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KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Általános közlekedési
korlátozások 2020-ban,

a 7,5 tonna össztömeg feletti, illetve
a veszélyes árut szállító közúti járművekre
A speciális (régiókra, útszakaszokra) vonatkozó korlátozásokat a lista nem tartalmazza, azok az MKFE weboldalán
elérhetők. Ez egy általános összefoglaló, kérjük, minden
esetben tekintse meg az adott napra vonatkozó egyéb
korlátozásokat is, amelyek az AutóKözlekedés mellékletében, illetve az MKFE honlapján találhatók meg.

Belgium

Ausztria

Bulgária

■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: Járműszerelvények, amelyeknél
a tehergépjármű vagy a pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, illetve a 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek, nyerges szerelvények és munkagépek.
■É
 RINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■K
 ORLÁTOZÁSOK:
Általános hétvégi korlátozás
szombaton 15.00–24.00 óra között
vasárnap 00.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között
Kivételek: kombinált forgalom esetén a következő
átrakodó állomások 65 km-es körzetében: Brennersee,
Graz Ostbahnhof, Salzburg-Hauptbahnhof, VillachFürnitz, Wels-Verschiebebahnhof, Wien-Südbahnhof,
Wien-Nordwestbahnhof, Wörgl, Hall in Tirol CCT,
Bludenz CCT, Wolfurt CCT.
További kivételek elérhetők az MKFE oldalán.
Általános éjszakai korlátozás
22.00–05.00 óra között éjszakai forgalmi tilalom van
érvényben
Kivételek az éjszakai forgalom tilalma alól a megfelelő
zöld „L” betűs jelzőtáblával ellátott csendes járművekkel
végzett szállítások, amennyiben megfelelő igazolással
rendelkeznek, azonban ezek a járművek is csak legfeljebb
60 km/h (helyenként 80 km/h) sebességgel közlekedhetnek.
További kivételek elérhetők az MKFE weboldalán.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; április 13.; május 1., 21.;
június 1., 11.; augusztus 15.; október 26.; november 1.;
december 8., 25., 26.

■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 12 tonna megengedett
össztömeg feletti áruszállító gépjárművek.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
Nincs érvényben általános hétvégi korlátozás, de egyes
útszakaszokon további/eseti korlátozások vannak
érvényben, amelyek megtalálhatók az MKFE honlapján.
Ünnepnapi korlátozás
A 2020-as évre vonatkozó korlátozások listája 2019. december 1-jén még nem elérhető. Tájékozódjon az MKFE weboldalán.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; március 3.; április 17., 18., 19., 20.;
május 1., 6., 24., 25.; szeptember 6., 7., 22.; december 24., 25., 26, 28.
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Belgiumban nincs általános hétvégi vagy ünnepnapi
korlátozás!
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; április 12., 13.; május 1., 21.;
június 1.; július 21.; augusztus 15.; november 1., 11.;
december 25.

Csehország
■  ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti kamionok és közúti jármű-kombinációk.
■ ÉRINTETT TERÜLET: A Cseh Köztársaság autópályáin,
nemzetközi főútvonalain és elsőrendű országútjain.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 13.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 13.00–22.00 óra között
Nyári korlátozás
július 1.–augusztus 31. között:
– péntekenként 17.00–21.00 óra között
– szombatonként 07.00–13.00 óra között
– vasárnaponként és ünnepnapokon 13.00–22.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., április 10., 13.; május 1., 8.;
július 5. 6.; szeptember 28.; október 28.; november 17.;
december 24., 25., 26.

2019. december – 2020. január ❘ AutóKözlekedés

MAGYAR KÖZÚTI
FUVAROZÓK EGYESÜLETE

Egyesült Királyság
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 2.; március 17.; április 10., 13.;
május 8., 25.; július 12., 13., 24.; augusztus 3., 31.;
december 25., 26., 28.

Észtország
Nincs általános közlekedési korlátozás sem hétvégén,
sem ünnepnapokon.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; február 24.; április 10., 12.;
május 1., 31; június 23., 24.; augusztus 20.; december 24., 25., 26.

Franciaország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett
össztömeg feletti kamionok és közúti szerelvények.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
szombaton 22.00–24.00 óra között
vasárnap 00.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapok előtti napon 22.00 órától
ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között

Franciaország, Ile-de-France területe
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett
össztömeg feletti kamionok és közúti szerelvények.
■ PÁRIZS IRÁNYÁBÓL
pénteken 16.00–21.00 óra között
szombaton 10.00–18.00 és 22.00–24.00 óra között
ünnepnapok előtti napon 16.00–24.00 óra között
vasárnap és ünnepnapokon 00.00–24.00 óra között
■ PÁRIZS IRÁNYÁBA
szombaton és ünnepnapok előtti napon 22.00–24.00 óra
között
vasárnap és ünnepnapokon 00.00–24.00 óra között
hétfőn és az ünnepnapokat követő napokon 06.00–10.00
óra között bizonyos útszakaszokon
■Ü
 NNEPNAPOK: Január 1.; április 13.; május 1., 8., 21.;
június 1.; július 14.; augusztus 15.; november 1., 11.;
december 25.

Görögország
A 2020-as évre vonatkozó korlátozások listája lapzártánkkor még nem elérhető.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; március 2.; március 25.;
április 17., 20.; április 17., 20.; május 1.; június 8.; augusztus 15.;
október 28.; december 25., 26.

Horvátország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti kamionok és a 14 méternél hosszabb járművek
(pótkocsival vagy anélkül), a mezőgazdasági munkagépek,
valamint minden olyan gépjármű, amelynek megengedett
legnagyobb sebessége max. 40 km/h.
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■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
Varasd és Dubrava Krizovljanska szakasz
vasárnap 06.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 14.00–23.00 óra között
Nyári hétvégi korlátozás
szombaton 04.00–14.00 óra között
vasárnap 12.00–23.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; április 13.; május 1.;
június 11., 22., 25.; augusztus 5., 15.; október 8.; november 1.;
december 25., 26.

Lengyelország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 12 tonna megengedett
össztömeg feletti kamionok és járműszerelvények.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános nyári hétvégi korlátozás
pénteken 18.00–22.00 óra között
szombaton 08.00–14.00 óra között
vasárnap 08.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapok előtti napon 18.00–22.00 óra között
(április és november között)
ünnepnapokon 18.00–22.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6. (6-án nincs korlátozás!);
április 12., 13.; május 1., 3., 31; június 11.; augusztus 15.;
november 1., 11.; december 25., 26.

Lettország
Nincs általános közlekedési korlátozás sem hétvégén,
sem ünnepnapokon.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; április 10., 12., 13.; május 1., 4.,
10., 31.; június 23., 24., július 12., 13.; november 18.;
december 24., 25., 26., 31.

Liechtenstein
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárművek, valamint az 5 tonnánál
nagyobb össztömegű nyerges és pótkocsis szerelvények,
ipari vontatók és gépek (a mezőgazdasági járművek kivételével).
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 00.00–24.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 00.00–24.00 óra között
Általános éjszakai korlátozás
22.00–05.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; február 2.; március 19.;
április 13.; május 1., 21.; június 1., 11.; augusztus 15.;
szeptember 8.; november 1.; december 8., 25., 26.
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Luxemburg
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett
össztömeg feletti járművek (pótkocsival vagy anélkül),
amelyek Belgium vagy Németország felől érkeznek
és Franciaországba tartanak.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
szombaton
– Franciaország irányába 21.30–24.00 óra között
– Németország irányába 23.30–24.00 óra között
vasárnap 00.00–21.45 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapok előtti napokon
– Franciaország irányába 21.30–24.00 óra között
– Németország irányába 23.30–24.00 óra között
ünnepnapokon 00.00–21.45 óra között
■Ü
 NNEPNAPOK: Január 1.; április 13.; május 1., 9., 21.;
június 1., 23.; augusztus 15.; november 1.; december 25., 26.

Magyarország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjármű, vontató,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint
e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvény.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
szombaton 22.00–24.00 óra között
vasárnap 00.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapok előtti napon 22.00–24.00 óra között
ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között
– Kivételek: 2019. november 4. és 2020. március 1. között
a TÉLI REND szerint alakul a korlátozás (a jogszabály
változhat), vagyis a hétvégi és ünnepnapi közlekedési
tilalom Magyarországon nem vonatkozik a legalább
Euro–3-as környezetvédelmi besorolású, nemzetközi
forgalomban közlekedő tehergépjárművekre.
További kivételek elérhetők az MKFE weboldalán.
Nyári korlátozás
július 1. és augusztus 31. között
szombatonként és ünnepnap előtti napokon
15.00–24.00 óra között
vasárnaponként és ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; március 15.; április 10., 12., 13.;
május 1.; június 10.; augusztus 20.; október 23.;
november 1.; december 24., 25., 26.

Németország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti járművek, valamint a pótkocsis szerelvények
(össztömegüktől függetlenül).
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország teljes közúthálózatán.
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■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 00.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között
Nyári közlekedési korlátozás
Július 1. és augusztus 31. között az általános korlátozás
mellett szombati napokon is 07.00–20.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; április 10., 13.; május 1., 21.;
június 1., 11. (CSAK Baden-Württenberg, Bajorország,
Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék
területén); október 3., 31. (31.: CSAK Brandenburg,
Mecklenburg-Pomeránia, Szászország, Szász-Anhalt,
Türingia területén); november 1. (CSAK Baden-Württenberg,
Bajorország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz
és Saar-vidék területén); december 25., 26.

Olaszország
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti járművek.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
január, február, március, április, május, október, november
és december hónapokban: vasárnap 9.00–22.00 óra között
június, július, augusztus és szeptember hónapokban:
vasárnap 07.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
A 2020-as évre vonatkozó korlátozások listája 2019.
december 1-jén még nem elérhető.
Tájékozódjon az MKFE weboldalán.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; április 13., 25.; május 1.;
június 2.; augusztus 15.; november 1.; december 8., 25., 26.

Portugália
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 3,5 tonna megengedett össztömeg feletti, veszélyes árut szállító járművek. A 7,5 tonna
megengedett össztömeg feletti járművekre nincs általános
hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozás.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Főbb útvonalakon.
■ KORLÁTOZÁSOK
Ünnepnapi korlátozás
Pénteken, vasárnap, illetve ünnepnapokon és ünnepnapok
előtti napokon 18.00–21.00 óra között.
Hétfőnként 07.00–10.00 – kivéve július és augusztus –
a Lisszabonba és Portóba vezető bekötőutakon.
A felsorolás az MKFE honlapján elérhető.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; április 10., 12., 25; május 1.;
június 10., 11.; augusztus 15.; október 5.; november 1.;
december 1., 8., 25.
■ KIEGÉSZÍTŐ KORLÁTOZÁS
Érintett járművek:
3,5 tonna megengedett össztömeg feletti, veszélyes árut
szállító tartálykocsik vasárnap, illetve ünnepnapokon
00.00–24.00 óra között nem közlekedhetnek, az ország
egész területén.
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Románia
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeg feletti áruszállító járművek/szerelvények.
■ KORLÁTOZÁSOK
DN1, km 17 + 900 (Otopeni város határa) – Ploiesti (DN1–
DN1A kereszteződés)
– hétfőtől csütörtökig 06.00–22.00 óra között
– pénteken 00.00–24.00 óra között
– szombaton, vasárnap 00.00–24.00 óra között
A2 Bukarest (A2–Bukarest körgyűrű kereszteződés)
– Fundulea – Lehliu (A2–DN3 kereszteződés) – Fetesti
(A2–DN3B kereszteződés) – Cernavoda (A2–DN3 kereszteződés) – Murfatlar (A2–DN3 kereszteződés)
– ünnepnap előtti napokon 16.00–22.00 óra között
– ünnepnapokon 06.00–22.00 óra között
– pénteken 12.00–24.00 óra között
– szombaton 06.00–14.00 óra között
– vasárnap 12.00–24.00 óra között
DN 7 Pitesti (kijárat) – Ramnicu Valcea – Vestem
(DN7–DN1 kereszteződés)
– ünnepnap előtti napokon 16.00–22.00 óra között
– ünnepnapokon 06.00–22.00 óra között
DN39 Agigea – (DN39–DN39A kereszteződés) – Mangalia
(bejárat)
– ünnepnap előtti napokon 16.00–22.00 óra között
– ünnepnapokon 06.00–22.00 óra között
– július 1. és augusztus 31. között
– pénteken 12.00–22.00 óra között
– szombaton 06.00–22.00 óra között
– vasárnap 06.00–22.00 óra között
DN 22C Murfatlar (DN22C–DN3 kereszteződés) –
Cernavoda (DN22C–A2 kereszteződés)
– július 1. és augusztus 31. között vasárnaponként
12.00–24.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 2., 24.; április 17., 19., 20;
május 1.; június 1., 7., 8.; augusztus 15.; november 30.;
december 1., 25., 26.

Spanyolország
A 2020-as évre vonatkozó kiegészítő korlátozások listája
lapzártánkkor még nem elérhető.
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; április 10.; május 1.;
augusztus 15.; október 12.; november 1.; december 6., 8., 25.

Svájc
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjárművek, valamint az
5 legnagyobb megengedett össztömeg feletti nyerges
és pótkocsis szerelvények, ipari vontatók és gépek
(a mezőgazdasági járművek kivételével).
■ ÉRINTETT TERÜLET: Az ország egész területén.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 00.00–24.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnap 00.00–24.00 óra között
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Általános éjszakai korlátozás
22.00 és 05.00 óra között
■ SPECIÁLIS KORLÁTOZÁSOK
2019. december 31., 22.00 órától 2020. január 2., 05.00 óráig
Április 9., 22.00 órától április 11., 05.00 óráig
Április 11., 22.00 órától április 14., 05.00 óráig
Május 20., 22.00 órától május 22., 05.00 óráig
Május 30., 22.00 órától június 2., 05.00 óráig
Július 31., 22.00 órától augusztus 3., 05.00 óráig
December 24., 22.00 órától december 26., 05.00 óráig
2020. december 31., 22.00 órától 2021. január 2., 05.00 óráig
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1.; április 10., 13.; május 21.;
június 1.; augusztus 1.; december 25., 26.

Szlovákia
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna legnagyobb
megengedett össztömeg feletti kamionok és a 3,5 tonna
legnagyobb megengedett össztömeg feletti vontatott
jármű-kombinációk.
■ ÉRINTETT TERÜLET: Autópályák, nemzetközi utak,
főbb útvonalak.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 00.00–22.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 00.00–22.00 óra között
Nyári korlátozás
július 1. és augusztus 31. között szombatokon 07.00–19.00.
óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 6.; április 10., 13.; május 1., 8.;
július 5.; augusztus 29.; szeptember 1., 15.; november 1., 17.;
december 24., 25., 26.

Szlovénia
■ ÉRINTETT JÁRMŰVEK: 7,5 tonna legnagyobb
megengedett össztömeg feletti kamionok és közúti
szerelvények.
■ ÉRINTETT TERÜLET: A főbb útvonalakon.
■ KORLÁTOZÁSOK
Általános hétvégi korlátozás
vasárnap 08.00–21.00 óra között
Ünnepnapi korlátozás
ünnepnapokon 08.00–21.00 óra között
Nyári korlátozás
július utolsó hétvégéjétől szeptember első hétvégéjéig
– A1-E61/70 Ljubljana – Koper
– A3-E70 Divaca (Gabrk) – Fernetici (Fernetti)
– H5-E751 Skofije-Koper G1-11 – Koper-Dragonja
– G1-6 Postojna-Jelsane
szombaton 08.00–13.00 óra között
vasárnap és ünnepnapokon 08.00–21.00 óra között
■ ÜNNEPNAPOK: Január 1., 2.; február 8.; április 12., 13., 27.;
május 1., 2., 31; június 25.; augusztus 15.; október 31.;
november 1.; december 25., 26.
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