Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Közlekedési korlátozások
2022. augusztus
A 7,5 tonna össztömeg feletti, illetve a veszélyes árut szállító közúti járművekre
A táblázat a normál korlátozásokat tartalmazza, az eseti szabályokat a táblázat összeállításakor
még nem ismerhetjük, ezért mindenképpen tájékozódjanak az aktuális helyzetről! Az MKFE
honlapján folyamatosan frissítjük a letölthető közlekedési korlátozások táblázatot, javasoljuk,
hogy ezt minden út előtt ellenőrizzék.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges hiányosságokért, hibákért, illetve az ezekből
eredő károkért az MKFE semmiféle felelősséget nem vállal. Elsősorban a főútvonalakon
érvényben lévő, általános közlekedési korlátozásokat tartalmazza a táblázat. Az egyes
országok hosszabb-rövidebb mellékútjait, útszakaszait érintő korlátozásokat terjedelmi
okokból nem tudjuk közölni, de ezeket megtalálják az MKFE honlapján, ahová tagi
azonosítójukkal tudnak belépni.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 2022. augusztusi korlátozások listáját a táblázat
összeállításáig nem kaptuk meg minden országból, ilyen esetekben a lista elkészítéséhez a
2021-es adatokat vesszük alapul, amelyek – figyelem! – változhatnak.
Ha a táblázatban közölt adatokhoz képest változást tapasztal, kérjük, információit továbbítsa
a marton@mkfe.hu levelezési címre. Segítségét köszönjük!
Tilalmi
időszak

Dátum

Ország

Augusztus 1.,

CH – Svájc

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

06.00–10.00

CH – Svájc

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–05.00

hétfő
Augusztus 2.,
kedd

Augusztus 5.,
Péntek

BG – Bulgária

17.00–20.00

CZ – Cseh
Köztársaság

17.00–21.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányából
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Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

15.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.

Augusztus 5.,
Péntek

GR – Görögország

••• A8-as autópálya (Athén - Patra) Patra
felé, az Elefsina díjfizető kaputól (26 + 500
km) Riói díjfizető kapuig (199 + 660 km);
••• A1-es autópálya (Athén – Thesszaloniki Evzoni), Thessaloniki irányába Agios Stefanos
(Kryoneri) csomópont (27 + 960 km) és Bralos
csomópont (203 + 065 km) között, Roditsa
csomóponttól (Lamia) (212 + 625 km) Rache
Fthiotidos csomópontig (242 + 479 km) és
Makrichori díjfizető kaputól (374 + 291 km) a
Leptokarya elágazásig (410 + 359 km);
••• Thessaloniki - N.Moudania országút, N.
Moudania irányában a Thermi-hídtól az N.
Moudania elágazásig (61,5 km);
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida)
Chalkida irányába az A1-es autópálya (65 +
820 km) és a Chalkida-híd (12 + 300 km)
16.00–21.00
kereszteződése között;
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
••• A5-ös autópálya (Jóniai út) a „Charilaos
Trikoupis” híd (0 + 000 km) és a Jón út vége
(200 + 991 km) között
••• Az A7-es autópálya (Peloponissos
középső része) Kalamata irányába, a Corinth
autópálya (85 + 300 km) és a Sparti kör
kereszteződés (240 + 800 km) között
(Kalamata kerületi út)
••• A71-es autópálya (Lefktro - Sparti) Sparti
irányába a Lefktro autópálya (0 + 000 km) és
Sparti autópálya (45 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út az
Antirio irányába

HR – Horvátország

14.00–23.00
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I – Olaszország

P – Portugália
Augusztus 5.,
péntek

16.00–22.00
Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

18.00–22.00

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

A – Ausztria

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

15.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

Augusztus 6.,
szombat

07.00–13.00

D – Németország

Nyári korlátozás, az útszakaszok listája
elérhető a táblázat alján

07.00–20.00

F – Franciaország

Az ország egész területén

07.00–19.00

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
GR – Görögország

••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
H – Magyarország*

15.00–24.00
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HR – Horvátország

04.00–14.00

I – Olaszország

08.00–22.00

L – Luxemburg

Augusztus 6.,
szombat

RO – Románia

Franciaország irányába

21.30–24.00

Németország irányába

23.30–24.00

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

PL – Lengyelország

08.00–14.00

SK – Szlovákia

07.00–19.00
A főbb útvonalakon

SLO – Szlovénia

A – Ausztria

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane
Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

BG – Bulgária
CH – Svájc

Augusztus 7.,
vasárnap

08.00–13.00

06.00–16.00

00.00–22.00
14.00–20.00

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

13.00–22.00

D – Németország

00.00–22.00
Az ország egész területén

00.00–22.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon

00.00–24.00

FL – Liechtenstein

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

GR – Görögország

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.
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••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.

••• A8-as autópálya (Athén - Patra) Patra
felé, az Elefsina díjfizető kaputól (26 + 500
km) Riói díjfizető kapuig (199 + 660 km);
••• A1-es autópálya (Athén – Thesszaloniki Evzoni), Thessaloniki irányába Agios Stefanos
(Kryoneri) csomópont (27 + 960 km) és Bralos
csomópont (203 + 065 km) között, Roditsa
csomóponttól (Lamia) (212 + 625 km) Rache
Fthiotidos csomópontig (242 + 479 km) és
Makrichori díjfizető kaputól (374 + 291 km) a
Leptokarya elágazásig (410 + 359 km);
••• Thessaloniki - N.Moudania országút, N.
Moudania irányában a Thermi-hídtól az N.
Moudania elágazásig (61,5 km);
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida)
Chalkida irányába az A1-es autópálya (65 +
820 km) és a Chalkida-híd (12 + 300 km)
15.00–22.00
kereszteződése között;
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
••• A5-ös autópálya (Jóniai út) a „Charilaos
Trikoupis” híd (0 + 000 km) és a Jón út vége
(200 + 991 km) között
••• Az A7-es autópálya (Peloponissos
középső része) Kalamata irányába, a Corinth
autópálya (85 + 300 km) és a Sparti kör
kereszteződés (240 + 800 km) között
(Kalamata kerületi út)
••• A71-es autópálya (Lefktro - Sparti) Sparti
irányába a Lefktro autópálya (0 + 000 km) és
Sparti autópálya (45 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út az
Antirio irányába

Augusztus 7.,
vasárnap

H – Magyarország*

00.00–22.00
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12.00–23.00
HR – Horvátország

Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2.
06.00–22.00
főúton

I – Olaszország
L – Luxemburg

P – Portugália
Augusztus 7.,
vasárnap

07.00–22.00
Franciaország irányába

00.00–21.45

Németország irányába

00.00–21.45

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

RO – Románia

08.00–22.00
7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

SK – Szlovákia

00.00–22.00
A főbb útvonalakon

SLO – Szlovénia

Augusztus 8.,
hétfő

F – Franciaország

00.00–24.00

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane
Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

BG – Bulgária

08.00–22.00

08.00–22.00

06.00–10.00
17.00–20.00
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CZ – Cseh
Köztársaság
F – Franciaország

17.00–21.00
Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányából

16.00–21.00

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

Augusztus 12.,
péntek

••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

15.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.

GR – Görögország
Augusztus 12.,
péntek

••• A8-as autópálya (Athén - Patra) Patra
felé, az Elefsina díjfizető kaputól (26 + 500
km) Riói díjfizető kapuig (199 + 660 km);
••• A1-es autópálya (Athén – Thesszaloniki Evzoni), Thessaloniki irányába Agios Stefanos
(Kryoneri) csomópont (27 + 960 km) és Bralos
csomópont (203 + 065 km) között, Roditsa
csomóponttól (Lamia) (212 + 625 km) Rache
Fthiotidos csomópontig (242 + 479 km) és
Makrichori díjfizető kaputól (374 + 291 km) a
Leptokarya elágazásig (410 + 359 km);
••• Thessaloniki - N.Moudania országút, N.
Moudania irányában a Thermi-hídtól az N.
Moudania elágazásig (61,5 km);
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida)
16.00–21.00
Chalkida irányába az A1-es autópálya (65 +
820 km) és a Chalkida-híd (12 + 300 km)
kereszteződése között;
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
••• A5-ös autópálya (Jóniai út) a „Charilaos
Trikoupis” híd (0 + 000 km) és a Jón út vége
(200 + 991 km) között
••• Az A7-es autópálya (Peloponissos
középső része) Kalamata irányába, a Corinth
autópálya (85 + 300 km) és a Sparti kör
kereszteződés (240 + 800 km) között
(Kalamata kerületi út)
••• A71-es autópálya (Lefktro - Sparti) Sparti
irányába a Lefktro autópálya (0 + 000 km) és
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Sparti autópálya (45 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út az
Antirio irányába
HR – Horvátország

15.00–23.00

I – Olaszország

16.00–22.00

P – Portugália
Augusztus 12.,
péntek

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

18.00–22.00

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

A – Ausztria

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

15.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

07.00–13.00

D – Németország

Nyári korlátozás, az útszakaszok listája
elérhető a táblázat alján

07.00–20.00

F – Franciaország

Az ország egész területén

07.00–19.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Augusztus 13.,
szombat

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.

GR – Görögország

Augusztus 13.,
szombat

••• A8-as autópálya (Athén - Patra) Patra
felé, az Elefsina díjfizető kaputól (26 + 500
km) Riói díjfizető kapuig (199 + 660 km);
••• A1-es autópálya (Athén – Thesszaloniki Evzoni), Thessaloniki irányába Agios Stefanos
(Kryoneri) csomópont (27 + 960 km) és Bralos
csomópont (203 + 065 km) között, Roditsa
csomóponttól (Lamia) (212 + 625 km) Rache
Fthiotidos csomópontig (242 + 479 km) és
Makrichori díjfizető kaputól (374 + 291 km) a
Leptokarya elágazásig (410 + 359 km);
••• Thessaloniki - N.Moudania országút, N.
Moudania irányában a Thermi-hídtól az N.
Moudania elágazásig (61,5 km);
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida)
Chalkida irányába az A1-es autópálya (65 +
820 km) és a Chalkida-híd (12 + 300 km)
08.00–13.00
kereszteződése között;
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
••• A5-ös autópálya (Jóniai út) a „Charilaos
Trikoupis” híd (0 + 000 km) és a Jón út vége
(200 + 991 km) között
••• Az A7-es autópálya (Peloponissos
középső része) Kalamata irányába, a Corinth
autópálya (85 + 300 km) és a Sparti kör
kereszteződés (240 + 800 km) között
(Kalamata kerületi út)
••• A71-es autópálya (Lefktro - Sparti) Sparti
irányába a Lefktro autópálya (0 + 000 km) és
Sparti autópálya (45 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út az
Antirio irányába

H – Magyarország*

15.00–24.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

HR – Horvátország

04.00–14.00

I – Olaszország

08.00–22.00

L – Luxemburg

P – Portugália

Franciaország irányába

21.30–24.00

Németország irányába

23.30–24.00

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország
Augusztus 13.,
szombat
RO – Románia

08.00–14.00
7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

SK – Szlovákia

07.00–19.00
A főbb útvonalakon

SLO – Szlovénia

Augusztus 14.,
vasárnap

A – Ausztria

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane
Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

BG – Bulgária
CH – Svájc

00.00–24.00

08.00–13.00

06.00–16.00

00.00–22.00
14.00–20.00

3,5 tonna megengedett össztömeg felett
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00.00–24.00

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

CZ – Cseh
Köztársaság

13.00–22.00

D – Németország

00.00–22.00
Az ország egész területén

00.00–24.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon

00.00–24.00

FL – Liechtenstein

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
Augusztus 14.,
vasárnap

GR – Görögország

••• A8-as autópálya (Athén - Patra) Patra
felé, az Elefsina díjfizető kaputól (26 + 500
km) Riói díjfizető kapuig (199 + 660 km);
••• A1-es autópálya (Athén – Thesszaloniki Evzoni), Thessaloniki irányába Agios Stefanos
(Kryoneri) csomópont (27 + 960 km) és Bralos
csomópont (203 + 065 km) között, Roditsa
csomóponttól (Lamia) (212 + 625 km) Rache
Fthiotidos csomópontig (242 + 479 km) és
Makrichori díjfizető kaputól (374 + 291 km) a
Leptokarya elágazásig (410 + 359 km);
15.00–22.00
••• Thessaloniki - N.Moudania országút, N.
Moudania irányában a Thermi-hídtól az N.
Moudania elágazásig (61,5 km);
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida)
Chalkida irányába az A1-es autópálya (65 +
820 km) és a Chalkida-híd (12 + 300 km)
kereszteződése között;
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
••• A5-ös autópálya (Jóniai út) a „Charilaos
Trikoupis” híd (0 + 000 km) és a Jón út vége
(200 + 991 km) között
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

GR – Görögország

••• Az A7-es autópálya (Peloponissos
középső része) Kalamata irányába, a Corinth
autópálya (85 + 300 km) és a Sparti kör
kereszteződés (240 + 800 km) között
(Kalamata kerületi út)
••• A71-es autópálya (Lefktro - Sparti) Sparti
irányába a Lefktro autópálya (0 + 000 km) és
Sparti autópálya (45 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út az
Antirio irányába

H – Magyarország*

00.00–22.00
12.00–23.00

HR – Horvátország
Augusztus 14.,
vasárnap

Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2.
06.00–22.00
főúton
I – Olaszország

07.00–22.00

Franciaország irányába

00.00–24.00

L – Luxemburg
Németország irányába

P – Portugália

00.00–21.30
23.30–24.00

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

08.00–22.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Augusztus 14.,
vasárnap

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

7,5 tonna feletti járművekre, a következő
szakaszokon: Bukarest (A2 kereszteződés–
Bukarest körgyűrű) – Fundulea – Lehliu –
Fetesti – Cernavoda – Konstanca (A2–A4
kereszteződés); Pitesti (DN7–DN7C
kereszteződés – Ramnicu Valcea – Vestem
(DN7–DN1 kereszteződés); Agigea (DN39–
DN39A kereszteződés) – Mangalia (fel/lehajtó)

16.00–22.00

SK – Szlovákia

SLO – Szlovénia

Augusztus 15.,
hétfő

A – Ausztria

F – Franciaország

00.00–22.00
A főbb útvonalakon

08.00–22.00

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane

08.00–22.00

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

00.00–22.00

Az ország egész területén

00.00–22.00

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon

00.00–24.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

GR – Görögország

Augusztus 15.,
hétfő

••• A8-as autópálya (Athén - Patras), Athén
irányba, a Rió díjfizetőkaputól (199 + 660 km)
az Elefsina díjfizetőkapuig (26 + 500 km);
••• A1-es autópálya (Athén - Szaloniki –
Evzoni), Athén iránya, Leptokarya csomópont
(410 + 359 km) és Makrichori díjfizetőkapuig
(km374 + 291), Raches Fthiotidos elágazástól
Roditsa elágazásig (Lamia) (212 + 625 km),
valamint Bralos csomópont (203 + 065 km) és
Agios között Stefanos (Kryoneri) csomópont
(27 + 960 km);
••• N. Moudania - Thessaloniki nemzeti út
Thessaloniki irányába, az N. Moudania
elágazástól (61,5 km) a Thermi-hídig;
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida),
Schimatari irányába, a Chalkida-híd (12 + 300 16.00–23.00
km) és az A1-es autópálya kereszteződése
között (65 + 820 km);
••• Kavala - Thessaloniki országút,
Thessaloniki irányába, Leon Amfipoli (97 +
550 km) és 11 km (11 + 340 km) között;
••• A5-ös autópálya (Jóniai út), Antirio
irányába, a Jón út vége (200 + 991 km) és a
„Charilaos Trikoupis” híd (0 + 000 km) között;
••• A7-es autópálya (Közép-Peloponissos),
Athén irányába, a Sparti csomópont (240 +
800 km) (Kalamata kerületi út) és a Corinth
autópálya (85 + 300 km) között
••• A71-es autópálya (Leftro - Sparti), Lefktro
irányába, a Sparti autópálya (45 + 000 km) és
Lefktro autópálya (0 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út,
Ioannina irányába

HR – Horvátország

14.00–23.00

I – Olaszország

07.00–22.00

L – Luxemburg
P – Portugália

Franciaország irányába

00.00–21.45

Németország irányába

00.00–21.45

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10

18.00–21.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

P – Portugália

Augusztus 15.,
hétfő

Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto –
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

RO – Románia

SLO – Szlovénia

Augusztus 16.,
kedd
Augusztus
19.,péntek

F – Franciaország

08.00–22.00
7,5 tonna feletti járművekre, a következő
szakaszokon: Bukarest (A2 kereszteződés–
Bukarest körgyűrű) – Fundulea – Lehliu –
Fetesti – Cernavoda – Konstanca (A2–A4
kereszteződés); Pitesti (DN7–DN7C
kereszteződés – Ramnicu Valcea – Vestem
(DN7–DN1 kereszteződés); Agigea (DN39–
DN39A kereszteződés) – Mangalia (fel/lehajtó)

06.00–22.00

A főbb útvonalakon

08.00–22.00

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane

08.00–22.00

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

06.00–10.00

BG – Bulgária

17.00–20.00

CZ – Cseh
Köztársaság

17.00–21.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányából
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16.00–21.00

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

15.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

Augusztus
19.,péntek

GR – Görögország

••• A8-as autópálya (Athén - Patras), Athén
irányba, a Rió díjfizetőkaputól (199 + 660 km)
az Elefsina díjfizetőkapuig (26 + 500 km);
••• A1-es autópálya (Athén - Szaloniki –
Evzoni), Athén iránya, Leptokarya csomópont
(410 + 359 km) és Makrichori díjfizetőkapuig
(km374 + 291), Raches Fthiotidos elágazástól
Roditsa elágazásig (Lamia) (212 + 625 km),
valamint Bralos csomópont (203 + 065 km) és
Agios között Stefanos (Kryoneri) csomópont
(27 + 960 km);
••• N. Moudania - Thessaloniki nemzeti út
Thessaloniki irányába, az N. Moudania
elágazástól (61,5 km) a Thermi-hídig;
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida),
Schimatari irányába, a Chalkida-híd (12 + 300 16.00–21.00
km) és az A1-es autópálya kereszteződése
között (65 + 820 km);
••• Kavala - Thessaloniki országút,
Thessaloniki irányába, Leon Amfipoli (97 +
550 km) és 11 km (11 + 340 km) között;
••• A5-ös autópálya (Jóniai út), Antirio
irányába, a Jón út vége (200 + 991 km) és a
„Charilaos Trikoupis” híd (0 + 000 km) között;
••• A7-es autópálya (Közép-Peloponissos),
Athén irányába, a Sparti csomópont (240 +
800 km) (Kalamata kerületi út) és a Corinth
autópálya (85 + 300 km) között
••• A71-es autópálya (Leftro - Sparti), Lefktro
irányába, a Sparti autópálya (45 + 000 km) és
Lefktro autópálya (0 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út,
Ioannina irányába
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

P – Portugália

Augusztus
19.,péntek

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

18.00–22.00

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

A – Ausztria

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

15.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

07.00–13.00

D – Németország

Nyári korlátozás, az útszakaszok listája
elérhető a táblázat alján

07.00–20.00

F – Franciaország

Az ország egész területén

07.00–19.00

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

Augusztus 20.,
szombat
GR – Görögország

••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
H – Magyarország*

08.00–24.00

HR – Horvátország

04.00–14.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

I – Olaszország
L – Luxemburg

RO – Románia
Augusztus 20.,
szombat

08.00–16.00
Franciaország irányába

21.30–24.00

Németország irányába

23.30–24.00

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

PL – Lengyelország

08.00–14.00

SK – Szlovákia

07.00–19.00

SLO – Szlovénia

A – Ausztria

A főbb útvonalakon

08.00–13.00

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane

06.00–16.00

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

00.00–22.00

BG – Bulgária
CH – Svájc

Augusztus 21.,

14.00–20.00
3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

13.00–22.00

D – Németország

00.00–22.00
Az ország egész területén

00.00–22.00

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon

00.00–24.00

FL – Liechtenstein

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

GR – Görögország

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

Vasárnap

••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.
••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
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08.00–22.00

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• A8-as autópálya (Athén - Patras), Athén
irányba, a Rió díjfizetőkaputól (199 + 660 km)
az Elefsina díjfizetőkapuig (26 + 500 km);
••• A1-es autópálya (Athén - Szaloniki –
Evzoni), Athén iránya, Leptokarya csomópont
(410 + 359 km) és Makrichori díjfizetőkapuig
(km374 + 291), Raches Fthiotidos elágazástól
Roditsa elágazásig (Lamia) (212 + 625 km),
valamint Bralos csomópont (203 + 065 km) és
Agios között Stefanos (Kryoneri) csomópont
(27 + 960 km);
••• N. Moudania - Thessaloniki nemzeti út
Thessaloniki irányába, az N. Moudania
elágazástól (61,5 km) a Thermi-hídig;
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida),
Schimatari irányába, a Chalkida-híd (12 + 300 15.00–22.00
km) és az A1-es autópálya kereszteződése
között (65 + 820 km);
••• Kavala - Thessaloniki országút,
Thessaloniki irányába, Leon Amfipoli (97 +
550 km) és 11 km (11 + 340 km) között;
••• A5-ös autópálya (Jóniai út), Antirio
irányába, a Jón út vége (200 + 991 km) és a
„Charilaos Trikoupis” híd (0 + 000 km) között;
••• A7-es autópálya (Közép-Peloponissos),
Athén irányába, a Sparti csomópont (240 +
800 km) (Kalamata kerületi út) és a Corinth
autópálya (85 + 300 km) között
••• A71-es autópálya (Leftro - Sparti), Lefktro
irányába, a Sparti autópálya (45 + 000 km) és
Lefktro autópálya (0 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út,
Ioannina irányába

Augusztus 21.,
vasárnap

H – Magyarország*

00.00–22.00
12.00–23.00

HR – Horvátország

Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2.
06.00–22.00
főúton

I – Olaszország

07.00–22.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

L – Luxemburg

P – Portugália

Augusztus 21.,
vasárnap

Franciaország irányába

00.00–21.45

Németország irányába

00.00–21.45

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

RO – Románia

08.00–22.00
7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

SK – Szlovákia

SLO – Szlovénia

Augusztus 22.,
hétfő

F – Franciaország

00.00–24.00

00.00–22.00
A főbb útvonalakon

08.00–22.00

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane

08.00–22.00

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

06.00–10.00

BG – Bulgária

17.00–20.00

Augusztus 26.,

CZ – Cseh
Köztársaság

17.00–21.00

péntek

F – Franciaország

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányából
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16.00–21.00

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

15.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya,
Kavala irányába a 11 km (11 + 340 km) és a
Leon Amfipoli csomópont (97 + 550 km)
között.
Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:

Augusztus 26.,
péntek

GR – Görögország

••• A8-as autópálya (Athén - Patras), Athén
irányba, a Rió díjfizetőkaputól (199 + 660 km)
az Elefsina díjfizetőkapuig (26 + 500 km);
••• A1-es autópálya (Athén - Szaloniki –
Evzoni), Athén iránya, Leptokarya csomópont
(410 + 359 km) és Makrichori díjfizetőkapuig
(km374 + 291), Raches Fthiotidos elágazástól
Roditsa elágazásig (Lamia) (212 + 625 km),
valamint Bralos csomópont (203 + 065 km) és
Agios között Stefanos (Kryoneri) csomópont
(27 + 960 km);
••• N. Moudania - Thessaloniki nemzeti út
Thessaloniki irányába, az N. Moudania
elágazástól (61,5 km) a Thermi-hídig;
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida), 16.00–21.00
Schimatari irányába, a Chalkida-híd (12 + 300
km) és az A1-es autópálya kereszteződése
között (65 + 820 km);
••• Kavala - Thessaloniki országút,
Thessaloniki irányába, Leon Amfipoli (97 +
550 km) és 11 km (11 + 340 km) között;
••• A5-ös autópálya (Jóniai út), Antirio
irányába, a Jón út vége (200 + 991 km) és a
„Charilaos Trikoupis” híd (0 + 000 km) között;
••• A7-es autópálya (Közép-Peloponissos),
Athén irányába, a Sparti csomópont (240 +
800 km) (Kalamata kerületi út) és a Corinth
autópálya (85 + 300 km) között
••• A71-es autópálya (Leftro - Sparti), Lefktro
irányába, a Sparti autópálya (45 + 000 km) és
Lefktro autópálya (0 + 000 km) között
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út,
Ioannina irányába

P – Portugália
Augusztus 26.,
péntek

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

18.00–22.00

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

A – Ausztria

Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

15.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság
D – Németország
Augusztus 27.,
szombat
F – Franciaország

07.00–13.00
Nyári korlátozás, az útszakaszok listája
elérhető a táblázat alján

07.00–20.00

Az ország egész területén

22.00–24.00

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányából

10.00–18.00
és 22.00–
24.00

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

22.00–24.00
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Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
GR – Görögország

••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya, Kavala
irányába a 11 km (11 + 340 km) és a Leon
Amfipoli csomópont (97 + 550 km) között.
H – Magyarország*

15.00–24.00

HR – Horvátország

04.00–14.00

I – Olaszország

08.00–22.00

L – Luxemburg

Augusztus 27.,
szombat

RO – Románia

Franciaország irányába

21.30–24.00

Németország irányába

23.30–24.00

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

00.00–24.00

PL – Lengyelország

08.00–14.00

SK – Szlovákia

07.00–19.00
A főbb útvonalakon

SLO – Szlovénia

A – Ausztria

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane
Járművek pótkocsival, ha a vontató vagy a
pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3,5 tonnát meghaladja

BG – Bulgária
CH – Svájc

Augusztus 28.,
vasárnap

08.00–13.00

06.00–16.00

00.00–22.00
14.00–20.00

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

CZ – Cseh
Köztársaság

13.00–22.00

D – Németország

00.00–22.00

F – Franciaország

Az ország egész területén
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00.00–22.00

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete – KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK KIADVÁNYA
A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, az MKFE előzetes írásbeli hozzájárulása, és a forrás
megjelölése nélkül közzétenni, sokszorosítani, saját weboldalon megosztani, illetve MKFE tagsággal
nem rendelkezők számára hozzáférhetővé tenni tilos! Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jog
megsértése jogi következményeket vonhat maga után.

FL – Liechtenstein

Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon

00.00–24.00

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

00.00–24.00

Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
••• Ioannina – Arta – Antirio között, mindkét
irányban.

08.00–22.00

••• Thesszaloniki - Kavala autópálya,
Kavala irányába a 11 km (11 + 340 km) és a
Leon Amfipoli csomópont (97 + 550 km)
között.
Egyes útszakaszokon a 1,5 tonna raksúlyú
járművek esetén:
Augusztus 28.,
vasárnap

GR – Görögország

••• A8-as autópálya (Athén - Patras), Athén
irányba, a Rió díjfizetőkaputól (199 + 660 km)
az Elefsina díjfizetőkapuig (26 + 500 km);
••• A1-es autópálya (Athén - Szaloniki –
Evzoni), Athén iránya, Leptokarya csomópont
(410 + 359 km) és Makrichori díjfizetőkapuig
(km374 + 291), Raches Fthiotidos elágazástól
Roditsa elágazásig (Lamia) (212 + 625 km),
valamint Bralos csomópont (203 + 065 km) és
Agios között Stefanos (Kryoneri) csomópont
(27 + 960 km);
••• N. Moudania - Thessaloniki nemzeti út
Thessaloniki irányába, az N. Moudania
15.00–22.00
elágazástól (61,5 km) a Thermi-hídig;
••• A11-es autópálya (Schimatari - Chalkida),
Schimatari irányába, a Chalkida-híd (12 + 300
km) és az A1-es autópálya kereszteződése
között (65 + 820 km);
••• Kavala - Thessaloniki országút,
Thessaloniki irányába, Leon Amfipoli (97 +
550 km) és 11 km (11 + 340 km) között;
••• A5-ös autópálya (Jóniai út), Antirio
irányába, a Jón út vége (200 + 991 km) és a
„Charilaos Trikoupis” híd (0 + 000 km) között;
••• A7-es autópálya (Közép-Peloponissos),
Athén irányába, a Sparti csomópont (240 +
800 km) (Kalamata kerületi út) és a Corinth
autópálya (85 + 300 km) között
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••• A71-es autópálya (Leftro - Sparti), Lefktro
irányába, a Sparti autópálya (45 + 000 km) és
Lefktro autópálya (0 + 000 km) között
••• Ioannina - Arta - Antirio nemzeti út,
Ioannina irányába
H – Magyarország*

00.00–22.00
12.00–23.00

HR – Horvátország

Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2.
06.00–22.00
főúton

I – Olaszország
L – Luxemburg

Augusztus 28.,

P – Portugália

vasárnap

07.00–22.00
Franciaország irányába

00.00–21.45

Németország irányába

00.00–21.45

Veszélyes árut szállító járművekre bizonyos
útszakaszokon: EN6 Lisbon – Cascais; EN10
Infantado – Vila Franca de Xira; EN14 Maia –
Braga; EN15 Porto – Campo (A4); EN105
Porto – Alfena (az IC24 kereszteződésnél); IC1
Coimbroes – Miramar; EN209 Porto –
Gondomar; EN209 (ER) Gondomar – Valongo;
IC2 (EN1) Alenquer – Carvalhos; EN13 Porto – 18.00–21.00
Vianado Castelo; EN1 Carvalhos – Vila Nova
de Gaia (Santo Ovidio); EN101 Braga – Vila
Verde; EN125 (ER) Lagos – Sao Joao da Venda;
IC4 (EN125) Sao Joao da Venda – Faro; EN125
Faro – Olhao; EN125 (ER) Olhao – Pinheira
kereszteződés; EN222 Porto –
Crestuma/Lever autópálya-fizetőkapu

PL – Lengyelország

RO – Románia

08.00–22.00
7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

SK – Szlovákia
SLO – Szlovénia

00.00–24.00

00.00–22.00
A főbb útvonalakon
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Augusztus 29.,

F – Franciaország

hétfő

A következő útszakaszokon: A1–E61/70
Ljubljana – Koper; A3–E70 Divaca (Gabrk) –
Fernetici (Fernetti); H5–E751 Skofije – Koper;
G1–11 Koper – Dragonja; G1–6 Postojna –
Jelsane
Ile-de-France területén bizonyos
útszakaszokon Párizs irányába

SK – Szlovákia

06.00–10.00
00.00–22.00

7,5 tonna feletti járművekre az ország egész
területén, kivétel a zöld „L” (Lärmschutz)
táblával rendelkező gépjárművek

A hét minden
napján

08.00–22.00

22.00–05.00

A – Ausztria
7,5 tonna feletti járművekre vonatkozó nyári
korlátozás július 2., és augusztus 27. között,
bizonyos útszakaszokon

Június 15. és
szeptember
15. között,
péntekenként
BG – Bulgária

MKFE
weboldaláról,
ide kattintva
elérhető a
teljes lista

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: I-1 Rebarkovo – Botevgrad,
mindkét irányba; I-1 Blagoevgrad – Kresna
határátkelő-pont, mindkét irányba; I-5 Ruse –
Biala, mindkét irányba; I-9 Varna – Burgasz,
mindkét irányba; II-99 Burgasz – Tsarevo,
mindkét irányba

17.00–20.00

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Trakia autópálya, Szófia –
Plovdid szakasz, Plovdid irányába

18.00–20.00

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Hemus autópálya, Szófia – I-4
főút szakasz, mindkét irányba
12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Struma autópálya, Szófia –
Simitli, Kulata irányába
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Június 15. és
BG – Bulgária
szeptember
15. között,
vasárnaponké
nt

BG – Bulgária

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: I-1 Rebarkovo – Botevgrad,
mindkét irányba; I-1 Blagoevgrad – Kresna
határátkelőpont, mindkét irányba; I-5 Ruse –
Biala, mindkét irányba; I-9 Varna – Burgasz,
mindkét irányba; II-99 Burgasz – Tsarevo,
mindkét irányba

14.00–20.00

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Trakia autópálya, Plovdid –
Szófia szakasz, Szófia irányába

16.00–20.00

12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Struma autópálya, Sandanski – 16.00–20.00
Kresna, Szófia irányába
12 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: Maritsa autópálya, Svilengrad
– Trakia autópálya között

16.00–20.00

A hét minden
napján

CH – Svájc

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

22.00–05.00

A hét minden
napján

FL – Liechtenstein

3,5 tonna megengedett össztömeg felett

22.00–05.00

A1 Az Erfrral autópálya-kereszteződéstől a Leverkusen-West
autópálya-kereszteződésen keresztül Wuppertal, Kamener
Kreuz, Münster a Lohne/Dinklage elágazásig
A2 Oberhausen autópálya-kereszteződéstől Bad Oeynhausen
autópálya-csomópontig
Nyári
korlátozás
július 1-től
augusztus 31ig,
07.00–20.00
szombatonké
nt

D – Németország

A3 Oberhausen autópálya-kereszteződéstől Köln-Ost autópálya
csomópontig, Mönchhof-tól a Frankurter Kreuz-on keresztül
Nürnberg csomópontig
A5 A Darmstadt csomóponttól a Karlsruhe-Dél elágazásig, és az
Offenburg-csomóponttól Neuchatel autópálya-háromszögig
A6 Schwetzingen-Hockenheim csatlakozási ponttól NürnbergSüd autópálya-kereszteződésig
A7 Schleswig/Jagel csatlakozási ponttól Hamburg-SchnelsenNord csatlakozási pontig, Soltau-Dél csomóponttól Göttingen–
Nord elágazásig; Schweinfurt/Werneck csomópontjától
Biebelried autópálya-kereszteződés, Ulm/Elchingen autópályakereszteződés és Allgäu irányon át Füssen államhatárig
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A8 Karlsruhe csomóponttól a München-Obermenzing
csatlakozási pontig és a München-Ramersdorf csatlakozási
ponttól Bad Reichenhall csatlakozási pontig
A9/E51 Berliner Ring-től (Leipzig leágazás/Potsdam csomópont)
München-Schwabing csatlakozási pontig
A10 Berliner Ring, kivéve a Berlin-Spandautól Havelland-on
keresztül Oranienburg csomópontig tartó szakaszt és a Spreeau
- Werder csomópontig tartó szakaszt
A45 Dortmund-Süd autópálya-kereszteződéstől
Westhofener és Gambacher kereszteződésen keresztül
Seligenstädter csomópontig
D – Németország

Nyári
korlátozás
július 1-től
augusztus 31ig,
07.00–20.00
szombatonké
nt

A 61 Meckenheim autópálya-kereszteződéstől Koblenz
autópálya-kereszteződésen keresztül Hockenheim autópályakereszteződésig
A81 Stuttgart-Zuffenhausen kereszteződéstől Gärtringen
csatlakozási pontig,
A92 München -Feldmoching csomóponttól Oberschleißheim
csatlakozási pontig és a Neufahrn autópálya-kereszteződéstől
Erding csatlakozási pontig
A93 Inntal csomóponttól Reischenhart csatlakozási pontig
A99 München-Délnyugat csomóponttól München-Nyugat
csomóponton és München–Nord, München-Allach, MünchenFeldmoching, München-Ost autópálya-kereszteződésen
keresztül München-Süd és München/Eschenried autópályakereszteződésen keresztül
A215 Bordesholm csomóponttól Blumenthal csatlakozási
pontig
A831 Stuttgart-Vaihingen csatlakozási ponttól Stuttgart
autópálya-kereszteződésig
A980 Allgäu autópálya-kereszteződéstől Waltenhofen
csatlakozási pontig
A995 Sauerlach csatlakozási ponttól München-Süd autópályakereszteződésig
B31 Az A98 Stockach-Ost csatlakozási pontjától az
A96 Sigmarszell csatlakozási pontjáig
B96/E251 Neubrandenburg körgyűrűtől Berlinig
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Május 23. és I – Olaszország
szeptember 6.
között,
minden
szombat és
vasárnap

7,5 tonna megengedett össztömeg feletti,
veszélyes árut szállító (ADR 1. és 7. osztályok)
járművekre

08.00–24.00

A hét minden
napján

P – Portugália

3,5 tonna feletti, veszélyes árut szállító
járművekre az Április 25. (Tagus) hídon

05.00–02.00

Hétfő és
csütörtök
között

RO – Románia

7,5 tonna feletti járművekre bizonyos
útszakaszokon: DN1, km 17+900 (Otopeni
városhatár) – Ploiesti (DN1–DN1A
kereszteződés); Ploiesti (DN1–DN1B
kereszteződés) – Brassó (DN1–DN1A
kereszteződés)

06.00–22.00

RO – Románia: nyári kiegészítő korlátozások
Tilalom: Az A2 gyorsforgalmi úton a korlátozás a 3,5 tonnánál nagyobb
megengedett össztömegű áruszállító járművekre/szerelvényekre
vonatkozik
Út Terület

Irány

Ünnepnap Ünnepnap Tilalom alá eső napok és
előtti nap
Tilalmi Péntek Szombat Vasárnap
időszak

A2* Bukarest (A2 - Bukarest Bukarest
Constanta
körgyűrű
kereszteződés) Constanta – Fundulea – Bukarest
Lehliu (A2 Fetesti DN3
kereszteződés) Cernavoda
16.00 –
– Fetesti (A2 22.00
DN3B
kereszteződés)
– Cernavoda
(A2 - DN3
kereszteződés)
– Murfatlar
(A2 - DN3
kereszteződés)

6.00 –
22.00
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12.00
6.00 –
–
14.00
24.00

-

-

-

12.00 –
24.00

-

-

12.00 –
24.00

Július 1augusztus
31
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DN Pitesti (kijárat) Mindkét
7 – Ramnicu
irányban
Valcea –
Vestem (DN7 DN1
kereszteződés)

16.00 –
22.00

DN Agigea – (DN Mindkét
39 39 - DN 39A irányban
kereszteződés)
– Mangalia
(bejárat)

16.00 –
22.00

DN Murfatlar (DN Murfatlar - 22C 22C – DN3
Cernavoda
kereszteződés)
– Cernavoda
(DN 22C – A2
kereszteződés)

6.00 –
22.00

Július 1augusztus
31

-

-

-

6.00 –
22.00

Július 1- 12.00 6.00 –
augusztus –
22.00
31
22.00

6.00 – 22.00

-

Július 1- augusztus
31

12.00 – 24.00

-

* A kivételek az MKFE honlapján, a főoldalon, a „Közlekedési korlátozások Magyarországon” felugró
ablakra kattintva érhetők el.
Szlovéniában a nem munkanapnak minősülő napokon is a munkaszüneti napokra érvényes
korlátozások vannak érvényben, amelyekre vonatkozóan nem kaptunk tájékoztatást.
Egyes országok bizonyos nagyvárosaiban, régióiban további korlátozások vannak érvényben, amelyek
az MKFE oldalán, a Külföldi információk menüpont alatt vagy ide kattintva alatt érhetők el.
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