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E-MATRICA ÚTHASZNÁLATI JOGOSULTSÁG
A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok, személygépkocsik és annak 
pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, 
lakóautók és autóbuszok, valamint ezek vontatmányai.
Ezek a gépjárművek a magyarországi gyorsforgalmi hálózat díjfizetésre kötelezett útjait kizárólag 
előre (a díjköteles gyorsforgalmi útra történő felhajtás előtt) megvásárolt úthasználati jogosultsággal, 
azaz e-matricával használhatják.
A díj mértéke a gépjármű kategóriájától és a matrica típusától függ. A gépjárművek díjkategóriába 
sorolása a szállítható utasok számától és a gépjármű súlyától függ. A díjkategóriát a forgalmi 
engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni. 
A 2015. évi díjrendeletben lényeges változtatások történtek a korábbi évekhez képest a 
gyorsforgalmi díjköteles hálózat, a díjmentes szakaszok, a díjkategóriák és matrica típusok 
vonatkozásában, ezért kérjük, az információkat alaposan tanulmányozza át. További részletekért 
látogasson el a www.nemzetiutdij.hu oldalra, ahol az e-matricával használható gyorsforgalmi 
díjköteles hálózatról térképeket talál. Amennyiben további információra van szüksége, hívja 
telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (36) 587-500-as számon.

DÍJMENTES SZAKASZOK
A korábbi díjmentes hálózat nagy része díjkötelessé válik!
2015. január 1-től mindössze az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:

• M31-es autópálya teljes szakasza
• M0 autóút alábbi szakaszai:

 ◦ 1. sz. főút és az M5 autópálya közötti szakasz
 ◦ M4 autóút (4. sz. főút) és M3 közötti szakasz
 ◦ Megyeri híd (11. sz. főút és a 2. sz. főút közötti szakasz)

Az M0 további részei valamint a körgyűrűn belül a gyorsforgalmi utak ki és bevezető szakaszai mellett 
az eddig díjmentesen használható városi elkerülők, és autóutak is elvesztik díjmentességüket 
és az új szabályozás hatálybalépésével kizárólag matrica használat mellett van mód jogszerűen 
igénybe venni.

ÁTMENETI RENDELKEZÉS
A 2015. január 1. és 2015. január 31. között észlelt jogosulatlan úthasználat esetén a pótdíj 
utólagos elengedésének van helye, amennyiben a pótdíj megfizetésére kötelezett 2015. március 1-jét 
megelőzően a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodájában szolgáltatási díj 
megfizetése mellett, a jogosulatlan úthasználat helye szerinti éves megyei, vagy éves (országos) 
jogosultságot vásárol.

DÍJTÁBLÁZAT
HETI 

(10 NAPOS) HAVI
ÉVES

ORSZÁGOS MEGYEI

D1M (motorkerékpár) 1 470 Ft - - -

D1 (motorkerékpár, ≤ 3,5 t személygépkocsi 7 főig 
és ezek vontatmánnyal is) 2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft

D2 (D1 kategóriába nem tartozó személygépkocsi 
7 fő felett, ≤ 3,5 t tehergépkocsi, lakóautó) 5 950 Ft 9 560 Ft 42 980 Ft 10 000 Ft

U (D2 és B2 kategóriák vontatmányai) 2 975 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 5 000 Ft

B2 (busz) 13 385 Ft 21 975 Ft 199 975 Ft 20 000 Ft
A díjtáblázat érvényes 2015.01.01-től. A díj minden esetben bruttó díj, tartalmazza az áfát. 

A motorkerékpárokra havi, éves országos és éves megyei matrica a D1 díjkategóriának megfelelő 
árakon vásárolható.
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DÍJKATEGÓRIÁK
D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb 
össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas - 
személygépkocsi és annak vontatmánya; 
D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, amely 7 főnél több 
személy szállítására alkalmas, valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsi és a lakóautó;
B2 díjkategória: autóbusz;
U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya, melyre a jogosultságot 
minden esetben a vontatmány rendszámára kell megvásárolni.

D1M B2D1 UD2

AZ E-MATRICA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő és további 9 napra, összesen 10 egymást 
követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.
Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát 
tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap 
utolsó napjának 24. órájáig.
Éves jogosultság: érvényes a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 
órájáig (összesen 13 hónap, amennyiben a vásárlás a tárgyév január 1-én történik). Az éves matrica 
a vásárlás időpontjától biztosít jogos úthasználatot, visszamenőlegesen nem érvényes.

MEGYEI E-MATRICA
A megszokott időalapú matricák mellett (heti/10 napos, havi, éves) egy új, területi alapú, éves 
matricatípus válik elérhetővé a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel 
egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e-matrica is 
váltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultság érvényességi idejével.

Az alábbi megyékre lehetséges éves megyei matricát vásárolni (gyorsforgalmi díjköteles 
úthálózattal rendelkeznek)

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, 
Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, 
Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye

FONTOS TUDNI AZ E-MATRICÁRÓL
A díjat a gyorsforgalmi díjköteles útszakaszra történő felhajtás előtt kell megfizetni! Az e-matrica 
megvásárlása nem jelent visszamenőleges jogos úthasználatot. Az érvényességi időtartamon belüli 
vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja. 
Ha egymás után több e-matricát szeretne vásárolni, mindig pontosan határozza meg az utazási 
(felhasználási) időpontokat.

JOGOSULATLAN ÚTHASZNÁLAT
Ha Ön e-matrica díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor 
az jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után minden, 
a fentiekben szabályozott díjkategória esetében.

Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen
• ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát, azaz pl. busz 

utánfutót vontat de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett) vagy 8 vagy annál több személy 
szállítására alkalmas személygépkocsi D1 kategóriás jegyet vásárol D2 helyett;



• ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám és/vagy felségjel 
nem egyezik a jármű tényleges rendszámával illetve felségjelével; 

• ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de egy másik megye 
díjköteles úthálózatát használja.

Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. 
Kérjük, a jogosulatlan úthasználat elkerülése érdekében a vásárláskor mindig ellenőrizze az 
ellenőrző szelvényen az alábbiakat: rendszám, felségjel, járműkategória, érvényességi idő.

A PÓTDÍJ MÉRTÉKE
D1, D2, U B2 FIZETÉSI HATÁRIDŐ

14 875 Ft 66 925 Ft 30 napon belül

59 500 Ft 267 700 Ft 30 napon túl

A pótdíj befizetéséről tájékozódjon a www.nemzetiutdij.hu weboldal „E-matrica információ és 
vásárlás” menüpontja alatt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK NYITVA TARTÁSA

TELEPÜLÉS HELY AUTÓPÁLYA KM PÁLYA-OLDAL*
NYITVA TARTÁS

H-K, Cs-P Szerda Szo-V

Budapest pihenő (Szilas pihenő) M3 12 jobb 0-24 0-24 0-24

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

Miskolc Pesti u. 88-96. - - - 8-16 10-18 -

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

Szolnok Abonyi út (a Tesco mellett) - - - 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 pihenő M5 67 jobb 8-16 10-18 -

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

Székesfehérvár pihenő M7 59 jobb 8-16 10-18 -

Lébény Autópálya mérnökség M1 142 bal 8-16 10-18 -

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

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

Eszteregnye Autópálya mérnökség M7 219 jobb 8-16 10-18 -

*jobb oldal: Budapest felől, bal oldal: Budapest felé
A változtatás jogát fenntartjuk. Az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartásáról és egyéb változásokról kérjük, tájékozódjon a www.nemzetiutdij.hu oldalon 
vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 148
Ügyfél elektronikus levelezés: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Telefonos ügyfélszolgálatunk magyar nyelven minden nap 0-24 órában, 
német nyelven munkanapokon, angol nyelven minden nap 8-16 óráig: 

+36 (36) 587-500
E-matrica online vásárlás: ematrica.autopalya.hu

www.nemzetiutdij.hu 
 www.facebook.com/nemzetiutdij


