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NAVODILO ZA UPORABO
MADŽARSKIH E-VINJET

2019

Spoštovani voznik!
Zaradi svojega dela, pa tudi privatno se veliko vozim z avtomobilom, zato pogosto uporabljam tudi
domače avtoceste. Med potovanjem po državi
zmeraj pravočasno poskrbim, da imam na avtomobilu nameščeno veljavno e-vinjeto, saj se predpisi o plačevanju cestnine nanašajo tako name,
kot tudi na vse ostale voznike.
Kot vodilna oseba podjetja National Toll Payment
Services Plc. in hkrati tudi kot voznik menim, da
obstajajo informacije in praktični nasveti, za katere
je dobro, če jih pozna čim več ljudi in ki nam pomagajo pri uporabi cestninskih cest.
Dovolite mi, da to koristno znanje podelim z vami in
vam omogočim čim brezskrbnejše potovanje.
Želim vam varno vožnjo!
Bartal Tamás
National Toll Payment Services Plc.
Generalni direktor

E-VINJETA

E-vinjetni sistem velja za motorna kolesa, osebna vozila (in njihove prikolice),
tovorna vozila, katerih največja dovoljena skupna masa ne presega 3,5 tone,
avtobuse ter motorna vozila, ki so v skladu s posebnim predpisom oproščena
obveznega plačila cestnine, in njihove priklopnike.

BREZPLAČNI ODSEKI CEST

Skladno z veljavno uredbo se lahko naslednji odseki cest uporabljajo brez plačila cestnine:
• sledeči odseki hitre ceste M0:
◦◦ odsek med glavno cesto 1 in avtocesto M5,
◦◦ odsek med hitro cesto M4 (znak za hitro cesto 4) in avtocesto M3,
◦◦ most Megyeri (odsek med glavno cesto 2 in glavno cesto 11).
• avtocesta M31;
• jugozahodni del avtoceste M60 pri Pécsu (obvoznica) med cestama št. 58
in 5826;
• avtocesta M8;
• odsek hitre ceste M25 med glavno cesto 252 in povezovalno cesto 2502;
• hitra cesta M4 (znak za glavno cesto 4) na odseku med Vecsés in cesto, ki vodi
do mednarodnega letališča Liszt Ferenc International Airport v Budimpešti;
• odsek hitre ceste M4 (znak za hitro cesto 4) med mesti Ceglédbercel in Cegléd;
• hitra cesta M9 na odseku med glavno cesto 6 in glavno cesto 51;
• odsek hitre ceste M9 (znak za glavno cesto 61) pri mestu Kaposvár (obvoznica);

POMEMBNE INFORMACIJE
• Do uporabe cestninskih cest ste upravičeni le, če imate veljavno vinjeto, torej morate e-vinjeto kupiti še pred vstopom na cestninsko cesto. V kolikor
vinjete še nimate, jo morate v roku 60 minut po vstopu na cestninsko cesto
nujno kupiti.
• Če kupujete hkrati več e-vinjet, morate točno določiti datume predvidenih
potovanj (uporabe cest), torej začetne datume upravičenosti.
• Da bi se izognili neupravičeni uporabi cest, ob nakupu na kontrolnem odrezku vedno preverite registrsko številko, znak države, razred motornega vozila
in obdobje veljavnosti.
• Ob elektronskem nakupu vinjete kot dokazilo o nakupu velja sporočilo s potrditvijo ponudnika.
• V primeru, ko kupite e-vinjeto razreda motornega vozila D2 ali B2 za registrsko
številko vašega vozila U (priklopnik), lahko do poteka veljavnosti vozite priklopnik kakršnekoli registrske številke.

CESTNINSKI RAZREDI
Cestninski razred vozila se določi na osnovi prometnega dovoljenja ali uradnih
zaznamkov (vrsta vozila, največja dovoljena masa, število sedežev) katerega
drugega dokumenta vozila.
Cestninski razred D1: motorna kolesa (D1M) in osebna vozila za do 7 oseb, vključno z voznikom, in z največjo dovoljeno skupno maso 3,5 tone, ter njihove
prikolice.

D2

D1M

D1

Cestninski razred D2: vsa vozila, ki ne
spadajo v drugi cestninski razred in so v
skladu s posebnim predpisom oproščena obveze plačila cestnine.

Cestninski razred B2: avtobusi – motorna vozila, namenjena za prevoze oseb, ki imajo več kot 9 sedežev, vključno z voznikom.

B2

Cestninski razred U: Priklopniki vozil iz cestninskega razreda D2 in B2.
U

CENIK CESTNINE
CESTNINSKI
RAZREDI ZA
E-VINJETO

DRŽAVNA

ŽUPANIJSKA

TEDENSKA
(10-DNEVNA)

MESEČNA

LETNA

LETNA

D1M*

1.470 HUF

2.500 HUF

-

-

D1

3.500 HUF

4.780 HUF

42.980 HUF

5.000 HUF

D2

7.000 HUF

9.560 HUF

42.980 HUF

10.000 HUF

B2

15.500 HUF

21.975 HUF

199.975 HUF

20.000 HUF

U

3.500 HUF

4.780 HUF

42.980 HUF

5.000 HUF

Cenik je veljaven od 1. 1. 2019. Cestnine so navedene v bruto zneskih, vključno z DDV.

*Letne državne e-vinjete ter letne županijske vinjete za motorna kolesa so na
voljo po cenah cestninskega razreda D1.

VELJAVNOST E-VINJETE
Tedenska vinjeta: velja od začetnega dne, ki ga označi kupec, in 9 zaporednih dni, skupaj 10 zaporednih koledarskih dni do polnoči desetega dne.
Mesečna vinjeta: velja od začetnega dne, ki ga označi kupec, do 24. ure
(glede številke) istega dne v naslednjem mesecu. Če v mesecu, ko poteče
veljavnost, ni takega dne, velja vinjeta do 24. ure zadnjega dne v mesecu.
Letna državna vinjeta: velja od prvega dne tekočega leta do polnoči 31. januarja naslednjega leta. Letna vinjeta omogoča upravičenost do uporabe cest
znotraj obdobja veljavnosti, ki se začne na dan nakupa.
Letna županijska vinjeta: tip vinjete za določeno območje, razpoložljiva za vozila v razredih D1M, D1, D2, B2 in U, ki omogoča uporabo omrežja hitrih cestninskih cest znotraj ene županije. Za eno motorno vozilo lahko kupite več županijskih e-vinjet. Obdobje veljavnosti za ta tip e-vinjete bo enako kot obdobje
veljavnosti letne vinjete. Ta velja zunaj upravne meje županije, če se vozite po
cestninski cesti do prvega križišča po meji županije. O območni veljavnosti županijskih vinjet se lahko pozanimate na spletnem naslovu toll-charge.hu.
Letna županijska vinjeta se lahko kupi za naslednje županije: 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.
Kontrolni odrezek oziroma potrditveno sporočilo, ki ste ga prejeli ob nakupu,
obdržite še 2 leti od zadnjega dneva veljavnosti e-vinjete.

NEUPRAVIČENA UPORABA CEST
O neupravičeni uporabi ceste govorimo,
• ko vozilo pri uporabo cestninske ceste nima veljavne e-vinjete

• ko vinjeta ne ustreza cestninskemu razredu vozila (npr. če je bila za osebno
vozilo za 7 ali več oseb, namesto za razred D2, kupljena vinjeta za razred D1);
• če se registrska številka na kontrolnem listku ali v potrditvenem sporočilu razlikuje od dejanske registrske številke;
• če je potekla veljavnost e-vinjete ali ta še ni začela veljati;
• ko se oznaka države na kontrolnem odrezku ali potrdilu ne ujema z dejansko
oznako, navedeno na registrski tablici vozila;
• ko vozilo z vinjeto ene županije uporablja cestninsko cesto druge županije
Naša družba preverja plačilo cestnine z nameščenimi kamerami, cestninskimi
vozili ter enotami mobilnih postaj. Pri neupravičeni uporabi ceste se plača
globa.
Voznik, ki neupravičeno uporablja cesto, mora ob kontroli na kraju samem
plačati globo ali razliko med cenama, ali, če so za to dani pogoji, kupiti
e-vinjeto.

VIŠINA GLOB
CESTNINSKI RAZREDI
ZA E-VINJETO

OSNOVNA GLOBA
(pri plačilu v roku 60 dni)

VIŠJA GLOBA
(pri plačilu v več kot 60 dneh)

D1M

7.500 HUF

30.000 HUF

D1 / D2

14.875 HUF

59.500 HUF

B2

66.925 HUF

267.700 HUF

VIŠINA DODATNIH PLAČIL
Če je ob kontroli vozila ugotovljeno, da je na vozilu nameščena veljavna
vinjeta za nižji cestninski razred, kot je dejanski razred vozila, je treba plačati
razliko med cenama.
CESTNINSKI RAZRED
ZA KUPLJENO
E-VINJETO

DEJANSKI CESTNINSKI
RAZRED VOZILA

DODATNO PLAČILO ZA
RAZLIKO (pri plačilu v
roku 60 dni)

DODATNO PLAČILO ZA
RAZLIKO (pri plačilu v
več kot 60 dneh)

D1

D2

7.500 HUF

30.000 HUF

D2

D2 + U

7.500 HUF

30.000 HUF

B2

B2 + U

7.500 HUF

30.000 HUF

D1 / D2 / U

B2

52.050 HUF

208.200 HUF

Glede plačila globe se lahko pozanimate na spletnem naslovu toll-charge.hu,
po telefonu v centru za pomoč strankam, po elektronski pošti ali osebno v
enem izmed uporabniških centrov podjetja NTPS Plc.

ODPIRALNI ČAS CENTROV ZA POMOČ STRANKAM
NASELJE

KRAJ

AVTOCESTA

KM

STRANCESTE*

Budapest
(Južni del Pešte)

Üllői út 663.

-

-

Budapest

počivališče
(počivališče Szilas)

M3

Budaörs
Miskolc

počivališče
(Garibaldi u. 1.)
Pesti u. 88-96.
(pri Centru Sever)

ODPIRALNI ČAS
P-T,
Č-P

Sreda

S-N

-

10-18

10-18

-

12

desna

0-24

0-24

0-24

M1/M7

9

desna

7-19

7-19

8-16

-

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (pri Tescu)

-

-

-

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

počivališče

M5

67

desna

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

počivališče

M7

59

desna

8-16

10-18

-

Lébény

Avtocestni inženiring

M1

142

leva

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Avtocestni inženiring

M7

219

desna

8-16

10-18

-

*desna stran: iz smeri Budimpešte, leva stran: v smeri Budimpešte

Pridržujemo si pravico do sprememb. O odpiralnem času naših centrov za pomoč strankam in ostalih spremembah se lahko pozanimate na spletni strani
toll-charge.hu ali po telefonu v centru z pomoč strankam.

KONTAKTNE INFORMACIJE
National Toll Payment Services Plc. • Poštni naslov: 1380 Budapest, Pf.: 1170
E-pošta za stranke: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Naš klicni center je na voljo v madžarskem jeziku vsak dan od 0. do 24. ure, v nemškem jeziku ob
delovnikih, v angleškem jeziku vsak dan od 8. do 16. ure: +36 (36) 587-500
Spletni nakup e-vinjete: ematrica.nemzetiutdij.hu
toll-charge.hu

