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Stimaţi Colegi de trafi c!
Călătoresc mult cu maşina, atât datorită muncii 
mele, cât şi ca persoană fi zică, prin urmare folosesc 
frecvent şi autostrăzile din ţară. Călătorind prin ţară, 
am grijă întotdeauna din timp să am pe maşină o 
e-vinietă valabilă, deoarece regulile privind plata ta-
xei de drum sunt valabile şi în privinţa mea, la fel ca 
pentru oricine altcineva. 
În calitate de conducător al National Toll Payment 
Services Plc. şi al maşinii mele, consider că există in-
formaţii şi sfaturi practice care ne ajută în folosirea 
drumurilor cu taxă, despre care ar fi  bine să avem 
cunoştinţă cât mai mulţi. 

Permiteţi-mi să Vă împărtăşesc aceste cunoştinţe utile, pentru a face călăto-
ria Dumneavoastră cât mai lipsită de griji. 
Vă doresc drumuri fără accidente!

Bartal Tamás
National Toll Payment Services Plc. 
director general

E-VINIETA
În sistemul taxelor rutiere cu e-vinietă sunt incluse motocicletele, autoturismele 
(şi remorcile acestora), de asemenea autovehiculele de transport marfă cu 
masa maximă tehnic admisibilă de până la 3,5t, autobuzele, autovehiculele 
care sunt exonerate de plata taxelor rutiere pe baza legilor speciale, precum 
şi remorcile acestora.
SECTOARE GRATUITE
Conform ordonanţei în vigoare, următoarele sectoare de drum se pot folosi în 
mod gratuit:
• următoarele sectoare ale autostrăzii M0: 
◦ sectorul dintre şoseaua principală nr. 1 şi autostrada M5,
◦ sectorul dintre drumul expres M4 (marcaj drum expres nr. 4) şi autostrada M3, 
◦ Podul Megyeri (sectorul dintre şoseaua principală nr. 2 şi şoseaua princi-

pală nr. 11).
• autostrada M31;
• sectorul de sud-vest al autostrăzii M60, dintre şoselele nr. 58 şi 5826, care oco-

leşte oraşul Pécs;
• autostrada M8;
• sectorul drumului expres M25 dintre şoseaua principală nr. 252 şi şoseaua de 

legătură cu marcajul 2502;
• sectorul drumului expres M4 (marcaj drum expres nr. 4) de la Vecsés la Aero-

portul Internaţional Liszt Ferenc Budapesta;
• ectorul dintre Üllő şi Cegléd al şoselei M4 (marcaj şosea nr. 4); 

Vă doresc drumuri fără accidente!

Bartal Tamás
National Toll Payment Services Plc. 
director general



• şoseaua M44;
• sectorul drumului expres M9 dintre şoseaua principală nr. 6 şi şoseaua princi-

pală nr. 51;
• sectorul drumului expres M9 (marcaj şoseaua principală nr. 61) care ocoleş-

te oraşul Kaposvár.
INFORMAŢII IMPORTANTE 
• Segmentele de drum cu plată se pot utiliza exclusiv cu e-vinietă valabilă, aceas-

ta trebuie achiziţionată încă înainte de intrarea pe segmentul de drum. Dacă 
aceasta nu a fost efectuată, atunci e-vinieta trebuie achiziţionată urgent, în 
timp de 60 de minute calculate de la intrarea pe reţeaua de drumuri cu taxă. 

• În cazul achiziţiei repetate a mai multor e-viniete, întotdeauna trebuie preci-
zate datele de folosinţă, adică data de început al dreptului de utilizare. Cu 
excepţia achiziţiei prin SMS, e-vinieta poate fi astfel achiziţionată chiar şi pe 
mai multe luni în avans.

• În vederea evitării utilizării neautorizate a drumurilor, la achiziţie trebuie în-
totdeauna verificate, pe chitanţa de control, numerele de înmatriculare, 
simbolul statului, categoria de autovehicul şi termenul de valabilitate.

• În cazul achitării taxei rutiere pe cale electronică, mesajul de confirmare 
serveşte ca dovadă pentru plata acesteia.

• În cazul în care achiziţionaţi e-vinietă cu categoria tarifară U (remorcă) pen-
tru numărul de înmatriculare al autovehiculului Dvs. cu categorie tarifară D2 
sau B2, atunci până la expirarea e-vinietei puteţi circula cu remorcă având 
orice număr de înmatriculare.

CLASE TARIFARE
Categoria tarifară a autovehiculului trebuie stabilită pe baza înregistrărilor ofi-
ciale (categorie, masa maximă tehnic admisibilă, număr locuri) din certificatul 
de înmatriculare sau din alte acte ale vehiculului.

Categoria tarifară U: Remorcile vehiculelor din categoriile tarifare 
D2 şi B2.

U

Categoria tarifară B2: autobuze – acele autovehicule de transport per-
soane, cu număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto, de peste 9.

B2

Categoria tarifară D1: motociclete (D1M), 
precum şi autoturismele cu masa maximă 
tehnic admisibilă de până la 3,5t, – şi care pot 
transporta maxim 7 persoane, inclusiv şoferul, 
şi remorcile acestora. D1M D1

Categoria tarifară D2: toate acele auto-
vehicule care nu se încadrează în alte 
categorii tarifare, şi nu sunt clasificate, 
conform legilor speciale, ca fiind obliga-
te la plata taxelor rutiere.D2



TABEL DE TARIFE

CLASA 
TARIFARĂ A 
E-VINIETEI

NAŢIONAL JUDEŢEAN

SĂPTĂMÂNAL 
(10 ZILE) LUNAR ANUAL ANUAL

D1M* 1470 HUF 2500 HUF - -

D1 3500 HUF 4780 HUF 42 980 HUF 5000 HUF

D2 7000 HUF 9560 HUF 42 980 HUF 10 000 HUF

B2 15 500 HUF 21 975 HUF 199 975 HUF 20 000 HUF

U 3500 HUF 4780 HUF 42 980 HUF 5000 HUF

Tabelul tarifar este valabil de la 01.01.2020. Tariful reprezintă în fiecare caz suma brută, conţi-
nând TVA.

* Pentru motociclete, e-vinietele anuale, naţionale sau judeţene, se pot achi-
ziţiona la preţurile corespunzătoare categoriei D1.

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 iniţială, indicată de cumpărător, până 
la ora 24 a aceleaşi zile (după număr) din luna următoare. Dacă în luna de 
expirare nu există ziua respectivă, atunci vinieta va fi validă până la ora 24 a 
ultimei zile a lunii respective.
Vinietă anuală naţională: este validă din prima zi a anului în cauză până la 
ora 24 a zilei de 31 ianuarie a anului următor anului în cauză. Vinieta anuală, 
achiziţionată în timpul termenului de validitate, asigură drept de utilizare al 
drumului din momentul achiziţiei.
Vinietă anuală judeţeană: este un tip de vinietă anuală, teritorială, pentru ve-
hiculele din categoriile D1M, D1, D2, U şi B2, în baza căreia se poate utiliza 
reţeaua de drumuri expres cu taxă a unui judeţ. Pentru un vehicul se pot achi-
ziţiona mai multe e-viniete judeţene. Perioada de validitate al acesteia cores-
punde vinietelor anuale. Valabilitatea teritorială se extinde până la intersecţia 
stabilită în norma legală, în general până la prima intersecţie integrală, care 
urmează graniţei administrative a judeţului în cauză. Vă puteţi informa asupra 
valabilităţii teritoriale a vinietelor judeţene pe siteul toll-charge.hu.
Se pot achiziţiona e-viniete judeţene anuale pentru următoarele judeţe: 
Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
Păstraţi chitanţa de control, respectiv a mesajul de confirmare, primite ulterior 
achiziţiei, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la ultima zi de valabilitate 
a e-vinietei!



UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A DRUMULUI
Vorbim de utilizarea neautorizată a drumului,
• dacă autovehiculul nu dispune de e-vinietă validă în momentul deplasării 

pe un drum cu taxă;
• dacă e-vinieta nu a fost achiziţionată corespunzător categoriei tarifare a 

vehiculului (de ex. la un autoturism care poate transporta mai mult de 7 per-
soane s-a achiziţionat drept de utilizare D1 în loc de D2);

• dacă pe chitanţa de control sau în mesajul de confirmare numărul de în-
matriculare nu corespunde cu numărul real de înmatriculare al vehiculului;

• dacă termenul de valabilitate al e-vinietei a expirat, sau încă nu a început;
• dacă indicativul ţării de pe chitanţa de verificare sau din mesajul de confir-

mare diferă de cel de pe numărul de înmatriculare al vehiculului;
• dacă un autovehicul care dispune de vinietă achiziţionată pentru un judeţ 

dat foloseşte şi reţeaua de drumuri cu taxă a unui alt judeţ.
Societatea noastră verifică achitarea taxei rutiere cu camere montate, cu ma-
şini de verificare a taxei şi cu unităţi mobile care opresc autovehiculele. Utiliza-
rea neautorizată a drumului atrage după sine obligaţia de plată a suprataxei.
La verificarea efectuată prin oprirea autovehiculului, utilizatorul neautorizat al 
drumului este obligat să achite la faţa locului taxa suplimentară sau a diferenţa 
de taxă suplimentară, sau dacă sunt întrunite condiţiile, să cumpere e-vinietă.

VALOAREA SUPRATAXEI
CLASA TARIFARĂ A 

E-VINIETEI
SUPRATAXA DE BAZĂ (în cazul achi-

tării în termen de 60 de zile)
SUPRATAXĂ MAJORATĂ (în cazul achi-

tării în termen de peste 60 de zile)

D1M 7500 HUF 30 000 HUF

D1 / D2 14 875 HUF 59 500 HUF

B2 66 925 HUF 267 700 HUF

VALOAREA COSTURILOR SUPLIMENTARE
Dacă, la verificare, autovehiculul dispune de e-vinietă validă aparţinând unei 
categorii tarifare mai mici faţă de categoria tarifară reală aplicabilă, va tre-
bui să achite costuri suplimentare.

CLASA TARIFARĂ 
A E-VINIETEI 

ACHIZIŢIONATE

CATEGORIA 
TARIFARĂ APLICABILĂ 

AUTOVEHICULULUI

VALOAREA COSTURILOR 
SUPLIMENTARE (în cazul 
achitării în termen de 60 

de zile)

VALOAREA COSTURILOR 
SUPLIMENTARE (în cazul 
achitării în termen de 

peste 60 de zile)

D1 D2 7500 HUF 30 000 HUF

D2 D2 + U 7500 HUF 30 000 HUF

B2 B2 + U 7500 HUF 30 000 HUF

D1 / D2 / U B2 52 050 HUF 208 200 HUF

Informaţii despre achitarea suprataxei se pot obţine de pe pagina web 
toll-charge.hu, la serviciul nostru telefonic pentru clienţi, prin e-mail, precum şi 
personal, la birourile de servicii pentru clienţi ale NTPS Plc.



DATELE NOASTRE DE CONTACT
National Toll Payment Services Plc. • Adresa de corespondenţă: H-1380 Budapesta, Pf.: 1170 

Adresă de corespondenţă electronică pentru clienţi: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Serviciul nostru telefonic pentru clienţi este disponibil în limba maghiară zilnic orele 0-24; în limba 

germană este disponibil în zilele lucrătoare, iar în limba engleză în fiecare zi între orele 8-16: 
+36 (36) 587-500

Achiziţia on-line a e-vinietei: ematrica.nemzetiutdij.hu 
toll-charge.hu 

ORARUL BIROURILOR DE SERVICII PENTRU CLIENŢI

LOCALITATE LOC AUTO- 
STRADĂ KM PARTE

PISTĂ*

PROGRAM DE LUCRU

L-M, 
J-V

Mier-
curi S-D

Békéscsaba Berényi út 93. - - - 8-16 10-18 -

Budaörs popas (Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 dreapta 7-19 7-19 8-16

Budapest popas (Szilas) M3 12 dreapta 6-22 6-22 6-22

Budapesta 
centru

Rumbach Sebestyén u. 
19-21. (Rumbach Center) - - - 9-17

V: 9-15 9-19 -

Budapesta  
(Pest Sud) Üllői út 663. - - - 8-16 10-18 -

Debrecen Kassai út 27. - - - 8-16 10-18 -

Dunaújváros Venyimi út 8.C - - - 8-16 10-18 -

Eszteregnye Întreţinere autostradă M7 219 dreapta 8-16 10-18 -

Gyöngyös Angyal u. 2/1. - - - 8-16 10-18 -

Lajosmizse popas M5 67 dreapta 8-16 10-18 -

Lébény Întreţinere autostradă M1 142 stânga 8-16 10-18 -

Miskolc Pesti u. 88-96.  
(lângă Sever Center) - - - 8-16 10-18 -

Nyíregyháza Debreceni út 256. - - - 8-16 10-18 -

Pécs Mohácsi út 16. - - - 8-16 10-18 -

Szeged Budapesti út 2. - - - 8-16 10-18 -

Székesfehérvár Berényi út 13. - - - 8-16 10-18 -

Szolnok Abonyi út (lângă Tesco) - - - 8-16 10-18 -

Szombathely Körmendi út 100. - - - 8-16 10-18 -

Veszprém Budapest út 89. - - - 8-16 10-18 -

*partea dreaptă: dinspre Budapesta, partea stângă: spre Budapesta

Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Referitor la programul de funcţio-
nare al birourilor noastre de servicii pentru clienţi şi referitor la alte modificări, 
vă rugăm să vă informaţi de pe pagina toll-charge.hu sau la serviciul nostru 
telefonic pentru clienţi.


