Háttérinformációk Olaszországról

Utazás:
Egyénileg személygépkocsival, vagy menetrendszerinti repülőjárattal.
Hálózati feszültség: 220 V, 50 Hz
Útlevél:
• Új típusú személyi igazolvánnyal történő beutazás, vagy útlevéllel lehetséges. Az útiokmányoknak a visszautazástól
számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie!
Hálózati feszültség:
Olaszországban a szabvány eltér a nálunk használatostól, ezért a csatlakozókhoz célszerű átalakítót beszerezni. Ez
minden szaküzletben, ill. szupermarketben olcsón kapható.
Valuta:
A hivatalos pénznem: EURO (EUR)
Helyi közlekedés:
Autóbérlés esetén kérjük vigyázzanak arra, hogy a bérelt gépkocsiknak általában nincs behajtási engedélye a történelmi
városok belső területeire, melyek forgalmi korlátozás alatt állnak (ZTL. Varco). Amennyiben a bérelt gépkocsival ide
behajtanak, akkor a büntetést utóbb, a kölcsönző-cégen keresztül behajtják. A büntetés – többszöri behajtás esetén – több
száz euró is lehet.
Mivel egyre több magyar turista keresi fel Szicíliát, ahová Budapestről Cataniába közlekedő közvetlen repülőjárat-kapcsolat
van, ezért a városban működő kisebb, kevésbé ismert, de általában kedvező árú autóbérlést ígérő cégek esetében az
alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:
A bérléshez a helyszínen rendelkezni kell a vezető nevére szóló, dombornyomásos hitelkártyával.
Ezen a hitelkártyán kell lenni elegendő pénznek a biztosítási depozit (950-1000 euró), illetve az üzemanyagra előre lekért
(150 euró körüli) depozitra. Kármentes közlekedés, illetve tele tankkal visszahozott autó esetén ezeket az összegeket a
bérbeadó cég az autó leadását követően néhány napon belül visszahelyezi a bankszámlára.
A hitelkártyán olyan napi limitnek kell lenni, ami mindkét fenti tétel zárolását biztosítja (javasoljuk, hogy ezt az egyéb, aznapi
hitelkártyás fizetéseknél is tartsák szem előtt). A napi limit meglétét érdemes az utazást megelőzően ellenőriztetni és ha
szükséges, az utazás időtartamára módosíttatni a bankkártyát kibocsátó banknál.
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek a bérbeadó cég az autó elviteléhez megfizetteti saját biztosítási tarifáját (ami
adott esetben lehet még több is, mint a napi bérleti díj), függetlenül attól, hogy kötött-e az ügyfél a közvetítő cégnél
úgynevezett fedezeti biztosítást, vagy sem. A biztosítás kifizetése ez esetekben megkerülhetetlen, annak hiányában
meghiúsul a bérlés és elvész a bérleti díj is. Készpénzes fizetésre egyáltalán nincs lehetőség.
Az EU tagállamainak állampolgárai Olaszországban – így a magyar gépkocsi tulajdonosok is – a hazájukban kiadott
rendszámot mindaddig megtarthatják, amíg nem telepednek le bejelentett lakcímmel. A magyar vezetői engedély érvényes
Olaszországban, letelepedés esetén – érvényességi idején belül –olasz vezetői engedélyre honosítható. Gépkocsi
felelősségbiztosítás nemzetközi igazolása, az ún. "zöld kártya" megléte kötelező.
Felhívjuk az Olaszországba gépjárművel utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy

•

a magyar hatóságok által kiállított ideiglenes vezetői engedély csak belföldön érvényes, azzal
Olaszországban nem lehet gépjárművet vezetni,
•
a gépjárművekben kötelező tartozék a fényvisszaverő mellény,
•
a gépkocsikban vezetés közben mobiltelefon használata csak kihangosítóval lehetséges,
•
a közlekedési szabályok áthágását, különösen a sebességkorlátozás átlépését és az ittas vezetést (a 0,5
ezrelék feletti véralkohol-szintet) szigorúan büntetik, a helyszíni bírság összege igen magas lehet, a büntetés be
nem fizetése további súlyos következményekkel járhat (vezetői engedély, gépjármű elkobzása),
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•

vezetői engedély bevonása esetén – amennyiben az csak az ország területére vonatkozik – nyilatkozat
ellenében a rendőrség visszaadja a forgalmit; a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a gépjárművezető azonnal, a
legrövidebb úton elhagyja Olaszország területét,
Olaszország nagyvárosainak központjaiba (ZTL – zona a traffico limitato,Varco) – a legforgalmasabb időszakokban – csak
előzetes engedéllyel lehet behajtani. A lezárt területet táblákkal jelzik, a gépkocsik rendszámáról felvétel készül. Az ellenőrző
pontokon való jogosulatlan áthaladás több mint 100 euró büntetést von maga után. A gépkocsikat kölcsönző cégek autóinak
általában nincs engedélyük a zárt körzetbe való behajtásra.
Idegenforgalmi adó:
A római önkormányzat döntése értelmében 2011. január 1-től a Rómában megszálló turistáknak – a városban töltött
éjszakák számának megfelelő összegű – adót kell fizetniük:

•
•

kemping esetén az adó összege éjszakánként 1 euró,
az egy-, a kettő- és a három csillagos szállodák, illetve a bed and breakfast típusú szállások esetén
éjszakánként 2 euró,
•
a négy- és az öt csillagos szállodák esetén pedig 3 euró/éj.
Az adót a tizedik éjszakát – kemping esetén az ötödik éjszakát – követően nem számolják fel. Mentesülnek az adó alól a tíz
év alatti gyermekek, az ifjúsági szállók vendégei, illetve azok a turisták, akik gyógykezelési célból érkeznek Rómába. Az
idegenforgalmi adót a szállásdíjjal egyidejűleg kell majd megfizetni a szálláshelyen.
Az idegenforgalmi adót időközben más olasz városok is bevezették, annak mértéke nagyságrendileg megegyezik a
fővárosban kiszabottal.
Magyarországi olasz nagykövetség:
1143 Budapest, Stefánia út 95.
Tel: ( +36 1 ) 460-6200
Olaszországi magyar nagykövetség:
Via dei Villini 12-16. 00161 Roma
00-39 - 06-442 30 598, 06-440 20 32
Fax: 06440-3270
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Kovács Ádám Zoltán
E-mail: mission.rom@mfa.gov.hu
Honlap: roma.mfa.gov.hu

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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