Braukšanas ierobežojumi
Ungārija 2018. gadā
Transporta līdzekļi:
Kravas transporta līdzekļi, lauksaimniecības traktori un to piekabes ar pilno masu
virs 7,5 t.
Darbības zona:
Visi valsts autoceļi un automaģistrāles.
Aizliegums ir spēkā:
No 1. jūlija līdz 31. augustam:
▪ no sestdienas plkst. 15.00, līdz svētdienas plkst. 22.00;
▪ no plkst. 22.00 svētku dienas priekšvakarā, līdz plkst. 22.00 svētku
dienā.
No 1. septembra līdz 30. jūnijam:
▪ no plkst. 22.00 dienu pirms svētdienām un valsts noteiktām svētku dienām,
līdz plkst. 22.00 svētdienā vai valsts noteiktā svētku dienā.
Piezīme: Periodā no 1.jūlija līdz 31.augustam, gadījumos, kad svētku diena ir pirms
sestdienas vai svētdienas, braukšanas ierobežojumi tiek piemēroti bez pārtraukuma no
pirmās dienas plkst. 08:00 līdz pēdējās dienas plkst. 22:00.
Periodā no 1.septembra līdz 30.jūnijam, gadījumos, kad svētku diena ir pirms
svētdienas, braukšanas ierobežojumi tiek piemēroti bez pārtraukuma no pirmās dienas
plkst. 08:00 līdz pēdējās dienas plkst. 22:00.
Ziemas periodā, no 4. novembra līdz 1. martam, augstākminētie braukšanas
ierobežojumi netiek piemēroti EURO 3 un augstākas kategorijas transportlīdzekļiem,
kuri veic starptautiskos autopārvadājumus.
Izņēmumi:
▪ armijai, policijai, nacionālās drošības dienestiem, cietumiem, ugunsdzēsējiem,
muitas iestādēm un civilās aizsardzības iestādēm, nacionālajām transporta
nozari regulējošajām institūcijām, avārijas dienestiem piederošie
transportlīdzekļi,
▪ kombinētā pārvadājuma veikšanas gadījumā, saskaņā ar līgumu starp ES un
Ungārijas Republiku, pie nosacījuma, ka tiek izmantots autotransports un
sekmēti kombinētie pārvadājumi:
- transportlīdzekļi, kuri pārvietojas starp kombinētā transporta terminālu
un iekraušanas vai izkraušanas vietu, vai
- transportlīdzekļi, kuri pārvietojas posmā starp kombinētā transporta
terminālu, kurš ir vistuvākais robežai un robežpārejas punktu.
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto dabas katastrofu gadījumos;
▪ transportlīdzekļi, ko izmanto avāriju un tehnisku problēmu gadījumos;
▪ humānās kravas transportējošie transportlīdzekļi (ar attiecīgo dokumentāciju);
▪ transportlīdzekļi, kuri pārvadā svaigus ziedus vai augus, ja netiek transportēts
nekas cits;
▪ pasta un laikrakstu pārvadājumiem izmantojamie transportlīdzekļi;
▪ komunālo dienestu transportlīdzekļi (ieskaitot pilsētas/ciemata tīrīšanas
dienestus, atkritumu savācējus, komunālās saimniecības tehniskās apkopes
transportu);
▪ EURO 3 un augstākas kategorijas transportlīdzekļi, kuri pārvadā
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sašķidrināto gāzi;
transportlīdzekļi, kas iesaistīti ceļu un dzelzceļu būvniecībā, rekonstrukcijā,
remontā, tīrīšanā vai apsaimniekošanā;
lauksaimniecības transportlīdzekļi, kas ražas novākšanas laikā pārvadā ražu,
vai lopbarību, vai transportlīdzekļi, kas pārvieto lauksaimniecības tehniku;
transportlīdzekļi, kas pārvadā dzīvus mājlopus, svaigu pienu, svaigus piena
produktus, svaigu un dziļi sasaldētu gaļu un gaļas izstrādājumus, dārzeņus,
olas, svaigus maizes izstrādājumus un citus ātri bojājošos produktus, kā arī
transportlīdzekļi, kuri brauc tukši saistībā ar šiem pārvadājumiem;
transportlīdzekļi, kas dodas no Ungārijas robežas uz tuvāko autostāvvietu,
kuras šim nolūkam īpaši nozīmējušas atbildīgās iestādes;
vasaras braukšanas ierobežojumu laikā transportlīdzekļi, kas pārvietojas no
robežas līdz savam uzņēmumam Ungārijā, vai līdz pirmajai izkraušanas vietai;
transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti aprīkojuma vai dzīvnieku pārvadāšanai,
kas nepieciešami kultūras, biznesa vai sporta pasākumiem (ieskaitot
transportlīdzekļus, kuri pārvadā radio, televīzijas vai kino aprīkojumu);
transportlīdzekļi, kuri pārvadā privātpersonu iedzīvi pārcelšanās gadījumos;
transportlīdzekļi, kuri braukšanas aizlieguma perioda laikā iesaistīti kravu
pārvadājumos uz un no dzelzceļa stacijām, upju ostām vai lidostām (starp
kravas nosūtītāja/saņēmēja mītnes vietu un tuvāko šādu staciju, ostu vai
lidostu),
vilcēji, kas atbilst EURO 3 vai augstākai kategorijai, kuru pilna masa
nepārsniedz 7,5t un tie pārvietojas bez puspiekabes;

Transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas minētie braukšanas ierobežojumi (kravas
transportlīdzekļi, lauksaimniecības traktortehnika un to piekabes ar pilno masu virs
7,5t), jāņem vērā, ka vasaras braukšanas aizliegumu laikā (no 1.jūlija līdz
31.augustam) aizliegts izmantot sekojošus maršrutus:
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M7 automaģistrāle;
Galvenais ceļš Nr. 2 starp Budapeštu un Parassapuszta;
Autoceļš 2A;
Galvenais ceļš Nr. 6 starp Dunaujvaros un Budapeštu;
Galvenais ceļš Nr. 7;
Galvenais ceļš Nr. 10 starp Dorog un Budapeštu;
Galvenais ceļš Nr. 11 starp Esztergom un Budapeštu;
Galvenais ceļš Nr. 12;
Ceļš Nr. 1201;
Galvenais ceļš Nr. 51 no tā krustojuma ar galveno ceļu Nr. 510 līdz Dömsöd;
Galvenais ceļš Nr. 71;
Sekojoši galvenā ceļa Nr. 76 posmi:
o starp tā krustojumiem ar galveno ceļu Nr. 71 un galveno ceļu Nr. 7;
o starp Zalaapáti un galveno ceļu Nr. 71;
Galvenais ceļš Nr. 55 starp Alsónyék un Baja;
Galvenais ceļš Nr. 82 starp galveno ceļu Nr. 8 un Veszprémvarsány;
Galvenais ceļš Nr. 84 starp Sümeg un galveno ceļu Nr. 71;
Galvenais ceļš Nr. 33 starp Dormand un Debrecen;
Galvenais ceļš Nr. 86 starp Janossomorja un Nemesböd un starp Körmend un
Zalabaksa;
Galvenais ceļš Nr. 37 starp Miskolc un Satoraljaujhely;
Galvenais ceļš Nr. 38 no tā krustojuma ar galveno ceļu Nr. 37 līdz Rakamaz.

Piezīme: Iesniegumi par izņēmuma statusa piešķiršanu ir jāiesniedz Nacionālajā
transporta nozares pārvaldes institūcijā:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Közlekedési Ható
1389 Budapest Pf. 102
office@nkh.gov.hu
URL: www.nkh.hu

Transportlīdzeklī jāatrodas dokumentiem, kas apstiprina atbrīvošanu no
ierobežojumiem. Tie ir jāuzrāda pēc attiecīgu kontroles institūciju pārstāvju
pieprasījuma.
Svētku dienas 2018. gadā:
Piezīme: Brīvdienās braukšanas ierobežojumi nav spēkā.
Gadījumos, ja svētku diena sakrīt ar dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas,
braukšanas ierobežojumi ir spēkā.
1. janvāris
10. marts
15. marts
16. marts
30. marts
2. aprīlis
21. aprīlis
30. aprīlis
1. maijs
21. maijs
20. augusts
13. oktobris
22. oktobris
23. oktobris
1. novembris
2. novembris
10. novembris
1. decembris
15. decembris
24. decembris
25. decembris
26. decembris
31. decembris
1. janvāris 2019

Jaungada diena
darba diena
Nacionālie svētki
brīvdiena
Lielā Piektdiena
Pirmās Lieldienas
darba diena
brīvdiena
Darba svētki
Vasarsvētki
Valsts svētki
darba diena
brīvdiena
1956. gada revolūcijas atceres diena
Visu svēto diena
brīvdiena
darba diena
darba diena
darba diena
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētki
Ziemassvētki
brīvdiena
Jaunais gads

Avots: MKFE, novembris 2017
Informācija iegūta: www.iru.org

