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Шановний Водію!
Я проводжу чимало часу за кермом за службовим обов'язком і як приватна особа, і тому часто
користуюся національними автострадами. Під час
своїх подорожей я завжди своєчасно дбаю про
те, щоби вчасно придбати для свого авто е-віньєтку, адже правила оплати за користування автошляхами поширюються на мене так само, як на і
будь-якого іншого автомобіліста.
Як керівник компанії National Toll Payment Services
Plc. та як водій свого автомобіля я вважаю, що про
деякі факти та практичні поради варто знати якомога більше, оскільки вони можуть стати у пригоді
під час користування платними автошляхами.
Дозвольте мені поділитися з Вами цією корисною
інформацією, щоб ваша подорож була безтурботною.
Бажаю Вам щасливої дороги!
Томаш Бартал
National Toll Payment Services Plc.
генеральний директор

Е-ВІНЬЄТКА
Система е-віньєток поширюється на мотоцикли, легкові автомобілі (та причепи до них), а також на вантажні транспортні засоби з максимально допустимою вагою, що не перевищує 3,5 т, автобуси, транспортні засоби, на яких не
розповсюджується обов'язок щодо сплати дорожнього збору згідно окремих
нормативно-правових актів, та причепи до них.

БЕЗКОШТОВНІ ДІЛЯНКИ ДОРІГ
Відповідно до чинної постанови безкоштовними є такі ділянки автошляхів:
• зазначені нижче ділянки швидкісної дороги М0:
◦◦ ділянка між магістральним шляхом № 1 та автострадою М5,
◦◦ ділянка між швидкісною дорогою М4 (швидкісна дорога з позначкою 4) і
автострадою М3,
◦◦ міст Meдьєрі (ділянка між магістральними шляхами № 2 та № 11).
• автострада М31;
• південно-західна об'їзна ділянка автостради M60 біля м. Печ між шляхами
№ 58 і 5826;
• автострада М8;
• ділянка швидкісної дороги М25 між магістральним шляхом № 252 та сполучною дорогою № 2502;
• спільна ділянка швидкісної дороги М4 (швидкісна дорога з позначкою 4) між
Вечеш і дорогою, що веде до Міжнародного аеропорту ім. Ференца Ліста
у Будапешті;

• ділянка швидкісної дороги М4 (швидкісна дорога з позначкою 4) між
Цегледберцел та Цеглед;
• ділянка швидкісної дороги М9 між магістральним шляхом № 6 і магістральним шляхом № 51;
• об'їзна ділянка швидкісної дороги М9 біля м. Капошвар (швидкісна дорога з
позначкою 61).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО Е-ВІНЬЄТКИ

• Користуватися платними автошляхами дозволяється тільки при умові наявності дійсної е-віньєтки, про придбання котрої необхідно потурбуватися ще до
в'їзду на платну ділянку. Якщо цього не сталося, слід негайно, протягом 60
хвилин з моменту в'їзду на платну ділянку придбати е-віньєтку.
• У разі почергового придбання е-віньєток необхідно завжди точно визначати
час користування шляхами, тобто початок дії кожної віньєтки.
• З метою уникнення неправомірного використання автошляхів під час придбання віньєтки завжди перевіряйте на контрольному талоні номерний знак,
країну реєстрації, тарифну категорію транспортного засобу та термін дії.
• У разі придбання права користування автошляхами електронним способом
підтвердженням факту придбання слугує повідомлення з підтвердженням.
• Якщо Ви купуєте е-віньєтку категорії U (причеп) для реєстраційного номера
свого транспортного засобу категорії D2 або В2, до кінця строку дії віньєтки
Ви можете користуватися платними ділянками шляхів з причепами з будь-якими реєстраційними номерами.

ТАРИФНІ КАТЕГОРІЇ

Категорія транспортного засобу повинна бути визначена відповідно до офіційного запису (категорія транспортного засобу, максимально допустима
загальна вага, максимальна кількість пасажирів) в технічному паспорті або
іншому документі транспортного засобу.
Тарифна категорія D1: мотоцикли (D1M), та легкові
автомобілі, розраховані максимум на 7 осіб, включно з водієм, з максимально допустимою вагою не
більше 3,5 т, а також причепи до них.

D2

D1M

Тарифна категорія D2: усі легкові автомобілі, що не належать до іншої тарифної категорії, та згідно з окремими
нормативно-правовими актамине вважаються транспортними засобами, для
яких необхідно сплачувати дорожній збір.

Тарифна категорія B2: автобуси - транспортні засоби, що призначені для перевезення пасажирів з принаймні 9 фіксованими, посадочними місцями, включно з місцем водія.

U

D1

B2

Тарифна категорія U: причепи транспортних засобів, що належать
до тарифної категорії D2 та B2.

ТАРИФНА СІТКА
ТАРИФНА
КАТЕГОРІЯ
Е-ВІНЬЄТКИ

ДЕРЖАВНА

РЕГІОНАЛЬНА

ТИЖНЕВА
(10-ТИ ДЕННА)

МІСЯЧНА

РІЧНА

РІЧНА

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

Тарифна сітка діє з 01.01.2019 року. Розмір вартості вказано з урахуванням ПДВ.

*Для мотоциклів можна придбати державні та регіональні е-віньєтки з терміном дії на рік за цінами для категорії D1.

ТЕРМІН ДІЇ Е-ВІНЬЄТКИ
Право користування на тиждень: діє від початкової дати, визначеної користувачем протягом 9-ти днів, тобто загалом протягом 10 календарних днів, які
слідують поспіль, до півночі 10 дня.
Право користування на місяць: діє від початкової дати, визначеної користувачем, до 24 години того ж самого дня (того самого числа) наступного місяця.
Якщо у місяці закінчення строку дії немає такого дня, тоді право користування
діє до 24 години останнього дня місяця.
Право користування на рік: діє від першого дня поточного року до 24 години
31 січня року, що слідує за поточним. Річна віньєтка надає право користування
автошляхами протягом терміну дії, починаючи з дати купівлі.
Право користування на рік у межах певної області: річний, регіональний тип
віньєтки для транспортних засобів категорії D1M, D1, D2, В2 та U, що надає право користування платною мережею швидкісних автошляхів на території певної
області. Для кожного транспортного засобу можна придбати декілька регіональних е-віньєток. Термін дії такої е-віньєтки становить один рік, як і для віньєтки
на рік. Віньєтка вважається дійсною за межами відповідної області, до першої
транспортної розв'язки за межами області. Щоб отримати інформацію про
територіальні обмеження дії обласних віньєток відвідайте сайт nemzetiutdij.hu.
Річну е-віньєтку можна придбати для наступних областей: Бач-Кішкун, Бараня, Боршод-Абауй-Земплен, Чонград, Феєр, Дєр-Мошон-Шопрон, Гайду-Бігар, Гевеш, Комаром-Естергом, Пешт, Шомодь, Сабольч-Сатмар-Берег, Толна, Ваш, Веспрем, Зала.
Контрольний талон, отриманий після придбання е-віньєтки, або повідомлення
з підтвердженням зберігайте протягом 2-х років від останнього дня дії е-віньєтки!

НЕПРАВОМІРНЕ КОРИСТУВАННЯ АВТОШЛЯХАМИ
Неправомірним користуванням автошляхами вважається,
• якщо під час руху платним шляхом у транспортного засобу відсутня дійсна
е-віньєтка;

• якщо придбане право користування автошляхами не відповідає фактичній
тарифній категорії транспортного засобу (наприклад, якщо для транспортного засобу категорії D2 на 7 і більше пасажирських місць було придбано
віньєтку категорії D1);
• якщо номерний знак, вказаний у контрольному талоні або у квитанції-повідомленні не відповідає фактичному номерному знаку;
• якщо термін дії е-віньєтки закінчився, або ще не розпочався;
• якщо код країни, вказаний у контрольному талоні або у квитанції-повідомленні не відповідає коду країни, вказаному на номерному знаку;
• якщо транспортний засіб з регіональною віньєткою, що діє у межах однієї
області, рухається платними автошляхами іншої області.
Наша компанія здійснює контроль за сплатою віньєтки за допомогою фіксованих камер спостереження, автомобільними службами контролю та мобільними одиницями шляхом зупинення автомобілів. Неправомірне використання
шляхів тягне за собою накладення штрафу.
При проходженні контролю під час зупинки, у разі неправомірного використання шляху штраф або доплату за невідповідність категорій користувач повинен
оплатити на місці, крім того, при наявності відповідних умов, він також повинен
придбати е-віньєтку.

РОЗМІР ШТРАФУ
ТАРИФНА КАТЕГОРІЯ
Е-ВІНЬЄТКИ

БАЗОВИЙ ШТРАФ (сплата протягом
60 днів)

ЗБІЛЬШЕНИЙ ШТРАФ (сплата після
закінчення 60-ти денного строку)

D1M

7 500 HUF

30 000 HUF

D1 / D2

14 875 HUF

59 500 HUF

B2

66 925 HUF

267 700 HUF

РОЗМІР ДОПЛАТИ ЗА РІЗНИЦЮ МІЖ КАТЕГОРІЯМИ
Якщо під час перевірки буде встановлено, що категорія дійсної е-віньєтки, що
була придбана для транспортного засобу, нижча у порівнянні з фактичною
категорією авто, водій повинен сплатити штраф за різницю між категоріями.
КАТЕГОРІЯ, ДЛЯ
ЯКОЇ ПРИДБАНА
Е-ВІНЬЄТКА

ОСНОВНА
КАТЕГОРІЯ

ШТРАФ ЗА РІЗНИЦЮ МІЖ
КАТЕГОРІЯМИ (сплата
протягом 60 днів)

ШТРАФ ЗА РІЗНИЦЮ МІЖ
КАТЕГОРІЯМИ (сплата після
закінчення 60-ти денного строку)

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

Інформацію про стягнення штрафу можна отримати на сайті nemzetiutdij.hu,
у наших телефонних центрах обслуговування клієнтів, по електронній пошті
або особисто в офісах обслуговування клієнтів NTPS Plc.

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ЦЕНТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
НАСЕЛЕНИЙ
ПУНКТ
Budapest
(Південь Пешта)
Budapest
Budaörs
Miskolc

МІСЦЕ

АВТОСТРАДА

КМ

СТОРОНА
ШЛЯХУ*

Üllői út 663.

-

-

стоянка для відпочинку
M3
(Szilas)
стоянка для відпочинку
M1/M7
(Garibaldi u. 1.)
Pesti u. 88-96.
(біля центра «Sever Center»)

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ
Пн-Вт,
Чт-Пт

Середа

Сб-Нд

-

10-18

10-18

-

12

права

0-24

0-24

0-24

9

права

7-19

7-19

8-16

-

-

8-16

10-18

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szolnok

Abonyi út (біля супермаркету 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

стоянка для відпочинку

M5

67

права

8-16

10-18

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

-

8-16

10-18

-

Székesfehérvár

стоянка для відпочинку

M7

59

права

8-16

10-18

-

Lébény

Дорожнє управління

M1

142

ліва

8-16

10-18

-

Veszprém

Budapest út 89.

-

-

-

8-16

10-18

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8-16

10-18

-

Eszteregnye

Дорожнє управління

M7

219

права

8-16

10-18

-

*права сторона: у напрямку від Будапешта, ліва сторона: у напрямку до Будапешта

Ми залишаємо за собою право вносити зміни. Щоб дізнатися про розпорядок роботи центрів обслуговування клієнтів та інші зміни, завітайте на сторінку
toll-charge.hu або зателефонуйте у телефонний центр обслуговування клієнтів.

НАШІ КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Поштова адреса: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Електронна пошта для клієнтів: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Наш телефонний центр угорською мовою працює щоденно з 0 до 24 годин, німецькою
мовою – у робочі дні, англійською мовою - щоденно з 8.00 до 16.00: +36 (36) 587-500
Онлайн-купівля е-віньєток: ematrica.nemzetiutdij.hu
toll-charge.hu

