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dot. Węgry- ponadnormatywny ciężar lub gabaryt pojazdu

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego na podstawie zawiadomienia węgierskiej Krajowej Służby Technicznej i
Informacyjnej Dróg Państwowych przedstawia : INFORMACJĘ dotycząca przyznawania zniżek do opłat za ponadnormatywny
ciężar lub gabaryt pojazdów zarejestrowanych za granicą o zawieszeniu pneumatycznym i poruszających się na terenie
Republiki Węgierskiej.
Poruszanie się na terenie Republiki Węgierskiej pojazdami o ponadnormatywnym ciężarze lub gabarytach wymaga uzyskania
zezwolenia na jazdę po wyznaczonej trasie.
Węgierski przepis (Zarządzenie KHVM nr 4/1999 (II.12.) określa, że jeśli właściciel lub zarządzający pojazdem zaświadczy, że
pojedyncza oś napędowa pojazdu posiada cztery koła a jej zawieszenie jest pneumatyczne to może on ubiegać się o obniżenie
opłaty za określony ponadnormatywny ciężar pojazdu.
W celu przyspieszenia kontroli na przejściach granicznych i dla podwyższenia poziomu obsługi, numery rejestracyjne pojazdu
wprowadzane są na podstawie sporządzonego przez Przedsiębiorcę zaświadczenia do ewidencji komputerowej, dzięki czemu
Przedsiębiorca ma prawo skorzystać ze zniżki na każdym przejściu granicznym przy kontroli nacisku na oś.
Aby otrzymać zniżkę należy złożyć pisemny wniosek.
Wniosek musi zawierać:
1.wnioskodawca
- imię i nazwisko wnioskodawcy
- dokładny adres wnioskodawcy
- imię i nazwisko osoby nadzorującej w/w wniosek
- numer telefonu i faksu wnioskodawcy.
2.pojazd
- numer rejestracyjny i kraj pochodzenia pojazdu
- numer podwozia
- marka i typ pojazdu
- imię i nazwisko oraz dokładny adres właściciela lub osoby zarządzającej pojazdem
- kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
3. Oświadczenie właściciela lub osoby zarządzającej pojazdem, że na pojedynczej osi napędowej pojazdu o zawieszeniu
pneumatycznym zamontowane są cztery koła, zatem pojazd jest przyjazny dla nawierzchni dróg, czyli spełnia warunki
Zarządzenia KHVM nr 4/1999 (II.12.).
4. Zdjęcie pojazdu, na którym widnieje czytelny numer rejestracyjny i jest dobrze widoczne zawieszenie osi napędowej, jej koła i
układ osi.
Wniosek należy :
- sporządzić w języku węgierskim, niemieckim lub angielskim
- przesłać na następujący adres:
Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.
H-1535 Budapest, Pf. 749
Uwaga! Wnioski przyjmowane są tylko drogą pocztową!
Biuro: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19 (poniedziałek-piątek: w godz. 8-12)
Telefon: 0036 1 336 87 35
Drogowy Oddział Graniczny Głównego Wydziału d/s Zezwoleń Drogowych

Poruszanie się na terytorium Węgier pojazdami o ponadnormatywnym ciężarze i gabarytach 1,2,3,4,5,6,7,8
Drogi i ruch drogowy na Węgrzech
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