ÚTDÍJAK EURÓPÁBAN
Táblázatunk megadja az európai országok fizetős úthálózatának alapinformációit. A konkrét árakat a
táblázatban található linkeken vagy a naprakész www.autopalyan.hu című magyar nyelvű weboldalon
talál.

Ausztria

Matricás rendszer az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon. 3,5 tonna fölött
Go-Box rendszer. Egyes alagutak és útszakaszok külön fizetendők.
(www.asfinag.at)

Bulgária

Matricás rendszer. Románia felé a Duna hídon külön díjfizetés.

Csehország

Az autópályákon és gyorsforgalmi utakon matricás rendszer van. 3,5 tonna
fölött a környezetvédelmi osztálytól és a tengelyszámtól függő díj Premid-Box
néven. (www.premid.cz)

Dánia

Az Öresund és a Storebaelt híd fizetős. (www.storebaelt.dk)

Franciaország

Fizetőkapus autópályák. A díjak a tengelyszámtól, a magasságtól és a
tömegtől függnek. Bizonyos hidakon, alagutakban külön díjat számítanak fel.
(www.autoroutes.fr)

Görögörszág

Egyes főutak és autópályák fizetősek. A Preveza-Aktio alagút, az Antirrio-Rio
híd és az atheni elkerülő út díjköteles.

Horvátország

Kapuknál fizetendő távolságalapú autópálya díjak. Az árak a tömegtől és a
jármű magasságától függnek. (www.hac.hr)

Írország

Egyes főutak, autópályák, hidak és alagutak fizetősek. (www.nra.ie)

Lengyelország

Az autópályák, egyes gyorsforgalmi- és főutak fizetősek. 3,5 tona felett Via-Box
rendszer működik.

Macedónia

Távolságfüggő díjak az M1, M3 és M4-es utakon.

Magyarország

D2, Matricás rendszer 3,5 tonnáig. (www.autopalya.hu) A nehezebb
járművekre kilométer alapú díjazás. (www.hu-go.hu)

Montenegró

Fizetendő az E65-ös úton a Sozina alagút.

Nagy-Britannia

Általában ingyenes, az M6-os Birmingham felé fizetős.
Külön fizendö: London belvárosába a behajtás, néhány híd és alagút.

Németország

3,5 tonna alatti járműveknek ingyenes.

Norvégia

Bizonyos útszakaszok, hidak és alagutak fizetősek. (www.autopass.no)

Olaszország

Kapus rendszerben fizetős autópályák. Külön díjasak egyes alagutak és hágók.
Milano és Bologna belvárosába csak térítés ellenében lehet behajtani.
(www.aiscat.it)
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Portugália

Távolságfüggő díjazás, autópályánként eltérő árak. (www.portugaltolls.pt)

Románia

Matricás rendszer valamennyi útra. Külön fizetendők a Duna hidak.
(www.roviniete.ro)

Spanyolország

Több autópályán távolságfüggő díjfizetés. (www.aseta.es)

Svájc

Éves matrica vásárolható a határokon. (www.autobahnen.ch)

Svédország

Az Örseund híd fizetős. Díjazás a jármű hossza alapján.

Szerbia

A gyorsforgalmi utakon és autópályákon kapus rendszerben távolságfüggő díj
fizetendő.

Szlovákia

Matricás rendszer az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. 3,5 tonna felett a
megtett kilométerek alapján fizetendő. (www.emyto.sk)

Szlovénia

Matricás rendszer az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. 3,5 tonna felett a
megtett kilométerek alapján fizetendő, a díj függ a jármű környezetvédelmi
besorolásától. A Karavanken alagút külön fizetendő. (www.dars.si)

Törökország

Valamennyi autópálya fizetős. A Bosporuson átívelő hidak külön térítéssel
vehetők igénybe.
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