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E-MATRICA ÚTHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG
A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok, a személygépkocsik (és
azok pótkocsija), továbbá a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, az autóbuszok, a külön jogszabály alapján nem útdíjkötelesnek minősülő gépjárművek,
valamint ezek vontatmányai.

FONTOS TUDNIVALÓK
• A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz lehetőleg még a díjköteles útszakaszra történő felhajtás előtt gondoskodni kell
az e-matrica beszerzéséről. Azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akiknek ez valamilyen okból nem sikerül, vagy tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva
maximum 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat.
• Egymás utáni több e-matrica vásárlása esetén mindig pontosan meg kell határozni az utazási (felhasználási) időpontokat, vagyis a jogosultságok érvényességének kezdetét.
• A jogosulatlan úthasználat elkerülése érdekében a vásárláskor mindig ellenőrizni kell az
ellenőrző szelvényen a rendszámot, a felségjelet, a díjkategóriát és az érvényességi időt!
• Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként.

DÍJMENTES SZAKASZOK
A hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:
• az M0 autóút alábbi szakaszai:
◦◦ az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,
◦◦ az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz,
◦◦ Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz).
• az M31 autópálya;
• az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között;
• az M8 autópálya;
• az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza;
• az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza;
• az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

2018. JANUÁR 1-TŐL AZ ALÁBBI ÚTSZAKASZOKKAL BŐVÜL A DÍJKÖTELES ÚTHÁLÓZAT
• M35 autópálya (a 39+700 és a 48+562 km szelvények között);
• M85 autóút (a 26+800 és a 31+390 km szelvények között).

DÍJTÁBLÁZAT
ORSZÁGOS

MEGYEI

E-MATRICA
DÍJKATEGÓRIA

HETI (10 NAPOS)

HAVI

ÉVES

ÉVES

D1M*

1470 Ft

2500 Ft

-

-

D1

2975 Ft

4780 Ft

42 980 Ft

5000 Ft

D2

5950 Ft

9560 Ft

42 980 Ft

10 000 Ft

B2

13 385 Ft

21 975 Ft

199 975 Ft

20 000 Ft

U

2975 Ft

4780 Ft

42 980 Ft

5000 Ft

A díjtáblázat 2018.01.01-től érvényes. A díj minden esetben bruttó díj, tartalmazza az áfát.

*A motorkerékpárokra éves országos és éves megyei e-matricák a D1 díjkategóriának megfelelő
árakon vásárolhatók meg, a kedvezményes havi e-matrica 2018. május 1-től szerezhető be.

DÍJKATEGÓRIÁK
A gépjármű díjkategóriáját a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzések (J – járműkategória, F.1 – megengedett legnagyobb össztömeg, S.1 – szállítható személyek száma) alapján kell
meghatározni.
D1 díjkategória: a motorkerékpár (D1M), valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb ös�sztömegű, – a vezetővel együtt – legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és
annak pótkocsija.
D2 díjkategória: valamennyi olyan gépkocsi, amely nem tartozik egyéb díjkategóriába, és külön jogszabály alapján nem minősül útdíjköteles gépjárműnek.
B2 díjkategória: autóbusz – személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben a vezető ülését is beleértve 9-nél több állandó ülőhely található.
U díjkategória: A D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya, amelyre a jogosultságot
minden esetben a vontatmány rendszámára kell megvásárolni.

D1M

D1

D2

B2

U

AZ E-MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő időponttól és további 9 napra, összesen
10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.
Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó
napjának 24. órájáig.
Éves országos jogosultság: érvényes a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 órájáig (összesen 13 hónap, amennyiben a vásárlás a tárgyév január 1-én történik). Az
éves matrica az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától biztosít
úthasználati jogosultságot.
Éves megyei jogosultság: éves, területi alapú matricatípus a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába
tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy
járműre több megyei e-matrica is váltható. Érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultságéval.
Hatálya a megye közigazgatási határán túl a díjköteles útszakaszon haladva a megyét követő első
csomópontig érvényes. A megyei matricák területi érvényességét csomópontszám és szelvényszám
szerint a www.nemzetiutdij.hu oldalon az „Úthálózat” menüpont alatt találja meg részletesen.
Az alábbi megyékre lehetséges éves megyei e-matricát vásárolni (díjköteles gyorsforgalmi
úthálózattal rendelkeznek): Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, GyőrMoson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
FONTOS! Javasoljuk, hogy a vásárlás után kapott ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet az
e-matrica érvényességének utolsó napjától számított 2 évig őrizze meg!

JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLAT
Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, és azt a központi rendszer
üzemszünetét vagy az ellenőrzést követő 60 percen belül sem vásárolják meg, akkor jogosulatlan
úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzemben tartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő
pótdíjat kell fizetnie.

Jogosulatlan az úthasználat akkor is,
• ha nem a jármű díjkategóriájának megfelelően váltották meg az úthasználati jogosultságot
(pl. egy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti
vagy havi jogosultságot vásároltak D2 helyett);
• ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a
jármű tényleges rendszámával;
• ha az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;
• ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű
forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;
• ha egy jármű az adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de nem a
rendeletben meghatározott csomópontok között közlekedik, azaz már egy másik megye
díjköteles úthálózatát is használja.
Társaságunk a díj megfizetését fixen telepített kamerák, mobil díjellenőrző egységek és mobil megállításos egységekkel ellenőrzi.
Jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történő ellenőrzéskor a helyszínen a gépjármű
vezetője köteles a megfelelő pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni, vagy ha annak feltételei
fennállnak, díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot vásárolni.

A PÓTDÍJ MÉRTÉKE
E-MATRICA
DÍJKATEGÓRIA

ALAP PÓTDÍJ
(60 napon belüli fizetés esetén)

EMELT PÓTDÍJ
(60 napon túli fizetés esetén)

D1M

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

A pótdíj befizetéséről a www.nemzetiutdij.hu weboldal „E-matrica információ és vásárlás / Pótdíjak”
menüpontja alatt, valamint személyesen a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban lehet tájékozódni.

A PÓTDÍJKÜLÖNBÖZET MÉRTÉKE
Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal már rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet
kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.
A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:
MEGVÁLTOTT
E-MATRICA
DÍJKATEGÓRIA

JÁRMŰRE IRÁNYADÓ
DÍJKATEGÓRIA

KÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ
(60 napon belüli fizetés
esetén)

KÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ
(60 napon túli fizetés
esetén)

D1 / U

D2

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

B2

52 050 Ft

208 200 Ft

ELÉRHETŐSÉGEINK
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. • Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf.: 1170
Ügyfél elektronikus levelezés: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Telefonos ügyfélszolgálatunk magyar nyelven minden nap 0-24 órában, német nyelven
munkanapokon, angol nyelven minden nap 8-16 óráig: +36 (36) 587-500
E-matrica online vásárlás: ematrica.nemzetiutdij.hu
www.nemzetiutdij.hu • www.facebook.com/nemzetiutdij

