâmbătă Marţi, Joi
DĂ*
curi
Duminică
- Vineri

LOCALITATE

LOCAŢIE

AUTOSTRADĂ

Budapesta
(sudul Pestei)

Üllői út 663.

-

-

-

10-18

10-18

-

Budapest

zonă de servicii (Szilas)

M3

12

dreaptă

0-24

0-24

0-24

Budaörs

Zonă de servicii
(Garibaldi u. 1.)

M1/M7

9

dreaptă

7-19

7-19

8-16

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(lângă Centrul Sever)

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út
(lângă 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

zonă de servicii

M5

67

dreaptă

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

zonă de servicii

M7

59

dreaptă

8-16

10-18

-

Lébény

Biroul inginerilor

M1

142

stângă

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Biroul inginerilor

M7

219

dreaptă

8-16

10-18

-

KM

*partea dreaptă: din direcţia Budapesta, partea stângă: partea de intrare pentru Budapesta

Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări. Pentru informaţii
suplimentare privind programul de lucru al birourilor de relaţii cu clienţii precum
şi alte modificări, vă rugăm să vizitaţi site-ul web www.toll-charge.hu sau să
apelaţi Call Centerul nostru.
DATELE NOASTRE DE CONTACT
National Toll Payment Services Plc. • Adresa de corespondenţă: H-1380 Budapesta, CP.: 1170
Adresă de corespondenţă electronică pentru clienţi: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Serviciul telefonic, de relaţii cu clienţii, în limba maghiară, este disponibilă zilnic, 24 de ore; în limba
germană, engleză, este disponibilă în zilele lucrătoare, între orele 8-16, la numărul: +36 (36) 587-500
Achiziţia on-line a evinietei: ematrica.nemzetiutdij.hu
www.toll-charge.hu

