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V Maďarsku pre nákladnú dopravu prichádza od 1. júla 2013 k výraznej zmene v spô-

sobe spoplatnenia cestnej siete pre nákladnú dopravu. Do 30. 6. 2013 sú v  platnosti elektro-

nické diaľničné známky pre všetky vozidlá, to znamená osobné aj nákladné vozidlá, ktorých 

ceny sú uvedené v tab. 1. 

 

Tab. 1 Poplatok za používanie infraštruktúry v Maďarsku do 30. 6. 2013 v HUF 

Kategória do 3,5 t do 7,5 t do 12 t nad 12 t Autobusy 

1 deň - 3 375 3 375 3 375 - 

10 dní 2 975 8 255 12 600 15 875 - 

mesiac 4 780 13 970 20 370 25 785 - 

rok 42 980 - - - 199 754 

  pozn. 1 EURO = 298,80 HUF (21. 6. 2013) 

 

 

kde:  zelené – hlavné cesty 

 modré - diaľnice 

Obr. 1 Spoplatnená cestná sieť v Maďarsku elektronickým mýtom 
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Od 1. 7. 2013 bude v Maďarsku spoplatnených 6 513 km diaľnic a hlavných ciest 

formou elektronického mýta uvedených na obr. 1  pod názvom HU-GO. Platbe mýta podlie-

hajú všetky vozidlá nákladnej dopravy s najvyššou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Osobné 

vozidlá, motocykle, autobusy a nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t budú naďa-
lej spoplatňované formou elektronických diaľničných známok uvedených v tab. 1. 

Sadzby mýta pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t sú závislé od 

ubehnutej vzdialenosti po spoplatnených cestách, kategórie použitej spoplatnenej ceste, počtu 

náprav a emisnej triedy motora vozidla. 

Konkrétne sadzby spoplatnenia cestnej siete vrátane dane z pridanej hodnoty sú uve-
dené v tab. 2.  

 

Tab. 2 Poplatok za používanie infraštruktúry v Maďarsku pre nákladné vozidlá s celkovou 
hmotnosťou nad 3,5 t od 1. 7. 2013 v HUF/km 

Emisná trie-

da vozidla 

2 nápravy 3 nápravy 4 a viac náprav 

Diaľnice Hl. cesty Diaľnice Hl. cesty Diaľnice Hl. cesty 

EURO 3 až 6 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07 

EURO 2 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60 

EURO 1 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11 

  pozn. 1 EURO = 298,80 HUF (21. 6. 2013) 

 

 Elektronické mýto je možné uhradiť v Maďarsku dvoma spôsobmi: 

  prostredníctvom OBU jednotky – ide o systém spoplatnenia určený pre dopravcov, 

ktorí často jazdia po spoplatnenej cestnej sieti v Maďarsku. V tomto prípade je nutná 

registrácia dopravcov, ktorá bude možná pravdepodobne od pondelku od 24. 6. 2013. 

  prostredníctvom tiketu (cestovného dokladu) – dopravca bude mať možnosť si na-

plánovať na zákazníckom stredisku svoju trasu, pri ktorej musí zadefinovať miesto od-

jazdu a príjazdu a maximálne štyri prejazdné body. V tomto prípade musí dopravca pri 

zakúpení tiketu uviesť: 

o  evidenčné číslo vozidla, 

o  štát registrácie, 

o  emisnú kategóriu vozidla, 

o  počet náprav, 

o  celkovú hmotnosť vozidla, 

o  maximálnu výšku vozidla. 

Tiket musí byť obstaraný pred použitím spoplatnenej cestnej siete, maximálne však 30 

dní pred cestou. Tento spôsob úhrady je vhodný pre tých dopravcov, ktorí nevykoná-
vajú do Maďarska prepravy pravidelne.  

 

 

 


