
Węgry

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie gęsto zabudowanym - 30 km/h

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 90 lub 110 km/h 

Autostrady - 130 km/h

Pojazd z łańcuchami - 50 km/h

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do lat 3 muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających dostosowanych do 
ich wzrostu i wagi. Dziecko może jechać na przednim fotelu przy użyciu odpowiednich urządzeń 
zabezpieczających, o ile siedzi twarzą w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdu, a poduszka 
powietrzna pasażera jest nieaktywna.

Dzieci powyżej lat 3 i 135 cm wzrostu mogą podróżować na tylnym siedzeniu przy zastosowaniu 
standardowych pasów bezpieczeństwa przystosowanych odpowiednio do wzrostu i wagi.

Jazda pod wpływem

Absolutny zakaz prowadzenia po spożyciu alkoholu. Policja nie dysponuje alkomatami. W wypadku 
podejrzenia prowadzenia pod wpływem środków odurzających, policja doprowadza podejrzanego do 
punktu medycznego w celu przeprowadzenia badań.

Naruszenie tego przepisu do stężenia 0,5 promila karane jest mandatem 200-500 zł, od 0,5 do 0,8 
promila - mandatem 300-600 zł, a powyżej 0,8 promila traktowane jako przestępstwo. 

Obowiązek jazdy na światłach

Światła mijania lub dzienne obowiązkowe przez cały rok poza terem zabudowanym. W terenie 
zabudowanym nie wolno w nocy używać świateł drogowych (długich).

Mandaty i kary

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Kierowcy zagraniczni są zobowiązani do regulowania mandatów na miejscu lub przyjęcia mandatu 
kredytowego do 30 dni. Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy w przypadku poważnego naruszenia 
przepisów. Przykładowe mandaty: przekroczenie prędkości: 450-5000 zł, przejazd na czerwonym 
świetle – 1500 zł.

Pasażer bez zapiętych pasów jest uznany za winnego i to on płaci mandat – 450 zł.

Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może pociągać za sobą nałożenie klamry.

Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 
dla kierowcy i pasażera zarówno motocykla, jak i skutera. 

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. W razie wypadku – obowiązkowe zgłoszenie do Węgierskiego 
Stowarzyszenia Ubezpieczycieli.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 oktanów) – dostępna

Benzyna ołowiowa - niedostępna

Olej napędowy („Dizel” lub „Gazolaj”) – dostępny

LPG – dostępny

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, maksimum 10 litrów.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem na Węgry 
upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- kamizelka odblaskowa – obowiązkowa. Każdy pieszy poruszający się po drodze lub poboczu w 
terenie niezabudowanym lub przy słabej widoczności ma obowiązek noszenia kamizelki. Zatem jest 
ona również obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awaria 
pojazdu).

- trójkąt ostrzegawczy

- apteczka

- zestaw żarówek

- linka holownicza

- gaśnica



- wyposażenie zimowe: Łańcuchy śniegowe – mogą być obowiązkowe na niektórych drogach w 
określonych warunkach, więc dobrze mieć je ze sobą. Opony z kolcami – zabronione.

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Przy wyjeździe pożyczonym samochodem niezbędne jest posiadanie zaświadczenia-pełnomocnictwa 
przetłumaczonego na język węgierski; ww. zaświadczenia wystawiają biura turystyki PZM.

Zalecamy na przejściu granicznym przy wjeździe na Węgry potwierdzić na piśmie ewentualne 
widoczne uszkodzenia auta. Pozwoli to zaoszczędzić mnóstwo czasu na wyjaśnianie uszkodzeń przy 
wyjeździe. Jeżeli podczas pobytu na Węgrzech dojdzie do uszkodzenia auta, należy pobrać od policji 
odpowiednie zaświadczenie i pokazać je na granicy.

Zakaz używania urządzeń antyradarowych (wykrywających urządzenia kontrolne).

W wypadku zakorkowania na autostradzie lub drodze dwupasmowej, kierowcy zobowiązani są 
ustawić się w sposób umożliwiający przejazd pojazdom uprzywilejowanym niezależnie od tego, czy 
pojazdy takie już nadjeżdżają czy nie.

Zakaz korzystania z sygnałów dźwiękowych w miastach, z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 
ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 
państw.


