ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Οχήματα

Εμπορευματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους άνω των 7,5
τόνων Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος

Περιοχή

σε όλο το οδικό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομους

Απαγόρευση

από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου
- από Σάββατο στις 15:00 μέχρι Κυριακή στις 22:00
- από τις 22:00 την παραμονή μιας επίσημης αργίας μέχρι τις 22:00
την ημέρα της αργίας
από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου
- από τις 22:00 την παραμονή των Κυριακών και των επίσημων
αργιών μέχρι τις 22:00 τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες
Σημ.: Όταν μία επίσημη αργία προηγείται ενός Σαββάτου ή μίας
Κυριακής εντός της χρονικής περιόδου α) ή μία Κυριακή εντός της
χρονικής περιόδου, β) οι οδικές απαγορεύσεις ισχύουν συνεχώς από
τις 08:00 την πρώτη μέρα μέχρι τις 22:00 την τελευταία μέρα.
Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου από 4 Νοεμβρίου μέχρι 1
Μαρτίου, οι προαναφερόμενες απαγορεύσεις δεν ισχύουν για
οχήματα EURO 3 ή παραπάνω που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Εξαιρέσεις

-

-

σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, σύμφωνα με την
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας στην οδική μεταφορά και την
προώθηση συνδυασμένης μεταφοράς
- οχήματα που ταξιδεύουν μεταξύ του σταθμού συνδυασμένης
μεταφοράς και της τοποθεσίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ή
- οχήματα που ταξιδεύουν μεταξύ του πιο κοντινού στο συνοριακό
σημείο διέλευσης σταθμού συνδυασμένης μεταφοράς και του
συνοριακού σημείου διέλευσης
ανθρωπιστικές βοήθειες (σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια),
οχήματα EURO 3 ή μεγαλύτερα που μεταφέρουν υγρό αέριο
οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, νωπού γάλακτος, νωπών
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-

-

-

-

-

γαλακτοκομικών προϊόντων, νωπού και κατεψυγμένου κρέατος
και κρεατοσκευασμάτων, λαχανικών, αυγών και άλλων ευπαθών
τροφίμων και οχήματα που ταξιδεύουν κενά και έχουν σχέση με
τέτοια μεταφορά
οχήματα που ταξιδεύουν από τα ουγγαρέζικα σύνορα στο
πλησιέστερο σημείο στάθμευσης όπως τους έχουν υποδείξει οι
αρχές,
κατά την διάρκεια των θερινών οδικών απαγορεύσεων, οχήματα
που ταξιδεύουν από τα σύνορα στην βάση τους στην Ουγγαρία ή
στο πρώτο σημείο εκφόρτωσης
οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εξοπλισμού ή
ζώων αναγκαία για καλλιέργεια, επιχείρηση ή αθλητικά γεγονότα
(συμπεριλαμβανομένης μεταφοράς σχετική με ραδιοφωνικές,
τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές εγγραφές),
οχήματα που διενεργούν μεταφορές εμπορευμάτων κινούμενα
προς και από σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμάνια ή αεροδρόμια
(μεταξύ της βάσης του παραλήπτη και του κοντινότερου
παρόμοιου σταθμού, λιμανιού ή αεροδρομίου) που φθάνουν ή
προωθούνται εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει η
απαγόρευση
όχημα τράκτορας EURO 3 ή μεγαλύτερο, με Μέγιστο
Επιτρεπόμενο Βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, που
ταξιδεύει χωρίς το ημι-ρυμουλκούμενό του.

Οι οδηγοί εμπορευματικών οχημάτων και τα ρυμουλκούμενά τους άνω των 7,5
τόνων που εξαιρούνται από τις οδικές απαγορεύσεις πρέπει να γνωρίζουν, ωστόσο, ότι
κατά την διάρκεια των θερινών οδικών απαγορεύσεων (1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου) οι
ακόλουθες διαδρομές μπορούν να μην χρησιμοποιηθούν:
-

Μ7 αυτοκινητόδρομος
κύριος δρόμος αρ.2 μεταξύ Budapest και Parassapuszta,
οδική αρτηρία 2Α,
κύριος δρόμος αρ.6 μεταξύ Dunaujvaros και Budapest,
κύριος δρόμος αρ.7,
κύριος δρόμος αρ.10 μεταξύ Dorog και Budapest,
κύριος δρόμος αρ.11 μεταξύ Esztergom και Budapest,
κύριος δρόμος αρ.12,
δρόμος αρ.1201,
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-

-

κύριος δρόμος αρ.51 από την διασταύρωσή του μέχρι τον κύριο
δρόμο 510 μέχρι το Domsod,
κύριος δρόμος αρ.71,
τα ακόλουθα τμήματα του κύριου δρόμου αρ.76:
- μεταξύ των κόμβων του με τον κύριο δρόμο αρ.71 και τον κύριο
δρόμο αρ.7,
- μεταξύ Zalaapati και του κύριου δρόμου αρ.71,
κύριος δρόμος αρ.55 μεταξύ Alsonyek και Baja,
κύριος δρόμος αρ.82 μεταξύ κύριου δρόμου αρ.8 και
Veszpremvarsany,
κύριος δρόμος αρ.84 μεταξύ Sumeg και του κύριου δρόμου
αρ.71,
κύριος δρόμος αρ.33 μεταξύ Dormand και Debrecen,
κύριος δρόμος αρ.86 μεταξύ Janossomorja και Nemesbod και
μεταξύ Kormend και Zalabaksa,
κύριος δρόμος αρ.37 μεταξύ Miskolc και Satoraljaujhely,
κύριος δρόμος αρ.38 από την διασταύρωσή του με τον κύριο
δρόμο αρ.37 στο Rakamaz.

Σημ.: Αιτήσεις για απαλλαγή παρέχονται από την Εθνική Αρχή Μεταφορών:
Nemzeti Kozlekedesi Hatosag
Pf 102
1389 Budapest Pf. 102
office@nkh.gov.hu
URL: www.nkh.hu
Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που να αποδεικνύουν την
απαλλαγή τους και πρέπει να τα παρουσιάσουν αν τους ζητηθεί από τις αρμόδιες
αρχές.
Επίσημες αργίες 2015
1 Ιανουαρίου
15 Μαρτίου
5 Απριλίου
6 Απριλίου
1 Μαΐου

Πρωτοχρονιά
Ημέρα επανάστασης
Κυριακή του Πάσχα
Δευτέρα του Πάσχα
Εργατική πρωτομαγιά
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24 Μαΐου
25 Μαΐου
20 Αυγούστου
23 Οκτωβρίου
1 Νοεμβρίου
25 Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου

Πεντηκοστή (Κυριακή)
Αγίου Πνεύματος
Εθνική γιορτή
Ημέρα Δημοκρατίας
Αγίων Πάντων
Χριστούγεννα
Αγίου Στεφάνου
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