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E-NÁLEPKA OPRÁVNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ SILNIC
Do systému e-nálepek s poplatky za používání patří motocykly, osobní motorová vozidla (a jejich pří-
věsy), dále nákladní vozidla s přípustnou maximální hmotností do 3,5 t, autobusy, motorová vozidla, 
která na základě zvláštního předpisu nejsou povinna hradit poplatek za užívání silnic, jakož i jejich 
přívěsy a návěsy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
• Úseky silnic s povinností úhrady lze použít výhradně s platným oprávněním k užívání silnic, 

tj. podle možnosti ještě před vjezdem na silniční úsek s povinností úhrady je třeba zajistit 
pořízení e-nálepky. Ti dobromyslní uživatelé, kterým se to z nějakého důvodu nepodaří, 
nebo na silniční síť s povinností úhrady vjeli omylem, mají k dispozici maximálně 60 minut 
od vjezdu na nákup svého oprávnění k používání cesty.

• V případě následného nákupu několika e-nálepek je třeba vždy určit doby cestování (pou-
žití), čili začátek platnosti oprávnění.

• V zájmu vyhnutí se neoprávněnému použití silnice při nákupu je vždy nutné zkontrolovat na 
bločku evidenční číslo, označení země, kategorii úhrady a dobu platnosti!

• V případě elektronické platby za cenu za užívání silnic jako potvrzení slouží potvrzující 
oznámení.

BEZPLATNÉ ÚSEKY
Na základě platného nařízení je možné bezplatně používat následující silniční úseky:

• následující úseky dálnice M0: 
 ◦ úsek mezi silnicí pro motorová vozidla č. 1 a dálnicí M5,
 ◦ úsek mezi dálnicí M4 (označení cesty pro motorová vozidla 4.) a dálnicí M3, 
 ◦ most Megyeri (úsek mezi silnicí pro motorová vozidla č. 2. a silnicí pro motorová vozidla 
č. 11.).

• dálnice M31;
• úsek dálnice M60 jihozápadní obchvat města Pécs mezi silnicemi 58 a 5826;
• dálnice M8;
• úsek dálnice M9 mezi silnicí pro motorová vozidla č. 6 a silnicí pro motorová vozidla č. 51;
• úsek dálnice M9 (označení silnice pro motorová vozidla 61) obchvat města Kaposvár;
• úsek dálnice M4 (označení silnice pro motorová vozidla 4.) mezi Vecsés-silnice vedoucí na 
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OD 1. LEDNA 2018 SE SILNIČNÍ SÍŤ S POVINNOSTÍ ÚHRADY ROZŠÍŘÍ O NÁSLEDUJÍCÍ 
SILNIČNÍ ÚSEKY

• dálnice M35 (mezi kilometrovými úseky 39 + 700 a 48 + 562 km);
• dálnice M85 (mezi kilometrovými úseky 26 + 800 a 31 + 390 km).

TABULKA POPLATKŮ
CENOVÁ 

KATEGORIE 
E-NÁLEPKY

PRO CELOU ZEMI ŽUPNÍ

TÝDENNÍ (10 DENNÍ) MĚSÍČNÍ ROČNÍ ROČNÍ

D1M* 1470 Ft 2500 Ft - -

D1 3500 Ft 4780 Ft 42 980 Ft 5000 Ft

D2 7000 Ft 9560 Ft 42 980 Ft 10 000 Ft

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

U 3500 Ft 4780 Ft 42 980 Ft 5000 Ft

Tabulka poplatků je platná od 01. 10. 2018. Cena je v každém případě brutto cena, obsahuje DPH.

*Pro motocykly je možné zakoupit roční e-nálepky pro celou zemi a roční župní e-nálepky za ceny 
shodné pro kategorii D1.



CENOVÉ KATEGORIE
Cenovou kategorii pro motorové vozidlo je třeba určit na základě úředních zápisů uvedených v 
osvědčení o registraci vozidla (Technický průkaz).
D1 cenová kategorie: motocykl (D1M) i motorové vozidlo s největší přípustnou celkovou hmotností 
do 3,5 t vhodné pro přepravu nejvýše 7 osob - spolu s řidičem- a jeho přípojné vozidlo.
D2 cenová kategorie: všechna taková motorová vozidla, která nepatří do ostatních cenových kate-
gorií a na základě zvláštního právního předpisu nejsou považována za motorová vozidla s povinností 
úhrady poplatku za užívání silnic.
B2 cenová kategorie: autobus - takové motorové vozidlo vyrobené pro přepravu osob, ve kterém se 
nachází, včetně sedadla řidiče více míst k sezení než 9.
U cenová kategorie: Návěs a přívěs vozidel kategorií D2 a B2, pro které je třeba oprávnění zakoupit 
vždy na evidenční číslo návěsu nebo přívěsu.

DOBA PLATNOSTI E-NÁLEPKY
Týdenní oprávnění: je platné od počáteční doby označené kupujícím a na dalších 9 dnů, celkem na 
10 kalendářních dnů, v 10. den do 24. hodiny. 
Měsíční oprávnění: platné od počátečního dne označeného kupujícím do 24. hodiny totožného dne 
(se stejným číslem) následujícího měsíce. Pokud v měsíci ukončení platnosti takový den neexistuje, 
tak do 24. hodiny posledního dne v měsíci.
Roční celostátní oprávnění: platné od prvního dne předmětného roku do 24. hodiny dne 31. ledna v 
roce následujícím po dotyčném roce (celkem 13 měsíců, pokud se nákup uskuteční 1. ledna v před-
mětném roce). Roční e-nálepka v rámci nákupu v období platnosti poskytuje oprávnění k používání 
cest od času nákupu.
Roční župní oprávnění: roční typ nálepky na územním základě, v případě vozidel kategorií D1M, 
D1, D2, U a B2, se kterou je možné použít síť rychlostních silnic s povinností úhrady v jedné župě. 
Na jedno vozidlo je možné zakoupit i několik župních e-nálepek. Doba platnosti je totožná s roč-
ním oprávněním. Účinnost je platná za administrativními hranicemi župy pokračováním na úseku 
s povinností úhrady až o první uzlový bod následující po župě. Územní platnost župních nálepek 
můžete podrobně najít podle čísla uzlových bodů a čísla úseků na stránce www.toll-charge.hu v 
bodě "Road network".
Roční župní e-nálepku je možné zakoupit pro následující župy (disponují sítí rychlostních silnic 
s povinností úhrady): 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.
DŮLEŽITÁ INFORMACE! Doporučujeme, abyste si kontrolní bloček, obdržený po nákupu, respektive 
potvrzující odkaz uschovali po dobu 2 let od posledního dne platnosti e-nálepky!

NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ SILNICE
Pokud motorové vozidlo při kontrole nedisponuje platnou e-nálepkou, a nebude zakoupena ani do 
60 minut následujících po technické přestávce systému nebo po kontrole, v tom případě je majitel 
nebo provozovatel v důsledku neoprávněného užívání cesty povinen uhradit náhradní poplatek v 
souladu s kategorií motorového vozidla. 
Použití cesty je neoprávněné i tehdy,

D1M B2 UD1 D2



• pokud oprávnění k používání silnice nebylo zakoupené v souladu s cenovou kategorií vozi-
dla (např. na osobní motorové vozidlo vhodné pro přepravu více než 7 osob bylo zakoupeno 
týdenní nebo měsíční oprávnění kategorie D1 namísto kategorie D2;

• pokud evidenční číslo uvedené na kontrolním bločku nebo potvrzujícím odkazu není totož-
né se skutečným evidenčním číslem vozidla;

• pokud platnost e-nálepky uplynula, nebo se ještě nezačala;
• pokud znak země uvedený na kontrolním bločku nebo na potvrzujícím odkazu je odlišný, 

než skutečný znak země uveden na evidenčním čísle vozidla;
• pokud dané vozidlo disponuje ročním oprávněním pro danou župu, ale nejezdí mezi body 

uvedenými v nařízení, tj. již používá i silniční síť s povinností úhrady jiné župy.
Naše společnost kontroluje úhradu poplatku fixně osazenými kamerami, mobilními jednotkami pro 
kontrolu poplatku a mobilními zastavovacími jednotkami.
V případě neoprávněného užívání silniční sítě v případě kontroly prostřednictvím zastavení je povi-
nen řidič motorového vozidla na místě uhradit vhodný náhradní poplatek nebo rozdíl v náhradním 
poplatku, nebo pokud jsou k tomu přítomny podmínky, nakoupit oprávnění k používání cesty podle 
poplatkové kategorii.

VÝŠKA NÁHRADNÍHO POPLATKU

CENOVÁ KATEGORIE 
E-NÁLEPKY

ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ POPLATEK 
(v případě úhrady do 60 dní)

ZVÝŠENÝ POPLATEK 
(v případě úhrady po 60 dnech)

D1M 7500 Ft 30 000 Ft

D1 / D2 / U 14 875 Ft 59 500 Ft

B2 66 925 Ft 267 700 Ft

O úhradě náhradního poplatku se můžete informovat na internetové stránce www.toll-charge.hu 
pod bodem "E-vignette information and purchase / Excess charge", jakož i osobně v klientských 
kancelářích NTPS. 

ROZSAH ROZDÍLU NÁHRADNÍHO POPLATKU
Pokud při kontrole motorového vozidla již disponuje platným oprávněním, patřícím do nižší cenové 
kategorie oproti cenové kategorii, která je pro motorové vozidlo směrodatná, je třeba uhradit rozdíl 
náhradního poplatku. Pokud při kontrole disponuje platným oprávněním, nespadají do nižší cenové 
kategorie oproti cenové kategorii, ktera je pro motorové vozidlo směrodatná, není potřeba hradit 
náhradní poplatek.
Rozsah rozdílu náhradního poplatku je uveden v následující tabulce:

CENOVÁ KATEGORIE 
ZAKOUPENÉ 
E-NÁLEPKY

SMĚRODATNÁ CENOVÁ 
KATEGORIE E-NÁLEPKY 

PRO VOZIDLO

NÁHRADNÍ POPLATEK ZA 
ROZDÍL

(V případě úhrady do 60 dnů)

NÁHRADNÍ POPLATEK ZA 
ROZDÍL

(V případě úhrady po 60 dnech)

D1 / U D2 7500 Ft 30 000 Ft

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

NÁŠ KONTAKT
National Toll Payment Services Plc. • Poštovní adresa: H-1380 Budapest, Pf.: 1170 

Elektronická korespondence pro klienty: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Telefonický zákaznický servis v maďarském jazyce každý den v době 0-24 hodin, v německém 
jazyce přes pracovní dny, v anglickém jazyce každý den v době 8-16 hodin: +36 (36) 587-500

On-line nákup e-nálepky: ematrica.nemzetiutdij.hu 
www.toll-charge.hu


