
  2014-ben is balesetmentes közlekedést, biztonságos hazatérést kívánunk!

 

 

 

 



 



 



 



 

 

* MAGYAR  KAMIONSTOP – FONTOS  TUDNIVALÓK!  Mint minden évben, így idén november 4-től is 

kezdetét vette a kamionstop téli rendje: ez annyit tesz, hogy egész télen, pontosabban március 1-jéig a hétvégi és ünnepnapi 

közlekedési korlátozás Magyarországon nem vonatkozik a legalább EURO 3-as környezetvédelmi besorolású, nemzetközi 
forgalomban közlekedő tehergépkocsikra. 

           A „többi” 7,5 t össztömeg feletti tehergépjárműnek és járműszerelvénynek hazánkban szombatonként 22:00 órától vasárnap 
22:00 óra között kell megállniuk. Ettől eltérő rend lesz ÚJÉV ünnepe körül. Ezeket a fenti táblázat is részletezi, de az órarend 
honlapunk nyitóoldalán is mindig megtalálható a nagy, váltakozó képeknél. 

KIVÉTELEK MAGYARORSZÁGON. Januárra vonatkozóan a kivételek itthon nagy vonalakban a megszokottak: élő 

állat,  friss  tej, tejtermék, friss  és  fagyasztott hús, hústermék, friss pékáru, gyorsan  romló  élelmiszer,  tojás,  friss  zöldség-áru, 
valamint az ilyen rakományokért  üresen  közlekedő  tehergépkocsik  stb. A  közlekedési  korlátozás  alól  mentesülők  körét a 
190/2008-as kormányrendelet 5. §-a rögzíti, melyet mindig megtalál a www.mkfe.hu nyitóoldalán, szintén a nagy képeknél! 
FONTOS! Ha Ön romlandó élelmiszert szállít vagy fuvaroz, a menetokmányon mindenképpen legyen feltüntetve, hogy „romlandó” 
(külföldön angolul: „perishable”)! Szintén lényeges, hogy a mentességek egyes eseteiben a tehergépjármű vezetőjének menet- 

 

http://www.mkfe.hu/


okmányként a fedélzeten kell tartania a megbízó vagy a szállító által kitöltött iratot, azaz a kormányrendelet 4. melléklete szerinti 
tartalommal kiállított nyilatkozatot. 

„BIZONYOS ÚTVONALAK” ÉS KIVÉTELEK KÜLFÖLDÖN. Mint a fuvarszervezők már megszokták: 

az AutóKözlekedés című folyóiratunk mellékletében, a havi, táblázatos kamionstop-listában (terjedelmi okok miatt) nem tudjuk 
felsorolni az egyes országokban tilalom alá eső utakat, ezért azokat a lapban "bizonyos útszakaszok"-ként jelöljük. Ezen 
útszakaszok és kivételek részletesen és kibontva megtalálhatók, ha (kulcsszavas bejelentkezés után) Ön a honlapunk 
nyitóoldalának szürke fejlécénél az „MKFE-TUDÁSBÁZIS” menüpont „KÜLFÖLDI INFÓ” >> „KERESÉS” pontot választja, s ott az 
illető ország nevét a „Közlekedési korlátozások” témával párosítja össze. Közvetlen adatbázis-eléréshez katt ide: 

www.mkfe.hu/hu/mkfe-tudasbazis/kulfoldi-info/kereses.html 

 

 

Ezt a PDF-dokumentumot a 2013. december 17-én rendelkezésünkre álló adatok alapján készítettük. 
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