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Уважаеми Колега, водач на автомобил!
Поради моята работа, а също и като частно лице, 
шофирам много, затова и често използвам унгар-
ските автомагистрали. Пътувайки из страната, ви-
наги се грижа навреме колата ми да има валидна 
еВинетка, защото правилата за плащане на пътни 
такси важат и за мен както за всички останали. 
Както като ръководител на National Toll Payment 
Services Plc., така и като водач на своя автомобил, 
мисля, че има информация и практически съвети, 
които е добре, ако повече хора знаят, и които ще 
ни помогнат при използването на платените учас-
тъци на пътищата. 
Позволете ми да споделя тези полезни знания с 
Вас, за да направя пътуването по-безгрижно. 
Желая Ви безпроизшествено шофиране!

Тамаш Бартал
National Toll Payment Services Plc. 
генерален директор

ЕВИНЕТКА
Системата за таксуване на потребителите с еВинетка се прилага за мото-
циклети, леки автомобили (и техните ремаркета), както и за товарни автомо-
били с обща технически допустима максимална маса до 3,5 тона, автобуси, 
превозни средства, които според отделно законодателство не подлежат на 
таксуване, както и техните ремаркета.
БЕЗПЛАТНИ УЧАСТЪЦИ
Съгласно действащото постановление следните участъци от пътищата могат 
да се използват без заплащане на ТОЛ такси:
• Указаните по-долу участъци от магистрала M0: 

 ◦ участъкът между главен път №1 и магистрала M5,
 ◦ участъкът между скоростен път M4 (знакът за скоростен път №4) и магис-
трала M3, 

 ◦ Мостът Медери (участъкът между главен път №2 и главен път №11).
• магистрала M31;
• участъкът на магистрала M60, заобикалящ от югозапад гр. Печ, между пъти-

ща №58 и №5826;
• магистрала M8;
• участъкът на скоростен път M25 между главен път №252 и свързващ път №2502.
• участъкът на скоростен път M4 (знакът за скоростен път №4) между Вечеш и 

пътя към Международно летище Ференц Лист в Будапеща.
• участъкът на скоростен път M4 (знакът за скоростен път №4) между с. Цеглед-

берцел и гр. Цеглед
• участъкът на скоростен път M9 между главен път №6 и главен път №51;
• участъкът на скоростен път M9 (знакът за главен път №61), заобикалящ гр. 

Капошвар;



ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ 
• Платените участъци на пътищата могат да се използват само с валидна еВи-

нетка, която трябва да се закупи още преди качването на платен участък на 
пътя. Ако това не е направено, еВинетката трябва спешно да се закупи в 
рамките на 60 минути след качването на платената пътна мрежа. 

• При купуване на повече от една еВинетка наведнъж, винаги трябва точно да 
се посочат датите на използване, тоест началото на валидността на разре-
шителното.

• За да избегнете неразрешено използване на пътищата, винаги сверявай-
те регистрационния номер, кода на страната, категорията на превозното 
средство и срока на валидността.

• При закупуване на разрешително за използване на пътищата по електро-
нен път известието за потвърждение служи като свидетелство за покупката.

• В случай, че закупите за регистрационния номер на Вашето превозно сред-
ство с категория на такса D2 или B2 еВинетка с категория на такса U (ре-
марке), до изтичане на валидността на разрешителното можете да пътува-
те с ремарке с произволен регистрационен номер.

КАТЕГОРИИ НА ТАКСИ
Категорията на таксата за превозното средство трябва да се определя спо-
ред официалните данни в свидетелството за регистрация на превозното 
средство или в друг документ на превозното средство (категория на превоз-
ното средство, технически допустима максимална маса, брой места за ся-
дане + мястото на водача).

Категория на такса U: ремаркета на превозните средства от катего-
рии на такси D2 и B2.

U

Категория на такса В2: автобуси – пътни превозни средства, пред-
назначени за транспорт на пътници, с повече от 9 постоянни седящи 
места, включително мястото на водача.

B2

Категория на такса D1: мотоциклети (D1M) и леки 
автомобили с обща технически допустима макси-
мална маса до 3,5 тона, пригодни за превозване на 
до 7 души, включително и водача, както и техните ре-
маркета. D1M D1

Категория на такса D2: всички превоз-
ни средства, които не попадат в други 
категории на такси и въз основа на от-
делно законодателство не се считат за 
превозно средство, за което се запла-
ща пътна такса.

D2



ТАРИФНА ТАБЛИЦА

КАТЕГОРИЯ 
НА ТАКСА ЗА 

ЕВИНЕТКА

РЕПУБЛИКАНСКА ОБЛАСТНА

СЕДМИЧНА 
(10-ДНЕВНА) МЕСЕЧНА ГОДИШНА ГОДИШНА

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

Тарифната таблица е валидна от 01.01.2019 г. Таксите са брутни суми с включен ДДС.

*Годишните републикански и годишните областни еВинетки за мотоциклети 
се купуват на цени, съответстващи на тарифната категория D1.

СРОКОВЕ НА ВАЛИДНОСТ НА ЕВИНЕТКИТЕ
Седмично разрешително: валидно от началния ден, посочен от клиента, и 9 
поредни дни след него – общо за 10 поредни календарни дни до полунощ на 
10-тия ден.
Месечно разрешително: валидно от началния ден, посочен от клиента, до по-
лунощ на същото число от следващия месец. Ако месецът на изтичане няма 
такова число, тогава до полунощ на последния ден от месеца.
Годишно републиканско разрешително: валидно от първия ден на съответна-
та година до полунощ на 31 януари на следващата година. При закупуване 
в рамките на срока на валидност годишната винетка дава разрешително за 
използване на пътищата от датата на закупуването й.
Годишно областно разрешително: годишна еВинетка на географски прин-
цип, която се предлага за превозните средства от категории D1M, D1, D2, B2 
и U, с която може да се използва мрежата на таксуваните скоростни пъти-
ща в една област. За едно превозно средство могат да се закупят и повече 
областни еВинетки. Срокът на валидност на този тип еВинетка е същият като 
срокът на валидност на годишното разрешително. Валидна е извън админи-
стративната граница на областта – пътувайки по платен участък на пътя – до 
първия пътен възел след областта. За териториалната валидност на областни-
те винетки можете да се информирате на уебсайта toll-charge.hu.
Годишни областни еВинетки могат да бъдат закупени за следните области: 
Бач-Кишкун, Бараня, Боршод-Абауй-Земплен, Чонград, Фейер, Дьор-Мо-
шон-Шопрон, Хайду-Бихар, Хевеш, Комаром-Естергом, Пещ, Шомод, Са-
болч-Сатмар-Берег, Толна, Ваш, Веспрем, Зала.
Запазете квитанцията, получена след покупката или съобщението за по-
твърждение, за период от 2 години от последния ден на валидност на еВи-
нетката!



НЕЗАКОННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
За незаконно използване на пътищата говорим,
• ако превозното средство не разполага с валидна еВинетка при пътуването 

по платения път;
• ако еВинетката не е закупена съгласно категорията на такса на превозното 

средство (напр. за лек автомобил за превозване на над 7 души е закупено 
разрешително за категория D1 вместо за категория D2);

• ако регистрационният номер на превозното средство, посочен на квитан-
цията или в известието за потвърждение, не съвпада с действителния регис-
трационен номер на превозното средство;

• ако валидността на еВинетка е изтекла или не е започнала;
• ако националното обозначение на квитанцията или в известието за потвърж-

дение не съвпада с националното обозначение, фигуриращо на регистра-
ционния номер на превозното средство;

• ако превозно средство с винетка, закупена за дадена област, използва пла-
тената пътна мрежа и в друга област.

Нашата компания проверява плащането на пътни такси с инсталирани ка-
мери, коли за проверка на пътни такси и мобилни единици за спиране. Неза-
конното използване на пътищата води до заплащане на допълнителна такса.
Използващият пътя незаконно при проверката със спиране е длъжен на място 
да заплати допълнителна такса или разлика на допълнителна такса, или ако 
са налице условията, да закупи еВинетка.
РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ТАКСА

КАТЕГОРИЯ НА 
ТАКСА ЗА ЕВИНЕТКА

ОСНОВНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАК-
СА (в случай на заплащането й 

в рамките на 60 дни)

УВЕЛИЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАК-
СА (в случай на заплащането й 

след 60 дни)

D1M 7 500 HUF 30 000 HUF

D1 / D2 14 875 HUF 59 500 HUF

B2 66 925 HUF 267 700 HUF

РАЗМЕР НА РАЗЛИКАТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ТАКСА
Ако превозното средство при проверка разполага с валидна еВинетка за по-
ниска категория на такса в сравнение с действителната му категория на так-
са, трябва да заплати разлика на допълнителна такса.

ПЛАТЕНА ЕВИНЕТКА 
ЗА КАТЕГОРИЯ НА 

ТАКСА

МЕРОДАВНА 
КАТЕГОРИЯ ЗА 

ТАКСА ЗА ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ТАКСА (в случай на 

заплащането й в 
рамките на 60 дни)

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ТАКСА (в случай на 

заплащането й след 
60 дни)

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

За заплащането на допълнителната такса можете да се информирате на 
уебсайта nemzetiutdij.hu, чрез нашия център за телефонно обслужване на 
клиенти, в имейл или лично в бюрата на NTPS Plc.



НАШИ КОНТАКТИ
National Toll Payment Services Plc. • Адрес за кореспонденция H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

Електронна поща за клиенти: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Центърът за телефонно обслужване на клиенти е достъпен на унгарски език всеки ден от 
0 до 24 часа, на немски език в работни дни, а на английски език всеки ден от 8.00 до 16.00 

часа: +36 (36) 587-500
Онлайн закупуване на еВинетка: ematrica.nemzetiutdij.hu 

nemzetiutdij.hu

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАГИ- 

СТРАЛА KM
СТРАНА НА
МАГИСТРА-

ЛАТА*

РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон-Вт, 
Четв-Пет Сряда Съб-

Нед
Budapest  

(Южна Пеща) Üllői út 663. - - - 10-18 10-18 -

Budapest място за почивка (място за 
почивка Szilas) M3 12 дясна 0-24 0-24 0-24

Budaörs място за почивка 
(Garibaldi u. 1.) M1/M7 9 дясна 7-19 7-19 8-16

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

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

Szolnok Abonyi út (до 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 място за почивка M5 67 дясна 8-16 10-18 -

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

Székesfehérvár място за почивка M7 59 дясна 8-16 10-18 -

Lébény Служба за магистрално 
строителство M1 142 лява 8-16 10-18 -

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

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

Eszteregnye Служба за магистрално 
строителство M7 219 дясна 8-16 10-18 -

*дясна страна: от Будапеща, лява страна: към Будапеща

Запазваме си правото да правим промени. За работното време на офисите 
за обслужване на клиенти и други промени можете да се информирате на 
уебсайта nemzetiutdij.hu или чрез нашия център за телефонно обслужване 
на клиенти.


