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A járművek 2A és 2B díjkategóriába történő besorolására vonatkozó információkat lásd a táblázat alatt. 

 

                  Márka* A jármű típusa * Díjkategória 

CHERVOLET   

 Step van 2B 

CITROEN   

 C25 2B 

 Jumper 2B 

 Relay 2B 

DFSK (Dongfeng Xiaokang)   

 Loadhopper 2B 

 Sokon C37 2B 

 Sokon K07 2B 

 Sokon K07S 2B 

 Sokon K07/K17 2B 

 Sokon V07S 2B 

 Sokon V21 2B 

 Sokon V22 crew cab 2B 

 Sokon V27 cargo 2B 

 Sokon V29 2B 

FIAT   

 Ducato 2B 

 Talento 2B 

FORD   

 Transit 2B 

 Tourneo Custom 2B 

 Wag Onnicar 2B 

 Transit Custom 2B 

HYUNDAI   

 H100, H350 2B 

IVECO   

 

A mért járművek listája 
Érvényes: 2021.12.1-től 
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                  Márka* A jármű típusa * Díjkategória 

 Daily 2B 

ISUZU   

 N - serija/N-series (NPR) 2B 

KIA   

 K (2500, 2700 ecc.) 2B 

 Pregio 2B 

 Besta 2B 

 Towner 2B 

MAN   

 TGE 3180 2B 

MAZDA   

 E 2200 2B 
 E 2200 (kombi) 2B 

MERCEDES   

 
TN/T1, 100 és más régebbi 
modellek (és más régebbi modellek 
207D, 209D, 307D) 

2B 

 Sprinter 2B 

MITSUBISHI   

 Canter 2B 

NISSAN   

 Urvan 2B 

 Vanette 2B 

 Cabstar 2B 

 Interstar 2B 

 Primastar 2B 

 Trade 2B 

 NV 400, NV 300 2B 

 Atleon 2B 

OPEL   

 Arena 2B 

 Movano 2B 

 Vivaro 2B 

 Zafira LIFE (2019 ) 2B 

PEUGEOT   

 J5 2B 

 Boxer 2B 
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                  Márka* A jármű típusa * Díjkategória 

PIAGGIO   

 Porter 2B 

                  RAM   

 Promaster 2B 

 1500 Cargo van 2B 

 2500 Cargo van 2B 

 3500 Cargo van 2B 

 3500 Chassis Cab 2B 

 3500 Cutaway 2B 

RENAULT   

 Master 2B 

 Trafic 2B 

 B – 120.65 2B 

 Maxity 2B 

 Mascott 2B 

SUZUKI   

 Carry 2B 

TOYOTA   

 Hiace 2B 

 Dyna 2B 

                  VAUXHALL   

 Arena 2B 

 Movano 2B 

 Vivaro 2B 

 Zafira LIFE (2019 →) 2B 

VOLKSWAGEN   

 LT 2B 

 Crafter 2B 

 Transporter T1 – T7 2B 

 California 2B 

 Caravelle 2B 

 Multivan 2B 
   

  * A járművek típusmegnevezése az egyes országokban eltérhet a táblázatban felsoroltaktól, ill. egyes országokban más típusok is 
forgalomban lehetnek. Az egyes típusok / járművek jelentősen változhatnak az idő során, ezért bizonyos járművek besorolása 
eltérhet a táblázatban megadottaktól. A fizetős útak használója köteles ellenőrizni, hogy a járműve megfelel-e a fent megadott 
besorolásnak.  
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A díjköteles útakról és útdíjakról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 2013. szeptember 13-án 
kiadott rendelet (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 76/2013. szám) alapján 2013. december 1-től új besorolás lesz 
érvényes a két nyomvonalú gépjárművek részére, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg 
a 3500 kg-t, vontatmánnyal vagy anélkül és a díjköteles útszakasz használatért a díjat meghatározott időre az előírt 
matrica megvételével fizeti. A két nyomvonalú gépjárművek besorolása: 

2A díjkategória: lakókocsik (függetlenül a jármű első tengelye feletti 
magasságától) és két nyomvonalű gépjárművek, amelyeknél a jármű 
első tengelye feletti magassága legfeljebb 1,30 m*, amelyek 
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t, 
vontatmánnyal vagy anélkül (a továbbiakban: 2A); 

 

2B díjkategória: két nyomvonalú gépjárművek, amelyeknél a jármű 
első tengelye feletti magasság legalább 1,30 m*, amelyek 
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg-t, 
vontatvánnyal vagy anélkül (a továbbiakban: 2B). 

 

A gépjárművek kínálatának ellenőrzése és az egyes márkájú és típusú gépjárművek esetében végzett mérések alapján 
a DARS d.d. megállapítja, hogy: 
• A 2A díjkategóriába azok a járművek tartoznak, amelyeket legfeljebb 3,5 tonnás megengedett össztömeggel 

rendelkező személygépkocsiként szerepelnek a nyilvántartásban, ideértve az összes ú.n. terepjárót, egyterű 
járművet és pickupot az adott  piaci szegmensben, valamint az összes lakókocsit. Azon járművek, amelyeket 
később alakítottak át vagy építettek lakókocsivá, és ez a rendeltetési cél a jármű dokumentumai (pl. forgalmi 
engedély, a jármű megfelelőségi tanúsítványa, illetve egyébb hatóság dokumentuma) alapján ellenőrizhető, s 
igazolható az, hogy lakókocsiról van szó.; 

• A 2B díjkategóriába azok a táblázatban szereplő járműveket tartoznak, amelyek legfeljebb 3,5 tonnás  
megengedett össztömeggel rendelkező könnyű haszongépjárműként / kisteherautóként, furgonként, nyitott 
kisteherautóként  szerepelnek a nyilvántartásban, személyszállításra használt esetben is. 
 

A 2A díjkategóriába tartoznak a kisebb könnyű haszongépjárművek / nyitott kisteherautók: Hyundai H1, Mercedes 
Viano, Mercedes Vito. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a díjköteles útak használatáért a megfelelő matrica megvétele az igénybevevő 
kötelessége, segítségként az alábbi magyarázatot adjuk: 
• a jármű magasságának meghatározásához előírt mérési feltételek: a jármű mérését a SIST ISO 612-2000 

szabvány 6.3 pontjába foglaltakkal és a jármű magassága mérésére vonatkozó általános rendelkezésekkel 
összhangban kell meghatározni (mérés vízszintes talajon, rendeltetésszerűen felszerelt jármű esetén, az 
abroncsnyomás legyen a maximálisan megengedett össztömegig előírttal azonos, üzemképes nem megrakott 
járműnél), valamint a műszaki specifikációról szóló döntések figyelembevételével, amelyek a gépkocsik és 
vontatmányok egyes kategóriái tömegének és méretének meghatározására vonatkozik (TSV-148 – antennák és 
áramszedők figyelembevétele nélkül); 

• a jármű első tengelye feletti magasság mérése a megfelelő útdíjszabás meghatározásához: a forgalomban lévő 
összes járműnél, amelyekkel a járművezetők megjelennek a mérésen, a DARS d.d. hitelesített mérőeszközzel 
(gyártó: LOTRIČ meroslovje, d.o.o.), a Ljubljana, Grič 54. címen található állandó mérőhelyén végzi. A mérés során 
/ a mérések eredményénél figyelembe veszik a hitelesített mérőeszköz megengedett eltérését és a lehetséges 
eltéréseket az optimális feltételektől a jármű magasságmérése során - jelen szakasz első pontjának megfelelően; 

• a jármű átalakítását és a változtatásait is figyelembe kell venni, ha az adott átalakított jármű jóváhagyását az 
illetékes hatóság a megfelelőségi tanúsítványban, illetve a gépjármű nyilvántartásban bejegyzéssel jóváhagyta, a 
gépjárművekkel kapcsolatos előírásoknak megfelelően. 


