VÁLTOZÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK – A részletek, útvonalak és kivételek állandóan frissített listája megtekinthető (kulcsszavas
bejelentkezés után) az MKFE honlapján, a felső menüsor „Tudásbázis” – „Külföldi infók” pontjában. A magyarországi kamionstop részletei
mindig megtalálhatók az mkfe.hu nyitóoldalán is.

EURÓPAI TÁBLA – 2015. OKTÓBER

*MAGYAR KAMIONSTOP – FONTOS TUDNIVALÓK! Mint minden évben, így idén szeptember 1-jétől is
kezdetét vette a kamionstop őszi rendje: ez annyit tesz, hogy a 7,5 t össztömeg feletti belföldi ill. nemzetközi
viszonylatban közlekedő tehergépjárműveknek és járműszerelvényeknek szombatonként nem délután, hanem
csak szombat este, 22:00 órától kell megállniuk.

HAZA LEHET-E GURULNI A TELEPHELYIG? Sajnos nem. Ez a kedvezmény minden évben csak júliusra
és augusztusra vonatkozik. Szeptember 1-jétől a kamionstop már "megállj!"-t parancsol mind a belföldi, mind pedig a
nemzetközi forgalomban közlekedő nehéz-tehergépjárműveknek.

KIVÉTELEK MAGYARORSZÁGON — Októberre a kivételek itthon nagy vonalakban a megszokottak. Habár
volt kisebb jogszabályváltozás 2014 decemberének elején, azonban továbbra is mentességet élveznek az élő állatot,
friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást,

valamint friss, nyers, nem fagyasztott, nem szárított, nem feldolgozott zöldséget és gyümölcsöt, gabonát stb. szállító
— illetve ilyen szállítási cél érdekében a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában üresen
közlekedő — tehergépkocsik. A közlekedési korlátozás alól mentesülők körét a 190/2008-as kormányrendelet 5. §-a
rögzíti, melyet mindig megtalál a www.mkfe.hu nyitóoldalán, a nagy képeknél vagy közvetlenül itt (MEGNYITÁS »).
Ha Ön romlandó élelmiszert szállít vagy fuvaroz, a menetokmányon mindenképpen legyen feltüntetve, hogy
„romlandó” (külföldi utakon angolul: „perishable”)! Szintén lényeges, hogy a mentességek egyes eseteiben a sofőrnek
menetokmányként 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
A közlekedési korlátozások bármikor változhatnak, ezért javasoljuk, hogy útjuk előtt feltétlenül ellenőrizzék azokat!
A veszélyes árukra vonatkozó korlátozásokat külön jelöljük.
Az adatok tájékoztató jellegűek. Az MKFE a külföldi információkat összegyűjti, és lefordítva tagjai rendelkezésére
bocsátja, azonban azok esetleges hiányosságaiért és az ezekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
Az összeállítás az IRU és az IRU- tagegyesületek adatainak felhasználásával készült.

Ezt az elektronikus dokumentumot 2015.szeptember 15-én frissítettük utoljára.

