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DREPT DE UTILIZARE CU E-VINIETĂ

În sistemul taxelor rutiere cu e-vinietă sunt incluse motocicletele, autoturismele (și 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 și remorcile acestora.

INFORMAȚII IMPORTANTE

• Segmentele de drum cu plată se pot utiliza doar în cazul deținerii dreptului de utilizare,
adică, în măsura posibilităților, e-vinieta trebuie achiziționată încă înainte de intrarea pe segmentul de drum cu plată. În cazul acelor utilizatori de bună-credinţă, care nu reușesc acest
lucru, din diferite motive, sau intră, din greșeală, pe un segment de drum cu plată, au la dispoziție o perioadă de maxim 60 de minute pentru achiziția dreptului de utilizare al drumului.
• În cazul achiziției repetate a mai multi e-viniete, întotdeauna trebuie precizat datele de
călătorie (de folosință), adică data și ora de început al dreptului de utilizare.
• În vederea evitării utilizării neautorizate a drumurilor, la achiziție trebuie întotdeauna verificate, pe chitanța de control, numerele de înmatriculare, simbolul statului, categoria de
autovehicul și termenul de valabilitate.
• În cazul tranzacției electronice pentru achitarea taxei rutiere, mesajul de confirmare servește ca dovadă pentru plata acesteia.

SECTOARE GRATUITE

Conform ordonanței în vigoare, următoarele sectoare de drum se pot folosi în mod gratuit:
• următoarele sectoare ale autostrăzii M0:
◦◦ sectorul dintre șoseaua principală nr. 1 și autostrada M5,
◦◦ sectorul dintre drumul expres M4 (drumul expres nr. 4) și autostrada M3,
◦◦ podul Megyeri (sectorul dintre șoseaua principală nr. 2 și șoseaua principală nr. 11).
• autostrada M31;
• sectorul de sud-vast al autostrăzii M60, care ocolește orașul Pécs, dintr șoselele nr. 58
și 5826;
• autostrada M8;
• sectorul drumului expres M9, dintre șoseaua principală nr. 6 și șoseaua principală nr. 51;
• sectorul de ocolire al orașului Kaposvár al drumului expres M9 (șoseaua principală nr. 61);
• sectorul dintre Vecsés - Budapesta Aeroportul Internațional Liszt Ferenc al drumului expres
M4 (drumul expres nr. 4).

DIN 01 IANUARIE 2018, REȚEAUA DE DRUMURI CU TAXĂ SE VA EXTINDE CU
URMĂTOARELE:
• autostrada M35 (segmentele dintre km 39+700 și km 48+562);
• drumul expres M85 (segmentele dintre km 26+800 și km 31+390).

TABEL DE TARIFE
NAȚIONAL

JUDEȚEAN

CLASA TARIFARĂ
A E-VINIETEI

SĂPTĂMÂNAL (10 ZILE)

LUNAR

ANUAL

ANUAL

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

Tabelul tarifar este valabil de la 01.01.2018. Tariful reprezintă o sumă brută, conținând TVA.

*Pentru motociclete, e-vinietele anuale, naționale, ori județene se pot achiziționa la valoarea
vinietelor corespunzătoare categoriei D1, e-vinietele cu reducere vor fi disponibile din data
de 01 mai 2018.

CLASELE TARIFARE ALE E-VINIETELOR

Categoria tarifară a autovehiculului trebuie stabilită cu ajutorul datelor din certificatul de înmatriculare.
Categoria tarifară D1: motociclete (D1M), precum și autovehiculele cu masa maximă admisă de
până la 3,5t, – și care pot transporta maxim 7 persoane, inclusiv șoferul, și remorcile acestora.
Categoria tarifară D2: toate acele autovehicule care nu se încadrează în alte categorii tarifare, și 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 șoferul.
Categoria tarifară U: Remorcile autovehiculelor din categoriile D2 și B2, pentru care dreptul de folosință se va achiziționa, în fiecare caz, pentru numerele de înmatriculare ale remorcilor.

D1M

D1

D2

B2

U

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 inițială, indicată de cumpărător, până la ora 24 a aceleași 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 națională anuală: este validă din ziua inițială 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, achiziționată în timpul anului de validitate, este validă din momentul achiziției.
Vinietă județeană anuală: vinietă anuală, teritorială, pentru autovehiculele din categoriile D1M, D1,
D2, U și B2, în baza căreia se poate utiliza rețeaua de autostrăzi/drumuri expres ale unui județ. Pentru un autovehicul se pot achiziționa mai multe e-viniete județene. Perioada de validitate al acesteia
corespunde vinietelor anuale. Aceste viniete sunt valide și dincolo de granițele administrative le județului în cauză, până la prima intersecție nodală din județul alăturat. Validitatea teritorială a vinietelor
județene se poate consulta, detaliat, pe pagina web www.toll-charge.hu, conform numărului intersecției nodale și a numărului chitanței, la meniul „Road network”.
Viniete anuale se pot achiziționa pentru următoarele județe (care dispun de rețea de autostrăzi/drumuri expres): 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.
INFORMAȚII IMPORTANTE! Recomandăm păstrarea chitanței de control, respectiv a mesajului de
confirmare, primite ulterior achiziției, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la data expirării e-vinietei!

UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A DRUMULUI

Dacă autovehiculul nu dispune de drept de folosință validă, și aceasta nu este achiziționată 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 și amenzi, conform
categoriei vehiculului.
Reprezintă utilizare neautorizată a drumurilor și următoarele situații:
• dacă pentru autovehiculul în cauză s-a achiziționat un drept de folosință a drumurilor necorespunzătoare categoriei de vehicul (de exemplu, în cazul unui vehicul de transport persoane, cu mai mult de 7 locuri, s-a achiziționat o vinietă de categoria D1, săptămânală sau
lunară, în locul uneia de categoria D2);
• dacă pe chitanța de control numărul de înmatriculare nu corespunde cu numărul real de
înmatriculare al vehiculului;

• dacă termenul de valabilitate al e-vinietei a fost depășit, sau este devansată la momentul
verificării;
• dacă pe chitanța 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 folosință anual, pentru un județ dat, dar nu se
deplasează între punctele nodale, stabilite în ordonanță, adică folosește deja rețeaua de
drumuri cu plată al unui alt județ;
Societatea noastră verifică plata taxelor rutiere cu ajutorul unor camere de filmat fixe, a unor unități
mobile de verificare și a unor unități mobile cu drept de oprire a vehiculelor.
În cazul utilizării neautorizate a drumurilor, la verificarea prin unitățile de oprire a vehiculelor, șoferul autovehiculului este obligat să achite amenda sau costurile suplimentare, la fața locului, sau,
dacă există această posibilitate, să achiziționeze dreptul de folosință, 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

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

Informații despre achitarea amenzilor (suprataxei) se pot obține de pe pagina web www.toll-charge.hu,
la meniul „E-vignette information and purchase / Excess charge”, precum și personal, la biroul de relații
cu clienții ale NTPS.

VALOAREA COSTURILOR SUPLIMENTARE

Dacă, la momentul verificării, autovehiculul dispune de drept de folosință validă, achiziționată pentru
o categorie de vehicul mai mică, decât cea necesară pentru autovehiculul în cauză, va fi necesară
plata unei sume suplimentare. Dacă, la momentul verificării, autovehiculul dispune de drept de folosință validă, achiziționată pentru o categorie de vehicul care este mai mare, decât cea necesară
pentru autovehiculul în cauză, nu va fi necesară plata unei sume suplimentare.
Valoarea costurilor suplimentare este indicată în următorul tabel:
VALOAREA COSTURILOR
SUPLIMENTARE
(în cazul achitării în termen
de 60 de zile)

CLASA TARIFARĂ
A E-VINIETEI
ACHIZIȚIONATE

CATEGORIA
AUTOVEHICULULUI

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

DATELE NOASTRE DE CONTACT
National Toll Payment Services Plc. • Adresa de corespondență: H-1380 Budapesta, CP.: 1170
Adresă de corespondență electronică pentru clienți: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Serviciul telefonic, de relații cu clienții, 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
Achiziția on-line a evinietei: ematrica.nemzetiutdij.hu
www.toll-charge.hu

