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Поштовани возачи!
Из пословних и приватних разлога много времена
проводим у возилу, стога често користим домаће
аутопутеве. Пре поласка на пут увек благовремено
купим важећу е-вињету за своје возило, будући да
се правила наплате путарине на мене односе
исто, као и на остале возаче.
Као руководилац Националне службе за наплату
путарине (National Toll Payment Services Plc.), а и
као возач, сматрам да постоје информације и
практични савети које треба да познаје што већи број
возача, а који нам могу бити од помоћи приликом
коришћења путева који подлежу наплати путарине.
Дозволите ми да ове корисне информације
поделим са вама како бих вам обезбедио
безбрижно путовање.
Желим вам безбедан пут!
Тамаш Бартал
National Toll Payment Services Plc.
извршни директор

Е-ВИЊЕТА
У систем е-вињете убрајају се мотоцикли, путничка возила (и њихове
приколице), као и теретна возила са дозвољеном укупном масом до 3,5 тоне,
аутобуси, као и моторна возила, која по посебним прописима немају обавезу
плаћања путарине, те њихове приколице.

ДЕОНИЦЕ БЕЗ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

На основу важећих прописа следеће деонице се могу користити без наплате
путарине:
• доле наведене деонице аутопута М0:
◦◦ деоница између магистралног пута бр. 1 и аутопута М5,
◦◦ деоница између аутопута М4 (ознака аутопута 4) и аутопута М3,
◦◦ Међери мост (деоница између магистралних путева бр. 2 и бр. 11).
• аутопут М31;
• деоница обилазнице аутопута М60 југозападно од Печуја, између путева
бр. 58 и бр. 5826;
• аутопут М8;
• деоница аутопута М25 између магистралног пута бр. 252 и прикључног
пута ознаке 2502;
• деоница аутопута М4 (ознака аутопута 4) између Вечеша и међународног
аеродрома „Лист Ференц“-Будимпешта;
• деоница аутопута М4 (ознака аутопута 4) између Цегледберцела и Цегледа;
• деоница аутопута М9 између магистралних путева бр. 6 и бр. 51;
• деоница обилазнице аутопута М9 (ознака магистралног пута бр. 61) код
Капошвара,

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
• Деонице путне мреже које подлежу обавези наплате путарине
дозвољено је користити искључиво са важећом е-вињетом, коју треба
купити пре укључивања на деоницу која подлеже путарини. Уколико
нисте испунили ову обавезу, куповину е-вињете морате извршити у року
60 минута од тренутка укључења на пут који подлеже обавези наплате
путарине.
• У случају куповине више е-вињета заредом, увек се побрините да тачно
одредите датуме коришћења, односно почетак важења овлашћења.
• Да би сте избегли неовлашћено коришћење пута, приликом куповине
на контролном листићу увек проверите регистрацију, ознаку државе,
категорију возила и рок трајања вињете!
• У случају електронске наплате путарине, као потврда послужиће вам
повратна порука.
• У случају да сте за возило D2 или B2 категорије купили е-вињету U
категорије (приколица), имате право да све до истека овлашћења
саобраћате приколицом било које регистрације.

КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА
Категорија моторног возила одређује се на основу званичних података
саобраћајне дозволе или другог документа возила (категорија возила, укупна
дозвољена маса, број седишта).

Категорија D1: мотоцикл (D1M), као и путничко
возило укупне дозвољене масе до 3,5 тоне за
превоз максимум 7 особа – укључујући возача – са
приколицом.

D2

D1M

Категорија D2: сва моторна возила, која
се не убрајају у друге категорије и која
на основу посебних прописа немају
обавезу плаћања путарине.

Категорија B2: аутобус – моторно возило за превоз путника са више
од 9 уграђених седишта, укључујући и возача.

Категорија U: приколице возила категорије D2 и B2.
U

D1

B2

ТАРИФЕ
КАТЕГОРИЈА
Е-ВИЊЕТЕ

НАЦИОНАЛНА

ОКРУЖНА

НЕДЕЉНА
(10 ДАНА)

МЕСЕЧНА

ГОДИШЊА

ГОДИШЊА

D1M*

1.470 форинти

2.500 форинти

-

-

D1

3.500 форинти

4.780 форинти

42.980 форинти

5.000 форинти

D2

7.000 форинти

9.560 форинти

42.980 форинти

10.000 форинти

B2

15.500 форинти

21.975 форинти

199.975 форинти

20.000 форинти

U

3.500 форинти

4.780 форинти

42.980 форинти

5.000 форинти

Тарифе важе од 01.01.2019. године. Свака тарифа је бруто износ, урачунат је ПДВ.

*За мотоцикле се могу купити годишње националне и годишње окружне
е-вињете по тарифи за категорију D1.

ПЕРИОД ВАЖЕЊА Е-ВИЊЕТЕ
Недељна: важи 9 дана од почетног датума, који одреди купац приликом
куповине, укупно 10 узастопних календарских дана, до 24. сата 10. дана.
Месечна: важи од почетног дана, који одреди купац приликом куповине, до
24. сата (по броју) истог дана наредног месеца. Ако наредног месеца нема
дана са истим бројем, важи до 24. сата последњег дана месеца.
Годишње национално овлашћење: важи од првог дана предметне године до
24. сата 31. јануара наредне године. У случају куповине током године право
на коришћење пута стиче се од дана куповине годишње вињете до наведеног
рока истека.
Годишње окружно овлашћење: годишњу окружну вињету могу да користе
возила категорије D1M, D1, D2, B2 и U на брзим путевима одређене жупаније,
који подлежу обавези наплате путарине. За једно возило може се купити
више окружних е-вињета. Рок важења је исти као и у случају националних
вињета. Важи до првог чворишта изван територије одређеног округа, у
случају да возило следи деоницу која подлеже обавези наплате путарине.
Детаљне информације о територијалном важењу окружних е-вињета
можете добити на сајту toll-charge.hu.
Годишњу окружну е-вињету можете купити за следеће жупаније: Бач-Кишкун,
Барања, Боршод-Абауј-Земплен, Чонград, Фејер, Ђер-Мошон-Шопрон,
Хајду-Бихар, Хевеш, Комаром-Естергом, Пешта, Шомођ, Саболч-СатмарБерег, Толна, Ваш, Веспрем, Зала.
Препоручујемо да контролни листић, односно потврдну поруку, коју добијате
приликом куповине е-вињете, сачувате 2 године након истека!

НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПУТА
Неовлашћено коришћење пута подразумева следеће ситуације:
• ако возило нема важећу е-вињету приликом саобраћања на путу који
подлеже обавези наплате путарине;

• ако купљена вињета није у складу са категоријом возила (нпр. ако је за
путничко возило за превоз више од 7 особа купљена вињета категорије
D1 уместо D2);
• ако регистарска ознака возила на контролном листићу или у потврдној
поруци не одговара стварној регистарској ознаци;
• ако је рок важења е-вињете истекао или још није почео;
• ако ознака државе на контролном листићу или у потврдној поруци не
одговара стварној ознаци;
• ако возило са е-вињетом за један одређени округ користи пут са
обавезом наплате путарине и у другом округу.
Плаћање путарине контролишемо помоћу инсталираних видео камерa,
возила за контролу и мобилних јединица за заустављање возила. Неовлашћено
коришћење пута повлачи за собом плаћање новчане накнаде, тј. казне.
Неовлашћени корисник пута, приликом контроле заустављањем возила,
дужан је да на лицу места плати накнаду или накнаду за разлику, односно,
ако је могуће, да купи е-вињету.

ИЗНОС НАКНАДЕ
КАТЕГОРИЈА
Е-ВИЊЕТЕ

ОСНОВНА НАКНАДА
ПОВЕЋАНА НАКНАДА
(у случају уплате у року 60 дана) (у случају уплате по истеку 60 дана)

D1M

7.500 форинти

30.000 форинти

D1 / D2

14.875 форинти

59.500 форинти

B2

66.925 форинти

267.700 форинти

НАПЛАТА РАЗЛИКЕ
Ако возило приликом контроле располаже важећом е-вињетом за возило
ниже категорије од категорије дотичног возила, корисник је дужан да плати
накнаду за разлику.
КАТЕГОРИЈА
Е-ВИЊЕТЕ

КАТЕГОРИЈА
ПРОПИСАНА ЗА
ВОЗИЛО

НАКНАДА ЗА РАЗЛИКУ
(у случају уплате у року
60 дана)

НАКНАДА ЗА РАЗЛИКУ
(у случају уплате по
истеку 60 дана)

D1

D2

7.500 форинти

30.000 форинти

D2

D2 + U

7.500 форинти

30.000 форинти

B2

B2 + U

7.500 форинти

30.000 форинти

D1 / D2 / U

B2

52.050 форинти

208.200 форинти

Информације о начину уплате накнаде можете добити на сајту toll-charge.hu,
телефоном од корисничког сервиса, путем мејла или лично у корисничким
службама NTPS Plc-a.

РАДНО ВРЕМЕ КОРИСНИЧКИХ СЛУЖБИ:
РАДНО ВРЕМЕ
СТРАНА
АУТОПУТА* Поn-Ут,
СуbСреда
Чет-Пет
Нед

НАСЕЉЕ

МЕСТО

АУТОПУТ

КМ

Budapest
(Јужна Пешта)

Üllői út 663.

-

-

-

10-18

10-18

-

одмориште
(Szilas pihenő)
одмориште
(Garibaldi u. 1.)
Pesti u. 88-96.
(Поред Sever Center-а)

М3

12

десна

0-24

0-24

0-24

M1/M7

9

десна

7-19

7-19

8-16

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út
(поред Tesco-а)

-

-

-

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

-

Budapest
Budaörs
Miskolc

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8-16

10-18

-

Lajosmizse

одмориште

M5

67

десна

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

одмориште

M7

59

десна

8-16

10-18

-

Lébény

Одржавање
аутопутева

M1

142

лева

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Одржавање
аутопутева

M7

219

десна

8-16

10-18

-

*десна страна: из правца Будимпеште, лева страна: у правцу Будимпеште

Задржавамо право измене. Молимо да се о радном времену корисничких
служби и другим изменама информишете на сајту toll-charge.hu или
телефоном на броју нашег корисничког сервиса.

КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Поштанска адреса: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Електронска пошта: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Кориснички сервис на мађарском језику доступан је свакодневно од 0-24 сата, на
немачком језику радним данима, а на енглеском језику свакодневно од 8-16 часова:
+36 (36) 587-500
Онлајн куповина е-вињете: ematrica.nemzetiutdij.hu
toll-charge.hu

