
INFORMATOR O 
E-WINIETACH

2019

PL



Szanowny Kierowco!
Sporo jeżdżę samochodem zarówno służbowo jak i 
prywatnie, tak więc często korzystam również z krajo-
wych autostrad. Jeżdżąc po kraju zawsze pamiętam 
o tym, aby zawczasu wykupić e-winietę na mój sa-
mochód, ponieważ zasady poboru opłat drogowych 
dotyczą mnie tak samo jak kogokolwiek innego. 
Jako dyrektor National Toll Payment Services Plc. i 
jednocześnie kierowca mojego samochodu uwa-
żam, że jest parę informacji i porad praktycznych, 
które powinny być wszystkim znane, gdyż ułatwiają 
one korzystanie z płatnych dróg. 
Pozwolą Państwo, że przekażę te pożyteczne informa-
cje, a by podróże mogły odbywać się bez zakłóceń. 
Życzę Państwu bezpiecznej jazdy!

Tamás Bartal
National Toll Payment Services PLC 
Dyrektor naczelny

E-WINIETA
System opłat e-winiet obejmuje motocykle, samochody osobowe (oraz ich przy-
czepy), pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 
3,5 t, autobusy, pojazdy mechaniczne zwolnione z opłaty drogowej na podstawie 
osobnych przepisów oraz ich przyczepy.

ODCINKI WOLNE OD OPŁAT
W myśl obowiązującego rozporządzenia bezpłatnie można korzystać z następują-
cych odcinków dróg:
• z niżej wymienionych odcinków drogi ekspresowej M0: 

 ◦ odcinek pomiędzy drogą krajową nr 1 oraz autostradą M5,
 ◦ odcinek pomiędzy drogą ekspresową M4 (oznaczoną jako droga ekspresowa 
nr 4) oraz autostradą M3, 

 ◦ most Megyeri (odcinek pomiędzy drogami krajowymi nr 2 i 11).
• autostrada M31;
• obwodnica południowo zachodnia miasta Pécs na odcinku autostrady M60 po-

między drogami o numerach 58 i 5826;
• autostrada M8;
• droga ekspresowa M25 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 252 oraz drogą 

łączącą nr 2502;
• droga ekspresowa M4 (oznaczona jako droga ekspresowa nr 4) na odcinku od 

Vecsés do drogi prowadzącej do Międzynarodowego Lotniska im. Franciszka 
Liszta w Budapeszcie;



• odcinek drogi ekspresowej M4 (oznaczonej jako droga ekspresowa nr 4) pomię-
dzy Ceglédbercel oraz Cegléd;

• odcinek drogi ekspresowej M9 pomiędzy drogami krajowymi nr 6 oraz 51;
• odcinek drogi ekspresowej M9 (oznaczonej jako droga krajowa nr 61) na odcin-

ku obwodnicy miasta Kaposvár;

WAŻNE INFORMACJE 
• Z odcinków dróg objętych obowiązkiem opłaty drogowej korzystać można wy-

łącznie w przypadku posiadania ważnej e-winiety, o której zakup należy się 
zatroszczyć jeszcze przed wjazdem na płatną drogę. Jeżeli nie doszło do zaku-
pienia e-winiety, należy to niezwłocznie uczynić w ciągu 60 minut od wjazdu 
na płatną drogę. 

• W przypadku zakupu wielu kolejnych e-winiet, należy zawsze dokładnie określić 
terminy ich wykorzystania, czyli datę początku ważności zakupionych uprawnień 
do korzystania z dróg płatnych.

• W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy 
przy zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność nume-
ru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenia kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz 
okres ważności e-winiety.

• W przypadku uiszczenia opłaty drogowej w formie elektronicznej poświadcze-
niem faktu zakupu jest otrzymany komunikat potwierdzający.

• W razie zakupu e-winiety kategorii U (przyczepy) na numer rejestracyjny pojazdu 
zaliczonego do kategorii opłat D2 lub B2, do końca ważności uprawnienia do 
korzystania z płatnej drogi przysługuje możliwość poruszania się z przyczepą o 
dowolnym numerze rejestracyjnym.

KATEGORIE OPŁAT
Kategorię taryfową pojazdu należy ustalić na podstawie urzędowych wpisów w 
dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie pojazdu (kategoria pojazdu, do-
puszczalna masa całkowita, ilość miejsc siedzących).

Kategoria opłat U: Przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2.

U

Kategoria opłat B2: autobusy – pojazdy mechaniczne przeznaczone do 
przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz 
z fotelem kierowcy.

B2

Kategoria opłat D1: motocykle (D1M), oraz samochody 
osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwy-
żej 3,5 t, przystosowane do przewozu do 7 osób z kie-
rowcą włącznie oraz ich przyczepy. D1M D1

Kategoria opłat D2: wszelkie pojazdy nie 
należące do innych kategorii opłat oraz 
nie objęte obowiązkiem opłat drogowych 
na podstawie osobnych przepisów.D2



STAWKI OPŁAT

KATEGORIE 
OPŁAT E-WINIET

KRAJOWA WOJEWÓDZKA

TYGODNIOWA 
(10 DNIOWA) MIESIĘCZNA ROCZNA ROCZNA

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

Stawki opłat obowiązują od dnia 01.01.2019 roku. Kwota opłaty w każdym przypadku jest opłatą 
brutto zawierającą podatek VAT.

*Dla motocykli roczna e-winieta krajowa oraz roczna e-winieta wojewódzka są 
dostępne po cenach odpowiadających kategorii opłat D1.

OKRES WAŻNOŚCI E-WINIETY
Uprawnienie tygodniowe: ważne od daty określonej przez kupującego oraz na na-
stępujące po niej kolejne 9 dni, czyli łącznie na 10 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.
Uprawnienie miesięczne: ważne od dnia określonego przez kupującego, do go-
dziny 24:00 tego samego dnia (o tym samym numerze) następnego miesiąca. 
Jeżeli w następnym miesiącu nie ma dnia o takim numerze to do godziny 24:00 
ostatniego dnia miesiąca.
Uprawnienie roczne krajowe: ważne od pierwszego dnia przedmiotowego roku 
do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Winieta roczna w razie jej 
zakupu w okresie ważności zapewnia uprawnienie do korzystania z dróg płatnych 
od daty jej zakupu.
Uprawnienie roczne wojewódzkie: rodzaj rocznej winiety o terytorialnym zakresie 
obowiązywania dla pojazdów należących do kategorii opłat D1M, D1, D2, B2 oraz 
U umożliwiającej korzystanie z płatnych dróg szybkiego ruchu jednego wojewódz-
twa. Dla jednego pojazdu można wykupić e-winiety wielu województw. Okres 
ważności pokrywa się z okresem ważności uprawnienia rocznego. Terytorialny 
zasięg uprawnienia wojewódzkiego rozciąga się do pierwszego węzła komunika-
cyjnego następującego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego wo-
jewództwa. Informacji o zasięgu terytorialnym winiet wojewódzkich zaczerpnąć 
można na stronie internetowej toll-charge.hu.
Roczne e-winiety wojewódzkie można zakupić na obszar następujących woje-
wództw: Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Mo-
son-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-
-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
 Zaleca się, aby paragony kontrolne lub otrzymane po zakupie e-winiet komu-
nikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia 
ważności zakupionych winiet!



NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z DROGI PŁATNEJ
Korzystanie z dróg jest nieuprawnione:
• jeśli pojazd nie posiada ważnej e-winiety podczas przejazdu drogą płatną;
• kiedy e-winieta została wykupiona niezgodnie z kategorią opłat właściwą dla 

danego typu pojazdu (na przykład dla samochodu osobowego umożliwiające-
go przewóz więcej niż 7 osób wykupiono uprawnienie kategorii D1 zamiast D2);

• jeżeli numer rejestracyjny widoczny na paragonie kontrolnym lub w komunikacie 
potwierdzającym zakup winiety, nie pokrywa się z faktycznym numerem rejestra-
cyjnym pojazdu;

• jeżeli okres ważności e-winiety już upłynął, lub jeszcze się nie rozpoczął;
• jeżeli znak kraju rejestracji pojazdu widoczny na paragonie kontrolnym lub w ko-

munikacie potwierdzającym zakup winiety nie pokrywa się z faktycznym zna-
kiem kraju rejestracji pojazdu;

• jeśli pojazd posiadający winietę ważną na dane województwo korzysta też z sie-
ci dróg płatnych innego województwa.

National Toll Payment Services Plc. sprawdza uiszczenie opłat drogowych przy 
pomocy zainstalowanych kamer, samochodami kontrolującymi opłaty oraz mo-
bilnymi jednostkami zatrzymującymi pojazdy. Nieuprawnione korzystanie z dróg 
płatnych pociąga za sobą obowiązek zapłacenia opłaty dodatkowej.
Nieuprawniony użytkownik drogi płatnej w przypadku kontroli zatrzymującej po-
jazd zobowiązany jest zapłacić na miejscu opłatę dodatkową lub wyrównawczą, 
albo zakupić e-winietę jeżeli spełnia odpowiednie warunki.

WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ

KATEGORIA OPŁAT 
E-WINIET

PODSTAWOWA OPŁATA DODATKOWA 
(W przypadku wniesienia opłaty w 

ciągu 60 dni)

OPŁATA DODATKOWA W PODWYŻ-
SZONEJ WYSOKOŚCI (Przy wpłacie 

po upływie 60 dni)

D1M 7 500 HUF 30 000 HUF

D1 / D2 14 875 HUF 59 500 HUF

B2 66 925 HUF 267 700 HUF

Wysokość opłaty wyrównawczej
Jeżeli w czasie kontroli okaże się, pojazd posiada nieodpowiednie uprawnienie 
do korzystania z dróg płatnych, niższe niż kategoria opłat właściwa dla danego 
pojazdu, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty wyrównawczej.

KATEGORIA 
ZAKUPIONEJ 

E-WINIETY
KATEGORIA WŁAŚCIWA 
DLA DANEGO POJAZDU

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
(W przypadku wniesienia 

opłaty w ciągu 60 dni)

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
(Przy wpłacie po upływie 

60 dni)

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

Informacje na temat opłat dodatkowych można uzyskać na stronie internetowej 
toll-charge.hu, telefonicznie, drogą mailową oraz osobiście w punktach obsługi 
klienta firmy NTPS Plc.



KONTAKT
National Toll Payment Services Plc. • Adres pocztowy: H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

E-mail dla klientów: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Nasz telefoniczny dział obsługi klienta przyjmuje zgłoszenia w języku węgierskim codziennie w 
godzinach 0-24, w języku niemieckim w dni robocze, a w języku angielskim każdego dnia w 

godzinach 8-16: +36 (36) 587-500
Zakup e-winiet online: ematrica.nemzetiutdij.hu 

toll-charge.hu 

GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE AUTO- 
STRADA KM STRONA

JEZDNI*

GODZINY OTWARCIA

Po-Wt, 
Cz-P Środa So-N

Budapest  
(Południowy Peszt) Üllői út 663. - - - 10-18 10-18 -

Budapest MOP (Szilas) M3 12 prawa 0-24 0-24 0-24

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

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

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

Szolnok Abonyi út (obok 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 MOP M5 67 prawa 8-16 10-18 -

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

Székesfehérvár MOP M7 59 prawa 8-16 10-18 -

Lébény Zarząd Autostrad M1 142 lewa 8-16 10-18 -

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

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

Eszteregnye Zarząd Autostrad M7 219 prawa 8-16 10-18 -

*prawa strona: z kierunku Budapesztu, lewa strona: w kierunku Budapesztu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian. O godzinach otwarcia punktów 
obsługi klienta oraz o innych zmianach proszę się informować na stronie interneto-
wej toll-charge.hu lub w telefonicznych punktach obsługi.


