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transport towarowy Węgry
RUCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH – TRANZYTOWY I DOCELOWY NA WĘGRY - JEST MOŻLIWY.

Samochody ciężarowe wjeżdżające na Węgry z państwa nie wymienionego w §.3 ust. (1) Rozporządzenia Rządu
nr 41/2020 (III.11.), tj. Włochy, Chiny, Korea Południowa, Iran, Izrael – jeśli stan kierowcy kwaliﬁkuje go do
prowadzenia samochodu - mogą wjechać bez osobnych procedur.
Samochody ciężarowe przybywające z terytorium państw wymiennych w ww. rozporządzeniu mogą wjechać bez
osobnych procedur – jeżeli stan kierowcy kwaliﬁkuje go do prowadzenia samochodu i jeżeli wiezie on towar
tranzytem przez terytorium Węgier.
Samochody ciężarowe mogą się poruszać wyłącznie tzw. „korytarzem humanitarnym” i korzystać z
wyznaczonych na tej trasie stacji benzynowych i parkingów. Dojazd do korytarza humanitarnego
następuje najkrótszą drogą wskazaną przez policję.
Wjechać może wyłącznie kierowca prowadzący pojazd, inna osoba towarzysząca – drugi kierowca/pasażer NIE.
Samochody ciężarowe przybywające z Włoch przez wyznaczone przejścia graniczne z Chorwacją, Słowenią i
Austrią mogą się poruszać wyznaczonym tzw. „korytarzem humanitarnym” w grupach liczących po
piętnaście samochodów, w odstępach czasowych co 10 minut. Samochody
są oznakowane przez Policję specjalnymi nalepkami. Przestrzegając przepisów ruchu drogowego, powinny jak
najszybciej opuścić terytorium Węgier.
Samochody ciężarowe przybywające z Włoch przez wyznaczone przejścia graniczne z Chorwacją, Słowenią i
Austrią, wjeżdżające z terytorium państw wymienionych w ww. rozporządzeniu (Włochy, Chiny, Korea
Południowa, Iran, Izrael) mogą się poruszać wyłącznie tzw. „korytarzem humanitarnym” i korzystać z
wyznaczonych na tej trasie stacji benzynowych i parkingów - jeżeli stan zdrowotny kierowcy kwaliﬁkuje
go do prowadzenia samochodu i wiezie on towar docelowo na terytorium Węgier.

Węgierskie przejścia graniczne otwarte dla ruchu samochodów ciężarowych:
Granica węgiersko - austriacka: Hegyeshalom
Granica węgiersko - słowacka: Rajka, Parassapuszta i Tornyosnémeti
Granica węgiersko - słoweńska: Tornyosszentmiklós
Granica węgiersko - rumuńska: Nagylak
Granica węgiersko - ukraińska: Záhony
Granica węgiersko - chorwacka: Udvar
Granica węgiersko - serbska: Röszke
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Kierowców obowiązują następujące zasady:
- dla obywateli węgierskich: 14-dniowa urzędowa kwarantanna domowa w swoim miejscu zamieszkania lub
pobytu;
- dla obcokrajowców: 14-dniowa urzędowa kwarantanna domowa w miejscu rozładunku.

Kierowca w czasie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny może ponownie podjąć się prowadzenia pojazdu, jeśli
spełni poniższe warunki:
- jest w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu, nie posiada symptomów choroby;
- fakt ten potwierdza również kierownik zakładu miejsca rozładunku;
- poinformuje właściwy urząd epidemiologiczny (właściwy urząd powiatowy wydający decyzję)
o opuszczeniu wyznaczonego mu miejsca kwarantanny;
- kierowca posiada odpowiednie środki ochrony (rękawiczki i maska) oraz środki dezynfekujące;
- kierowca systematycznie odkaża powierzchnie i urządzenia których dotyka w kabinie;
- po każdorazowym korzystaniu z rękawiczek jednorazowych wymienia je na nowe;
- nie może brać udziału w rozładunku/załadunku, w tym czasie musi przebywać w kabinie;
- w czasie przekazywania dokumentów przewozowych unika bezpośredniego kontaktu z innymi osobami;
- po dokonaniu załadunku sam sprawdza umieszczenie i umocowanie ładunku;
- może opuścić miejsce załadunku korytarzem humanitarnym i korzysta wyłącznie ze znajdujących się tam stacji
benzynowych.

Jeśli kierowca będący obcokrajowcem wykazuje objawy zakażenia - nie zostanie wpuszczony na
terytorium Węgier.

Informacji o warunkach wjazdu i tranzytu przez terytorium innych państw regionu należy poszukiwać
na stronach urzędów (policja graniczna, urzędy celne, ministerstwa spraw zagranicznych) poszczególnych
państw.
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Pod poniższym linkiem (strona węgierskiej Policji) znajdują się aktualne informacje o sytuacji na węgierskich
granicach:
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http://www.police.hu/en/content/foreign-citizens-cannot-enter-hungary
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