
 

 

Restricții de conducere, Transportul de Mărfuri 

Ungaria 

 

Vehiculele în cauză Vehicule de marfă, tractoare agricole și remorcile acestora de peste 7,5 

tone MPW 

Regiunea  De-a lungul drumului şi reţelei de autostrăzi 

Restricţii a) de la 1 Iulie până la 31 August 

de Sâmbătă 15:00 până Duminică 22:00 

b) de la 1 Septembrie până la 30 Iunie 

de la 22:00 în ajunul Duminicilor şi sărbătorilor legale până la 22:00 

Duminicile şi sărbătorile legale  

NB: atunci când o sărbătoare publică precede o sâmbătă sau duminică în 

perioada a) sau o duminică în perioada b), restricțiile de conducere se 

aplică non stop de la 08:00 în prima zi până la 22:00 în ultima zi. 

În timpul perioadei de iarnă de la 4 Noiembrie până la 1 Martie, restricţiile 

menţionate mai sus nu se aplică către vehiculele standardului de operare 

EURO 3 sau mai sus a transportului internaţional.  

Excepţii  vehiculele operate de forţele armate, poliţie, serviciile de securitate 

naţională, autorităţi penitenciare, brigada de pompieri, apărare civilă, 

autorităţile vamale, Autorităţile de Transport Naţional, vehicule de 

urgenţă; 

 în cazul transportului combinat, conform acordului dintre Comunitatea 

Europeană și Republica Maghiară privind condițiile de transport rutier 

și promovarea transportului combinat 

- vehiculele care călătoresc între terminalul de transport combinat şi 

locurile de încărcare și descărcare, sau 

- vehiculele care călătoresc între terminalul de transport combinat cel 

mai apropiat de punctul de trecere a frontierei şi punctul de trecere a 

frontierei; 

 vehicule utilizate pentru prevenire sau asistență în caz de dezordine; 

 vehicule utilizate în caz de accident sau defecțiune; 

 transporturi umanitare (cu documentația corespunzătoare); 

 transportul de flori sau plante proaspete, cu excepția celorlalte; 

 serviciile poştale, presă; 

 vehicule implicate în munca în folosul comunităţii (inclusiv serviciile 

de curăţenie a oraşului/satului, eliminarea deșeurilor, serviciile de 

reparații a utilităților publice; 

 vehicule folosite pentru transportul culturilor recoltate sau furajelor sau 



pentru realocarea mașinilor agricole sau vehiculelor lente; 

 vehicule ce transportă şeptel, lapte proaspăt, produse lactate proaspete, 

carne şi produse din carne proaspete sau congelate, legume, ouă, 

produsele de panificație proaspete sau alte produse alimentare 

perisabile, și vehicule care călătoresc goale în legătură cu acest 

transport; 

 vehicule care călătoresc de la frontiera maghiară la cea mai apropiată 

zonă de parcare desemnată de autoritățile de transport în acest scop, 

 în perioada restricţiilor de vară, vehicule care călătoresc de la frontieră 

la sediul lor în Ungaria sau la primul loc de descărcare; 

 vehicule folosite pentru transport de echipament sau animale necesare 

pentru desfăşurarea evenimentelor culturale, de afaceri sau sportive 

(inclusiv transport în legătură cu radio, televiziune sau înregistrări 

cinematografice); 

 îndepărtarea persoanelor private, 

 vehicule implicate în transportul înspre și de la gări feroviare, porturi 

fluviale sau aeroporturi (între sediile expeditorului/destinatarului și cea 

mai apropiată stație, port sau aeroport) a mărfurilor care sosesc sau sunt 

expediate în perioada afectată de interdicție; 

 tractor de standard de operare EURO 3 sau mai sus, cu MPW de 

maximum 7,5 t, care călătoreşte fără semi-remorcă. 

 

Șoferii vehiculelor de mărfuri, tractoarelor agricole și remorcilor acestora 

de peste 7,5 tone, care sunt scutite de restricțiile de conducere, trebuie 

totuși să țină seama de faptul că în timpul restricțiilor de conducere (vezi 

mai sus) în perioada de vară (1 Iulie – 31 August) următoarele rute nu pot 

fi utilizate de vehiculele lor: 

 autostrada M7; 

 drumul principal Nr.2 între Budapesta şi Parassapuszta; 

 şoseaua 2A; 

 drumul principal Nr.6 între Dunaujvaros şi Budapesta; 

 drumul principal Nr.7; 

 drumul principal Nr.10 între Dorog şi Budapesta; 

 drumul principal Nr.11 între Esztergom şi Budapesta; 

 drumul principal Nr.12; 

 drumul Nr.1201; 

 drumul principal Nr.51 de la intersecția acestuia cu drumul principal 

510 spre Dömsöd; 

 drumul principal Nr.71; 

 secţiunile următoare a drumului principal Nr.76: 

- între intersecțiile sale cu drumul principal Nr.71 şi drumul 

principal Nr.7; 

- între Zalaapáti şi drumul principal Nr.71; 

 drumul principal Nr.55 între Alsόnyék şi Baja; 

 drumul principal Nr.82 între drumul principal Nr.8 şi 

Veszprémvarsány; 

 drumul principal Nr.84 între Sümeg şi drumul principal Nr.71; 

 drumul principal Nr.33 între Dormánd şi Debrecen; 

 drumul principal Nr.86 între Janossomorja şi Nemesböd şi între 

Körmend şi Zalabaksa; 

 drumul principal Nr.37 între Miskolc şi Satoraljaujhely; 



 drumul principal Nr.38 de la intersecția acestuia cu drumul principal 

Nr.37 spre Rakamaz. 
 

NB: Aplicaţiile pentru scutire trebuie să fie depuse către Autorităţile de Transport Naţional.  

Nemzeti Közlekedési Hatόság 

Pf 102 

1389 Budapesta Pf. 102 

office@nkh.gov.hu 

URL: www.nkh.hu  

 

Conducătorii auto trebuie să dețină documentele ce conformă scutirea și trebuie să le prezinte, la 

cerere, autorităților competente.  

Sărbătorile legale 2017  

1  Ianuarie Anul Nou 

15  Martie Ziua Revoluţiei 

14  Aprilie Vinerea Mare 

17  Aprilie Paştele 

1  Mai Ziua Muncii 

5 Iunie Rusalii 

20 August Sărbătoare Naţională 

23  Octombrie Ziua Republicii 

1  Noiembrie Sărbătoarea Tuturor Sfinților 

24  Decembrie Ajunul Crăciunului 

25-26  Decembrie Crăciun 

 

Sursa: MKFE, Martie 2017 (informaţia nouă este în roşu) 

mailto:office@nkh.gov.hu
http://www.nkh.hu/

